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SEIS ANOS DEPOIS

FMI retoma ajuda
a Moçambique

O

CONSELHO
de
Administração do
Fundo Monetário
Internacional (FMI)
aprovou ontem um
pacote de ajuda no valor
de 470 milhões de dólares
norte-americanos, recentemente acordado com o
Governo, marcando assim
a retoma do financiamento
e do apoio directo ao Orçamento do Estado, seis anos
após a sua suspensão.
Reagindo ao anúncio, o
Ministro da Economia e Finanças, Max Tonela, disse
que a decisão, tomada pelo
Conselho de Administração do FMI em Washington, representa um marco
importante nas relações de
Moçambique com o mercado financeiro internacional,
sinalizando boas perspectivas para o processo de desenvolvimento.

Acrescenta que este é
o primeiro passo no caminho que o Governo tem
em frente para a recuperação económica do país.
Explicou que o programa,
ontem aprovado, terá três
anos de duração, sendo que
a sua implementação iniciará no próximo mês. A prioridade vai para a melhoria da
gestão da dívida pública, reformas macroeconómicas,
fiscais e estruturais que promovam melhor governação
e mais transparência na gestão das finanças públicas.
Assegurou que o Governo irá
acelerar as reformas, permitindo ao país dar um salto na
perspectiva de incremento
das receitas públicas e uma
gestão criteriosa das despesas, garantindo o aumento
do investimento que promova o desenvolvimento.
Max Tonela apontou que a

atenção especial será dada
a investimentos públicos
que gerem riqueza e que tenham um impacto directo
na vida dos moçambicanos.
O programa prevê também
a melhoria do espaço orçamental para o financiamento à iniciativa de protecção
social, cobrindo mais 30
mil agregados familiares
por ano, com o impacto na
vida de 150 mil pessoas.
“Pretendemos criar condições para a melhoria do
ambiente de negócio para
dinamizar iniciativas do
sector privado que tem um
papel determinante no aumento da produção e geração de empregos. Este é
o início de uma nova fase
rumo à retoma do crescimento sustentável da nossa economia”, sustentou.
O representante residente
do FMI em Moçambique,

Alexis Meyer, disse que o
valor total do programa são
470 milhões de dólares que
visam apoiar um pacote de
reformas do Governo para
a recuperação e avanço de
mudanças na gestão das finanças públicas e na governação.
“Este auxílio financeiro ajudará na recuperação
económica, criando espaço
para que o Orçamento do
Estado consiga ser resiliente
face às pressões fiscais que
resultam de vários choques
que se verificam em todo o
mundo”, explicou Meyer.
Refira-se que, a aprovação anunciada, resulta
do acordo de princípios alcançado recentemente entre Governo e FMI sobre o
programa que o Executivo
pretende implementar com
o apoio desta instituição da
Bretton Woods.

Episódios de febre aftosa foram confirmados no Malawi, Zâmbia, África do Sul e Moçambique

toda a província de Tete destinados à criação e abate.
A DNDP, tutelada pelo Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, determinou
ainda a suspensão do trânsito de
forragens destinadas à alimentação de gado provenientes dos
distritos de Chifunde, Marávia
e Macanga e a concentração de
animais para quaisquer fins sem
a permissão da autoridade veterinária. A circulação de animais
no resto do país somente é permitida, caso tenham sido inspeccionados, bem como observados os procedimentos para o

trânsito interno dos mesmos e/
ou seus produtos, como o porte de credencial/autorização e
certificado de registo do meio de
transporte emitidos pela DNDP.
Destas restrições, exceptua-se o movimento de animais
destinados ao abate provenientes de explorações vedadas dos
distritos afectados, após a inspecção pela autoridade veterinária da integridade das cercas e
dos animais.
Já na vizinha África do Sul, a
doença foi confirmada nas províncias de Free State, Kwazulu-Natal, Limpopo, Northwest e
Gauteng, o que levou as autoridades moçambicanas a vedarem a importação de carnes e
derivados destas regiões.
Refira-se que, Moçambique
não notificava caso da febre aftosa desde Setembro de 2020
como resultado dos avanços
na vacinação de gado das zonas de alto risco de ocorrência
da doença e implementação
de restrições no movimento de
animais.
A febre aftosa é classificada
como uma das doenças transfronteiriças mais importantes
no mundo devido à sua rápida
transmissão e propagação, com
impactos económicos muito
negativos devido a medidas que
impedem o acesso ao mercado.

O PRESIDENTE da República
disse que só com a administração da justiça de qualidade
é que aumentará a confiança
dos cidadãos em relação ao
sistema judiciário de forma
consciente.
Segundo Filipe Nyusi, é
necessário que o sistema esteja bem organizado e com melhores infra-estruturas que
permitam a concretização das
responsabilidades pelas quais
foram construídas.
O Chefe do Estado fez este
pronunciamento ontem na
vila de Monapo, província de
Nampula, na inauguração do
novo edifício do tribunal judicial distrital, no âmbito da
iniciativa presidencial “Um
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distrito, um edifício condigno para o tribunal judicial até
2023”.
Nyusi disse que para garantir a efectividade dos direitos dos cidadãos é pertinente que sejam criadas as
condições para a concretização do direito democrático.
Congratulou o trabalho
que tem sido feito pelo Tribunal Supremo, na implementação do plano estratégico de
construção de novos edifícios
para os tribunais judiciais distritais, reiterando a visão do
sistema judicial de qualidade,
acessível, independente, moderno, célere e íntegro.
Sobre o novo edifício, o
Presidente da República disse que o mesmo vai facilitar
o trabalho dos magistrados,
no que concerne à resolução

de conflitos da população do
distrito de Monapo, em tempo útil, e em ambiente condigno, que não existia, restabelecendo a justiça aos que
viram os seus direitos violados. Acrescentou que a construção da infra-estrutura se
enquadra na visão plasmada
no eixo estratégico II, dedicado ao desenvolvimento
institucional, que compreende, igualmente, a provisão
de materiais tecnológicos,
mobiliário, meios circulantes
e outros equipamentos que
permitem o bom funcionamento e desempenho dos tribunais judiciais.
Filipe Nyusi garantiu que
os novos edifícios dos tribunais distritais construídos e
inaugurados são de boa qualidade e resilientes.

O estadista moçambicano afirmou que o distrito de
Monapo se torna mais importante para justificar também
a melhoria da administração
da justiça, por estar inserido
no Corredor de Nacala, um
empreendimento que contribui para o desenvolvimento
social e económico, não só de
Moçambique, como também
dos países do hinterland, ao
permitir a entrada e saída de
produtos alimentares, florestais, combustíveis, equipamentos, recursos naturais,
maquinarias entre outros.
Na cerimónia, o Presidente referiu-se a aspectos de
economia, por entender que
a Administração da Justiça é
também fundamental para a
melhoria do ambiente de negócios no país.

DESVIO DE 113 MILHÕES DA DTM

Defesa apresenta
hoje alegações finais
A DEFESA dos onze réus, arrolados no caso
de desvio de 113 milhões de meticais na
Direcção Nacional do Trabalho Migratório
(DTM), deverá apresentar esta manhã as
alegações finais, no esforço de provar a inocência dos seus constituintes.
Nas sessões de discussão e julgamento
que decorreram na 10.ª Secção do Tribunal
Judicial da Cidade de Maputo, durante cerca de dois meses, os réus distanciaram-se
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apresentar o plano de acção
para o controlo da febre aftosa e
actualização sobre a capacidade
de diagnóstico e vacinação. O
“Notícias” apurou que os casos
registados na região são da estirpe viral.
No país, os episódios foram
confirmados nos distritos de
Marávia e Chifunde, em Tete,
junto à linha de fronteira com o
Malawi e Zâmbia.
Dado o cenário, a Direcção
Nacional de Desenvolvimento
Pecuário (DNDP) decidiu interditar o movimento de bovinos,
caprinos, suínos e ovinos de

Justiça de qualidade aumenta
confiança do cidadão
MOUZINHO
DE ALBUQUERQUE

Região em alerta
devido à febre aftosa

AS autoridades veterinárias dos
países da África Austral estão
em alerta, face à notificação
crescente de episódios de febre
aftosa, já confirmados no Malawi, Zâmbia, África do Sul e
Moçambique.
Com efeito, peritos em pecuária da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral
(SADC) reuniram-se semana
finda, em Joanesburgo, na África do Sul, para analisar a situação e traçar estratégias com
vista a conter a propagação da
doença.
O encontro serviu para

PR NA INAUGURAÇÃO DO TRIBUNAL DE MONAPO

dos factos que pesam sobre eles.
Dos onze réus arrolados neste processo,
destacam-se a antiga ministra do Trabalho, Helena Taipo, a ex-directora nacional
do Trabalho Migratório, Anastácia Zitha, a
ex-chefe de repartição central das Finanças
da TDM, José Monjane, o ex-coordenador
de projectos de reinserção social de ex-mineiros e/ou seus dependentes, Pedro Taimo. Os réus, segundo a acusação, usaram

indevidamente os fundos dos ex-trabalhadores das minas na África do Sul e/ou seus
dependentes, simulando contratos com
várias empresas privadas, sem que tenham
prestado quaisquer serviço.
Estes e outros actos criaram prejuízos
ao Estado na ordem dos 113 milhões de meticais, valor que devia ter sido usado em benefício dos ex-trabalhadores das minas na
África do Sul e/ou seus dependentes.
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EDM submete processos
à Justiça por roubo de energia
Pág. 5

Destacados ganhos
da segurança social
Pág. 6

Falta de fundos condiciona
reabilitação de estradas
Pág. 24

AT apreende cerca
de 20 mil telemóveis

Maputo acolhe reunião
regional sobre hidrografia

Comissão parlamentar
visita Bolsa de Valores

A AUTORIDADE Tributária de Moçambique (AT) apreendeu há
dias cerca de 20 mil telemóveis, no âmbito da operação que
visa combater a fuga ao fisco. Os aparelhos, que eram transportados em mais de 250 caixas disfarçadas, foram apreendidos por falta de documentos comprovativos de importação,
falsas declarações e subfacturação. Falando ontem, na cidade
de Maputo, em conferência de imprensa, o director operativo
das Alfândegas, Gimo Jone, disse que a mercadoria foi confiscada quando saia de um armazém na Avenida das Estâncias,
na capital.

O MINISTRO dos Transportes e Comunicações, Janfar
Abdulai, abre hoje, em Maputo, a 18.ª Reunião da Comissão Hidrográfica das Ilhas e Países da África Austral (SAHIC, na sigla em inglês). Um comunicado recebido no “Notícias” indica que ao acolher o evento,
a decorrer até sexta-feira, o país pretende reafirmar o
compromisso de manter a viabilização das actividades
marítimas, garantindo que todos os mares, oceanos e
águas navegáveis sejam estudados e cartografados, de
modo a contribuir para a segurança na navegação e
protecção do meio ambiente marinho.

A COMISSÃO do Plano e Orçamento da AR efectua
hoje uma visita de trabalho à Bolsa de Valores de Moçambique (BVM), no âmbito da fiscalização e supervisão parlamentar. A visita tem como objectivo verificar,
dentre outros pontos, o desempenho dos indicadores
das actividades da Bolsa definidos nos principais instrumentos de programação, estratégias para dinamizar
a economia nacional, plano institucional e incentivos
para estimular a poupança e investimento, assim como
o ponto de situação da adesão das grandes, pequenas e
médias empresas ao mercado bolsista.
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Governo investe na
melhoria das rodovias

Utentes contribuem para a manutenção das rodovias em Manica, através do pagamento de portagens

A

QUITÉRIA UAMUSSE
nas
rodovias do país,
em
particular
na província de
Manica, tende a

CIRCULAÇÃO

melhorar, mercê da implementação do Programa Auto-Sustentado de
Manutenção de Estradas
(PROASME), que prioriza o
princípio “utilizador-pagador”.

Para o efeito, desde a
aprovação do projecto pelo
Governo, em Dezembro de
2020, já foram implantadas
12 praças de portagens ao
longo das várias estradas do
país para a arrecadação de

receita visando a sua preservação.
Das portagens em funcionamento foi possível colectar cerca de 854 milhões
de meticais que permitiram
a realização de obras de me-

lhoramento nas rodovias.
Desde a implementação
do PROASME, em Janeiro
de 2021, foram intervencionados pouco mais de
1889 quilómetros de estrada, incluindo a EN7 na
província de Manica, um
corredor importante para o
escoamento de produtos de
e para os países vizinhos, de
um total de cerca de 3800
quilómetros de rodovias
revestidas, abrangidas pelo
projecto.
Para o presente ano, a
Administração
Nacional
de Estradas (ANE), gestora
das rodovias e o Fundo de
Estradas, responsável pelas obras de manutenção e
operacionalização dos postos de portagem esperam
melhorar mais 649 quilómetros de estradas em várias províncias do país.
Recentemente, as duas
entidades fizeram o balanço
da implementação do plano
em Manica, onde para além
da reabilitação de estradas, decorre a construção e
alargamento de duas portagens, a de Camuazachenga
e Púnguè-Sul.
A maioria dos utentes
da rodovia não se opõem ao
pagamento de portagens,
mas espera que o valor sirva
para melhorar o seu estado.

Aplicados mais de 450 milhões
de meticais na reparação da EN7

A EN7, que liga Vanduzi, em
Manica a Changara, em Tete,
está em obras com vista a
melhorar a transitabilidade de pessoas e bens. Para o
efeito, estão a ser aplicados
456 milhões de meticais, valor arrecadado na cobrança
das portagens de Púnguè-Sul
e de Lucite, em funcionamento há um ano.
O trabalho consiste no
tapamento de buracos e melhoramento de secções críticas da rodovia com cerca de
280 quilómetros de extensão.
Segundo o delegado do
Fundo de Estradas em Manica, Manuel Pinto, diariamente, passam pela EN7, 800
a 1000 viaturas, entre particulares, de passageiros e de
carga, com destino a Tete e
outros que escoam bens para
os países do “hinterland”
como RD Congo, Malawi e
Zâmbia.
Pinto reconheceu a participação do cidadão na
manutenção da via, pois
entende que para além de
torná-la segura e em boas
condições de transitabilidade, também garante que a
produção possa ser escoada
para os principais mercados.
O delegado provincial do
Fundo de Estradas apontou
que para garantir a manutenção das vias em Manica,
paralelamente ao tapamento

Transportadores
querem vias
acessíveis
AS crateras nas estradas de Manica, sobretudo na EN7, um corredor de mercadorias
dos países do interior têm perigado a vida
dos utentes, pelo que os transportadores de
passageiros e de carga pedem soluções consistentes do problema.
Ernesto Manjate, transportador de carga,
disse que os buracos em quase toda a extensão da via, entre Changara e Guro, tornam as
viagens muito difíceis.
“As autoridades taparam os buracos com
areia em alguns troços, mas depois de algum
tempo, a chuva ou vento removeu-a e voltamos a enfrentar dificuldades de transitabilidade”, contou.
Clemente Fabião, transportador de carga que faz a rota Songo-Maputo, referiu que
algumas vezes tem feito manobras perigosas
para evitar os buracos, porém há pontos incontornáveis e consequentemente, os acessórios do veículo, bem como a carga transportada, acabam por se danificar.
O condutor está ciente de que o valor

cobrado nas portagens implantadas na via
pode contribuir para a sua reabilitação.
“Não me oponho à construção de portagens. Penso que se deve cobrar taxas, em estradas com boas condições”, referiu o transportador, que paga cerca de 2800 meticais
de portagens de Songo a Maputo.
Por sua vez, o presidente da Associação
dos Transportes de Passageiros de Manica
(ATPM), Filipe Armando, indicou que, desde há um ano que os transportadores pagam
taxas de portagens, sendo que nalgum momento o valor cobrado na praça de Púnguè-Sul foi agravado de 25 para 50 meticais, mas
as melhorias na via são pouco notórias, o que
torna o negócio insustentável.
“O nosso desejo, como transportadores, é de circular numa estrada sem buracos.
Reconhecemos os esforços das autoridades
na melhoria da rodovia, por exemplo, entre
o troço Ramimo, no cruzamento de Tete, a
Wonde. Mas a circulação deste ponto até Catandica é péssima”, afirmou.

Estradas conservadas
estimulam economia

Construção e ampliação de praças de portagens visa acelerar a colecta de receitas para reparação de estradas

de buracos, decorre a implantação da portagem de
Camuazanchenga, no distrito de Báruè e a ampliação da
Púnguè-Sul, que consiste na
construção de mais uma cabina, obras orçadas em pouco

mais de 70 milhões de meticais.
“A perspectiva é angariar
mais recursos para as intervenções localizadas ao longo
da EN7, uma vez que os fundos arrecadados na portagem

do Púnguè-Sul não são suficientes para a manutenção
da estrada”, disse Pinto.
Apontou que com a abertura da portagem de Camuazanchenga espera-se arrecadar 350 mil meticais por dia e

acima de 10 milhões por mês,
tendo em conta o fluxo.
Enquanto os utentes contribuem para o melhoramento da EN7, o Governo investe
na reabilitação da rede viária
da província.

Principais intervenções
A REDE viária da província de Manica de 3014
quilómetros, dos quais cerca de 500 asfaltados está a beneficiar de obras de manutenção,
mercê dos esforços do Governo.
A delegada provincial da ANE, Iracema
Mascarenhas, destacou o tapamento de buracos na EN7 e EN260, esta última que liga a
cidade de Chimoio e Espungabera no distrito
de Mossurize.

Referiu que para a melhoria da EN260 com
uma extensão de 265 quilómetros, o Governo
disponibilizou cerca de 35 milhões de meticais.
Lembrou, igualmente, que o valor investido no melhoramento da EN7, que liga Vanduzi, em Manica, e Changara, em Tete, provém
da cobrança de taxas nas portagens do Púnguè-Sul e Lucite, em Vanduzi e Espungabe-

ra, respectivamente, no quadro do Programa
Auto-Sustentado de Manutenção de Estradas
(PROASME), aprovado pelo Governo e implementado pela ANE e Fundo de Estradas.
Para a delegada provincial da ANE, o
PROASME em Manica pode contribuir não só
para a manutenção das rodovias da província,
como também de outros pontos do país e assim
acelerar o desenvolvimento económico local.
Edson Macuácua

A PROVÍNCIA de Manica,
concretamente a EN7, é
um corredor de passagem
de produtos de países do
“hinterland”, como Malawi, Congo, Zâmbia, entre outros, para Moçambique e vice-versa, daí que a
conservação da via é vista
como factor fundamental
na preservação de veículos
e mercadorias, e consequentemente para o fortalecimento do ambiente de
negócio.
Para o secretário de Estado em Manica, Edson
Macuácua, a adopção do
princípio “utilizador-pagador” implementado pelo
Fundo de Estradas e a ANE
pode acelerar o desenvolvimento de Manica, das
províncias vizinhas e da
Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC).
“A EN7, em obras, é um
corredor muito importante
na integração da economia
da província, bem como
das outras da região centro
e da SADC, uma vez que facilita a mobilidade de pessoas e bens”, frisou.
Neste contexto, Macuácua lembrou que não basta construir boas estradas,
mas é importante mantê-las, para garantir a mobilidade de pessoas e bens, o
que é possível com a contribuição dos utentes.
“Se criarmos estas condições, as rodovias vão
impulsionar o desenvolvimento da economia, pois
não há economia sem logística, transporte, nem
estradas”, instou.

Acesse:
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Reduzem perdas
de água na rede pública

O

O volume de perdas de água tende a reduzir com o lançamento de nova tubagem

NÍVEL de perdas de água da
rede
pública
na região metropolitana do
Grande Maputo reduziu de
forma significativa nos últimos dois anos, com impacto
no aumento da disponibilidade do recurso para mais
famílias.
Os avanços resultam do
Programa Acelerado e Integrado de Redução de Perdas
PUBLICIDADE

(PAIRP), que permitiu baixar de 56 por cento para 49
por cento o volume de água
perdida devido ao estado das
condutas e consumo ilegal.
Desenvolvido pela representação do Fundo de Investimento e Património do
Abastecimento de Água (FIPAG) na área metropolitana,
o programa é avaliado em
240 milhões de dólares (15,3
mil milhões de meticais).
O director de Distri-

buição em Baixa da Águas
da Região de Maputo, João
Francisco, explicou que o
projecto está a trazer bons
resultados, embora demorados, devido a dificuldades de
desembolso de fundos.
“As perdas de água têm
tendência de redução. No
início do projecto, perdiam-se 56 por cento da água
produzida e agora estamos
com 49 por cento, mostrando o esforço para normalizar

a situação”, disse.
Realçou que parte da
água que se perde na rede de
distribuição se deve ao estado avançado de degradação das condutas, sendo que
mais de 300 quilómetros da
rede se encontram em situação crítica.
“No que diz respeito às
perdas físicas, temos condutas com idade avançada,
com cerca de 500 quilómetros de rede que precisam de
ser substituídos, dos quais
300 em estado crítico. Estamos com plano de substituir
cerca de 250 quilómetros até
2024, dos quais cerca de 80
já foram repostos”, afirmou.
Para reduzir as perdas
comerciais, o sector desenhou a campanha “Ilegal
Zero”, para consciencializar
os clientes sobre a necessidade de pagarem as facturas
e evitarem o consumo de
água não facturada.
Refira-se que, além de
reduzir as perdas, o PAIRP
compromete-se a restaurar
o pleno abastecimento de
água na área metropolitana
do Grande Maputo, rumo à
universalidade do acesso ao
serviço.
A iniciativa está virada
para a redução dos volumes
de água não facturada, elevação do número de clientes
activos para 400 mil, melhoria da eficiência energética, fornecimento durante
24 horas, desenvolvimento
do capital humano e qualidade do recurso.
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REGIÃO DO GRANDE MAPUTO

Restabelecida corrente
eléctrica em Siduava
FOI restabelecida semana passada a corrente
eléctrica no bairro Siduava Km 25, no município da Matola, após corte causado pela
vandalização de um posto de transformação
e três postes da rede de distribuição.
O apagão prolongou-se por seis dias, enquanto a empresa Electricidade de Moçam-

bique (EDM) aguardava pela aquisição do
material em falta para restabelecer o sistema.
Segundo a directora da área de atendimento ao cliente na Machava, Sara Mboa, o
incidente coincidiu com o feriado e a empresa tinha em falta material e alguns acessórios
para as reparações.

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

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

Avenida da ONU reabilitada

Chamadas de Socorro ---------- 82 198
Geral: 21322222
21322334

CRUZ VERMELHA

A AVENIDA da Organização
das Nações Unidas (ONU),
junto ao acesso à ponte Maputo-KaTembe, na cidade de
Maputo, será reabilitada a partir de amanhã para melhorar a
circulação rodoviária.
Trata-se de um projecto a
ser executado pelo Conselho
Municipal de Maputo durante
45 dias, em resposta à acentuada degradação da via, que
dificulta a mobilidade dos au-

tomobilistas.
A edilidade indicou que
durante a realização dos trabalhos haverá condicionamento
de trânsito nas avenidas ONU,
Zedequias Manganhela, das
Estâncias, Fernão de Magalhães e Rua KaNwalanga, apelando aos automobilistas para
prestarem atenção à sinalização colocada na zona.
Segundo
automobilistas
entrevistados pelo “Notí-

cias”, esta é uma intervenção
há muito esperada, sobretudo
pelos operadores de transporte
público, devido à precariedade
do troço.
Um dos utentes que preferiu não ser identificado disse
que espera que se faça trabalho
de raiz, em vez da lamentável
situação de tapamento de buracos a que se tem assistido em
outras vias da cidade de Maputo.

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

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

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

MUSEUS
Museu da Revolução – Av. 24 de Julho,
n.º 2999
Museu da História Natural – Travessa
do Zambeze, n.º 104
Museu Nacional da Moeda – Rua
Consiglieri Pedroso
Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-Min, n.º 1233

Acesse:
https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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APESAR DA GUERRA ENTRE RÚSSIA E UCRÂNIA

Moçambique continua
a receber navios de trigo

A

PESAR da situação da
guerra entre a Rússia e
a Ucrânia, Moçambique continua a receber
navios transportando
inúmeras toneladas de trigo,
principal matéria-prima para a
produção de pão.
Segundo apurou o “Notícias”, a empresa Silos e Terminal Graneleiro da Matola (STEMA) tem recebido, nos últimos
quatro meses, carga marítima
de trigo, estando ainda previstos mais dois navios antes do
final de Maio corrente.
Em explicações aos membros da Comissão do Plano e
Orçamento (CPO) da Assembleia da República (AR) ontem,
na cidade da Matola, província de Maputo, o Presidente
do Conselho de Administração (PCA) do STEMA, Arlindo
Chilundo, disse que a empresa
está preparada para satisfazer a
demanda de trigo no mercado
nacional.
“Neste contexto, apelamos
às moageiras para que utilizem
os canais tradicionais e outros
que conhecem para fazer as
importações o mais rapidamente possível de modo que o
país tenha stock maior e evite
uma eventual subida de preço
no mercado internacional”,

CPLP desenha nova visão
em prol do turismo

disse.
De acordo com a fonte, por
causa da guerra, os preços começaram a oscilar, tendo em
conta que a Rússia e a Ucrânia
são maiores produtores de cereais. E porque estes dois países
estão em guerra, Moçambique

vai sentindo os efeitos do conflito.
“O nosso maior receio é
que o impacto da guerra se
reflicta no próximo ano, visto
que a produção, nesses países,
estará praticamente paralisada.
As nossas importações actuais

foram efectuadas no ano passado”, disse.
A fonte afirmou que actualmente tem 27 silos com
capacidade total de 45 mil toneladas.
A STEMA é uma empresa vocacionada na logística

de cereais importados pelas
moageiras da região sul do
país.
Para além de fiscalização e
supervisão, a visita dos deputados visava verificar o desempenho dos indicadores económicos da empresa.

EMOSE cria facilidades
de financiamento das PME

A COMUNIDADE dos Países de
Língua Portuguesa (CPLP) está
em busca de uma nova visão
de desenvolvimento com vista
a explorar o potencial que cada
Estado membro dispõe para
atracção de turistas e investimentos.
Para efeito, a cidade de
Luanda, capital de Angola,
acolheu a reunião dos Ministros do Turismo da CPLP,
na qual cada Estado membro
apresentou a sua contribuição. Moçambique fez-se representar por uma delegação
chefiada por Fredson Bacar,
Vice-Ministro da Cultura e Turismo.
Falando ao “Notícias, o
governante explicou que para
além da declaração de Luanda, foi aprovado o relatório do
grau de realização do Plano Estratégico de Cooperação Cultural Multilateral 2014-2020,
adoptado em Maputo.
“Foi igualmente aprovado

um novo plano para o período
2022-2026”, disse.
O evento debateu também
a contribuição do turismo para
a recuperação sócio-económica sustentável da CPLP no pós-Covid-19, desafios e oportunidades”.
Durante a sua estada em
Angola, Bacar participou nas
cerimónias centrais de celebração do Dia da Cultura e
Língua Portuguesa da CPLP
e manteve encontros com os
chefes das delegações de Portugal, Guiné Equatorial e Guiné Bissau.
“Em todos os encontros
foi passado em revista o estágio da cooperação cultural
e debatida a necessidade do
seu fortalecimento, particularmente no domínio das
indústrias culturais e criativas e a promoção da cultura
lusófona no geral, tendo a
Guiné Equatorial convidado
Moçambique a participar na

semana da cultura da CPLP
que se realizará naquele país,
em 2023”, disse.
O governante participou
ainda num debate político que
se debruçou sobre repensar
o acordo de mobilidade, livre
circulação, facilitação de vistos e conectividade,
turismo e investimentos
sustentáveis, entre outras acções.
À margem destas reuniões,
decorreu ainda uma feira de turismo e foram realizados vários
debates que versaram sobre
temas diferenciados, orientados por personalidades da elite dos escritores da lusofonia.
O Escritor Ungulani Ba Ka
Khossa, a cantora Isabel Novela, o Instituto Nacional das
Indústrias Culturais e Criativas
e o Instituto Nacional do Turismo são, de entre outros, os
que representaram presencialmente Moçambique na capital
da Cultura e Turismo da CPLP.

PUBLICIDADE

A EMPRESA Moçambicana de
Seguros (EMOSE) em parceria
com a Câmara de Comércio
de Moçambique (CCM) estão
a trazer soluções para facilitar
o acesso ao financiamento das
Pequenas e Médias Empresas
(PME), para que consigam alavancar os seus negócios.
Em declarações ontem ao
“Notícias”, o Presidente do
Conselho de Administração
da EMOSE, Joaquim Maqueto
Langa, explicou que através de
novas soluções as PME poderão reforçar a sua tesouraria,
bem como exportar ou investir na capacidade técnica, sobretudo para responderem às
exigências da indústria de “Oil
and Gas” e outros megaprojectos.
A fonte justificou a acção
da empresa com a constatação
de que o acesso ao financiamento continua a ser um dos
grandes desafios para as PME.
“A EMOSE é parceria das
PME e dos bancos comerciais
no processo de acesso ao fi-

O PCA da Emose considera que a sua empresa tem vindo a proteger os bancos comerciais dos riscos não financeiros

nanciamento. Pela natureza
do seu negócio, a nossa empresa tem vindo a proteger os

bancos comerciais dos riscos
não financeiros que podem
afectar negativamente a sua

actividade creditícia, através
do seu portifólio de produtos”,
disse.

Segundo o PCA, o portifólio da Emose inclui o seguro
de vida dos mutuários até ao
limite do valor dos financiamentos e os patrimoniais para
os bens móveis e imóveis que
são cedidos aos bancos pelos
mutuários.
“ A empresa tem vindo a
oferecer produtos de seguros
de garantias às empresas para
negócios e execução de contratos, através de garantias de
boa execução e operacionais
de bom pagamento”, afirmou.
Para o dirigente, alguns
desses instrumentos só são
possíveis de se implementar pela “visão integrada que
a instituição tem no ramo de
negócio em Moçambique e
também de granjear indicadores de autonomia e solvência
financeira para honrar com os
compromissos face a qualquer
sinistro, isto é, também valorizado pelas grande empresas
do sector do Estado, empresas
privadas e pelo próprio Governo”.

SEGUNDO O SECTOR PRIVADO

Reformas foram vitais para retoma de apoio do FMI
O SECTOR privado nacional
enaltece o esforço do Governo no conjunto de reformas
realizadas e que contribuíram
para a decisão do Fundo Internacional Monetária (FMI)
de retomar o apoio directo ao
Orçamento do Estado moçambicano.
No role das reformas implementadas destacam-se a
melhoria das acções de combate à corrupção, a boa governação, transparência de gestão
e a racionalização da despesa
pública, bem como a realização
do julgamento sobre as dividas
não declaradas.
O reconhecimento do esforço do Executivo foi manifestada, ontem, em Maputo, pelo
presidente da Confederação
das Associações Económicas
de Moçambique (CTA), Agos-

tinho Vuma, realçando que o
sector privado espera que a retoma do programa se traduza
numa abordagem prática para
mitigação dos atrasos de pagamentos de facturas e o reembolso do Imposto sobre o Valor
Acrescentado (IVA).
“Este atraso constrange a
liquidez financeira de empresas. Esperamos também que
esta decisão do FMI possa incentivar a retoma do fluxo de
apoio directo ao Orçamento
por parte dos parceiros e maior
acesso aos mercados financeiros internacionais com consequências na melhoria do perfil
do risco soberano do país no
custo de capital”, disse.
No entanto, a fonte alertou para que não se pode ver a
retoma do programa de assistência do FMI como “a única

boia de salvação”, frisando ser
necessário continuar-se a reflectir em opções de políticas
para assegurar a recuperação
empresarial e a autossuficiência através do aumento da produção doméstica.
“Todavia, persiste o problema do acesso ao financiamento visto que o desiderato
do aumento de produção é
constrangido pelo custo de investimento de empresas, já que
as opções de disponibilidade de
recursos existentes no mercado são limitadas”, disse.
Afirmou também que os
desafios do financiamento
consubstanciam-se na baixa
alocação de crédito ao sector
produtivo onde, apenas, 15 por
cento vai para o sector primário
e secundário e 2 por cento para
agricultura.

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

www.jornaldomingo.co.mz

www.desaﬁo.co.mz

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

ENCONTRE AS MELHORES
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO
PARA A SUA EMPRESA EM PRIMEIRA MÃO

www.jornalnoticias.co.mz

www.jornaldomingo.co.mz

www.desaﬁo.co.mz

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

ROUBOS E FRAUDES

EDM submete
processos à Justiça

T

REZENTOS e setenta e cinco processos
de fraudes, roubos ou
vandalização de infra-estruturas eléctricas
foram submetidos à Justiça no
primeiro trimestre deste ano,
na cidade da Beira.
Os dados foram fornecidos ontem pelo director
regional centro da Electricidade de Moçambique (EDM),
Belmiro Mateus, no contexto
da reunião de balanço das actividades dos primeiros três
meses da instituição.
De acordo com Mateus,
estes casos resultaram em
26% de perdas da receita na
Área de Serviço ao Cliente
da Beira, correspondente a
322.550.956 meticais.
“Todos os casos de roubo
de energia eléctrica são submetidos ao tribunal, e os acusados respondem por isso, independentemente de terem ou
não pago na totalidade o valor
de multa aplicada pelo efeito”,
frisou. Mateus revelou que Beira é a segunda cidade da região
centro com maior percentagem de perdas, atrás apenas
pela de Tete, com 40 por cento,
correspondente a 283.169.612
meticais, e à frente de Quelimane, com 13%, equivalente a
34.714.133 meticais.
“Muitos podem até perguntar como Beira tem 26
por cento de perdas e Tete
está com 40 de percentagem,

Belmiro Mateus, da EDM

mas o valor maior de perda
de receita foi para a cidade
da Beira. Isso explica-se pelo
facto de Beira ter maior taxa
de facturação em termos de
volume de negócio”, esclareceu o director regional centro
da EDM.

Para reverter o cenário,
Belmiro Mateus indicou que
durante o encontro serão discutidas estratégias que vão
ajudar a minimizar o impacto
de perdas, que estão a afectar
o desempenho da instituição
na zona centro.

Segundo o director, a reunião, com o término previsto
para hoje, juntou seis áreas
de Serviço ao Cliente da zona
centro, tendo como objectivo
fazer balanço das actividades
do primeiro trimestre face às
metas, perceber os grandes

constrangimentos enfrentados e discutir estratégias para
contornar os males que prejudicam a instituição.
“Portanto, é um encontro
de balanço das estratégias,
desempenho e alinhamento
com vista ao alcance de todos
os planos traçados e propostas
para este ano na região centro
do país”, acrescentou.
Belmiro Mateus apontou
que roubos e vandalização
de infra-estruturas eléctricas
são os principais motivos que
comprometem a agenda da
EDM no alcance das metas e do
projecto de electrificação universal.
Apesar disso, referiu que,
em relação ao ano passo, os
roubos e vandalização de infra-estruturas eléctricas reduziram significativamente
devido aos constantes encontros da Direcção Regional
Centro, em coordenação com
a Central de Protecção de Receitas e Combate às Perdas.
Segundo Belmiro Mateus,
outro motivo que levou à redução destes casos, que lesam
a instituição em milhões de
meticais, foi o envolvimento
das autoridades locais e denúncia dos consumidores.
O director regional centro
da EDM referiu que, mediante
aos dados apurados durante
este período, estão bem encaminhados para o cumprimento das metas.

Polícia Municipal
apreende motorizadas
VINTE motorizadas foram
apreendidas domingo, no
bairro da Munhava, cidade da
Beira, por os seus proprietários
não usaram capacetes, coletes
e/ou não possuírem licenças.
Segundo o chefe das Operações da Polícia Municipal
(PM), Manuel Gimo, a apreensão resultou de fiscalização rotineira que foi, entretanto, intensificada devido ao registo de
vários acidentes de viação provocados principalmente pelos
operadores de moto-táxi.
Gimo fez saber que, para
recuperar os seus meios, os
proprietários devem regularizar toda a documentação,
adquirir coletes e capacetes e

pagar multa, no mínimo de mil
meticais.
Recordou que a PM tem
sensibilizado os moto-taxistas de modo a pautarem por
condução defensiva e usarem
todos os equipamentos necessários de protecção.
“Temos feito sensibilização
em diferentes pontos da urbe.
O nosso trabalho não consiste somente na penalização,
mas também na educação do
próprio operador com vista a
perceber as regras de trânsito”,
explicou.
Defendeu que se cada um
fizer o seu papel não haverá
acidentes nas estradas.
Manuel Gimo contou ain-

da que, muitas vezes, os moto-taxistas envolvem-se em
acidentes por não respeitarem
as regras de trânsito, fazendo,
por exemplo, ultrapassagens
irregulares ou excedendo velocidade.
“Esperamos que os condutores acatem as mensagens e
observem a condução defensiva para preservar a sua própria
vida”, disse.
Convidando os moto-taxistas a acatarem as mensagens
divulgadas, Gimo lembrou que
capacetes, coletes reflectores e
outros meios são importantes
para o próprio condutor porque garantem que, em caso de
acidente, esteja protegido.

PUBLICIDADE

República de Moçambique
Província de Inhambane
GOVERNO DO DISTRITO DE JANGAMO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

DIRECÇÃO DE LOGÍSTICA E APROVISIONAMENTO
Unidade Gestora Executora das Aquisições

Anúncio de Adjudicação

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
DO CONCURSO N.⁰ CR52A002341CP02982021
De acordo com o número 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação
de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de
Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março,
comunica-se a adjudicação do concurso acima referente à prestação de
serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas para a
Universidade Eduardo Mondlane, de acordo com o seguinte:
SIMARA TRAVEL & TOURS, LDA, pelo preço de 9.000.000,00MT (nove
milhões de meticais), incluindo IVA.

De acordo com a alínea d) do n° 3 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 do Concurso Limitado Nº 01/GDJ/UGEA/2022 dos objectos
abaixo indicados:
Designação
do Concurso

Concurso
Limitado Nº:
01 /UGEA/
GDJ/2022

Maputo, aos 9 de Maio de 2022
A Directora

Objecto de Concurso
Lote-1: Construção
de um sistema de
abastecimento de água
na Povoação de Gala,
Localidade de Cumbana
Lote-2: Fornecimento
e montagem de uma
estação meteorológica
automática na Vila sede
do Distrito de Jangamo

(Ilegível)
4264

SN GRÁFICA
INOVAÇÃO

EFICIÊNCIA

Modalidade
de Concurso

Concurso
Limitado

Nome do
Concorrente

Valor da adjudicação
incluindo IVA

RUSTIKUS
CONSTRUÇÕES,
LDA

4.170.840,34MT (quatro
milhões, cento e setenta
mil, oitocentos e quarenta
meticais e trinta e quatro
centavos)

N&M LOGOTECH,
LDA

3.772.262.50MT (três
milhões, setecentos e
setenta e dois mil, duzentos
e sessenta e dois meticais e
cinquenta centavos)

Jangamo, Abril de 2022
A Autoridade Competente
(Ilegível)

SOLICITE OS NOSSOS SERVIÇOS
NAS NOSSAS DELEGAÇÕES
EM TODAS AS PROVÍNCIAS

RAPIDEZ

IMPRIMIMOS TODO TIPO
DE MATERIAL GRÁFICO

RUA DE SOFALA NO 437- MATOLA ‘’F’’
+258 84 9104309
+258 84 7625486
Email: comercial.graﬁca@snoticias.co.mz
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Acesse:
https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Destacados ganhos
da segurança social

A

SEGURANÇA social no
país tem se afirmado
como um dos factores
de inclusão e garante
do desenvolvimento
sustentável de Moçambique,
segundo a ministra do pelouro,
Margarida Talapa.
Numa mensagem dirigida
aos parceiros sociais, nomeadamente empregadores e trabalhadores, por ocasião de 8
de Maio, Dia Mundial da Segurança Social, Margarida Talapa
destaca os ganhos conquistados pelo país na garantia de um
futuro seguro para os trabalhadores e seus dependentes.
A título de exemplo, apontou os cerca de 2.500 mil trabalhadores por conta de outrem e
outros por conta própria que já
estão inscritos no sistema gerido pelo Instituto Nacional da
Segurança Social (INSS), bem
como os mais de 100 mil pensionistas, de diversas categorias
das prestações, nomeadamente
os que recebem pensões por
velhice, invalidez e de sobrevivência.
Tal demonstra, segundo

Segurança social chega a mais contribuintes
Talapa, que o sistema tem robustez financeira para responder, cabalmente, a missão de

garantir a subsistência dos trabalhadores.
Na mensagem, Talapa atri-

buiu os ganhos registados a
todos os parceiros sociais, sublinhando, ao mesmo tempo

Mais cinco curados
da Covid-19
CINCO pessoas foram declaradas livres da Covid-19, segundo dados divulgados ontem, pelo Ministério da
Saúde (MISAU), que apontam ainda
para o diagnóstico de quatro novas
infecções pelo novo coronavírus.
Os recuperados foram notificados em Gaza, o que reduziu para 56
o número de doentes em isolamento
domiciliar ou institucional. A cidade
e província de Maputo concentram o
maior número de casos activos, com
32 infectados em seguimento.
Os quatro novos infectados resultam da testagem de 326 amostras de
indivíduos com sintomas sugestivos
de Covid-19 e contactos de casos po-

sitivos, representando 1,23 por cento
e uma taxa acumulada de 17,12.
Entre domingo e ontem não houve registo de novos internamentos ou
alta hospitalar relacionados à doença,
havendo três pacientes nos centros de
tratamento, um dos quais nos cuidados intensivos.
Mantém-se em 2201 o cumulativo de vítimas mortais causadas pela
doença, não havendo notificação de
novo óbito nas anteriores 24 horas.
A análise epidemiológica do Instituto Nacional de Saúde (INS) sugere
uma contínua estabilização em todos
indicadores, com uma média de 30
infectados por semana. A África do

Sul e Eswatini já registam uma aceleração da pandemia, com uma média
móvel de 100 casos por milhão de habitantes.
Entretanto, mais 1013 pessoas,
maiores de 18 anos, foram vacinadas
contra a doença, elevando para 14,8
milhões o número de indivíduos que
tomaram pelo menos uma dose do
imunizante.
Até ontem, 13,9 milhões de pessoas
elegíveis tinham a imunidade completa e 346.294 profissionais de saúde,
idosos e grupos de alto risco haviam
tomado a dose de reforço. Mais de 91,8
por cento dos grupos elegíveis à vacinação já foram alcançados.

Diplomatas apoiam deslocados
A MINISTRA dos Negócios
Estrangeiros e Cooperação,
Verónica Macamo, entregou
ontem, na cidade de Pemba,
mais de 14,7 milhões de meticais, equipamento de laboratório, mobiliário escolar,
entre outros artigos, em
apoio às vitimas dos ataques
terroristas.
o
Segundo explicou,
donativo resulta da contribuição dos funcionários
do ministério que se en-

contram no país e nas diferentes missões diplomáticas
pelo mundo.
Macamo, que se encontra em Cabo Delgado
em frente da delegação de
embaixadores de Moçambique, disse ao governo de
Cabo Delegado, que a visita à província, visa aferir o
impacto dos ataques terroristas e, acima de tudo, confortar as vítimas.
Congratulou o governo,

a população, forças de defesa e segurança, tropas da
missão da Comunidade de
Desenvolvimento da África
Austral (SADC) e do Ruanda, pelos esforços na luta
contra o terrorismo.
Destacou ainda o pragmatismo que tem sido
demonstrado pelo Presidente da República, Filipe
Nyusi, na mobilização de
apoios internos e externos,
para o combate ao terror-

ismo, bem como na reconstrução das infra-estruturas
destruídas.
“Foi graças a este pragmatismo do Presidente que
as acções dos terroristas
estão circunscritas à fuga e
sobrevivência”, disse.
O secretário de Estado
na província, António Supeia, agradeceu o gesto e
assegurou que os bens serão
canalizados aos legítimos
destinatários.

COBRANÇAS ILÍCITAS NAS MATERNIDADES

Enfermeiras enfrentam
processos disciplinares
PELO menos cinco profissionais de saúde materno-infantil, afectos a várias
unidades hospitalares, em
Nampula, enfrentam processos disciplinares, indiciados de cobranças ilícitas nas
maternidades.
A supervisora provincial
de saúde materno-infantil
nos Serviços Provinciais de
Saúde, Rosimere Bange, disse no Dia da Enfermeira de
Saúde Materno-Infantil, a
5 de Maio, que os processos
instaurados são fruto de denúncias das parturientes e do

público em geral.
Reconheceu que as cobranças ilícitas, que configuram corrupção, são um mal
que mancha os profissionais
e o Ministério da Saúde, em
particular. Sustentou que a
enfermeira de saúde materno-infantil exerce uma profissão nobre, pelo que não
deve enveredar por este tipo
de práticas.
Sublinhou que o Governo não compactua com a
corrupção, pelo que na sua
actuação os servidores públicos devem seguir e obser-

var critérios legais, sob pena
de incorrerem em medidas
administrativas para desencorajar atitudes e comportamentos desviantes.
Rosimere Bange afirmou
que estão em curso, nas instituições
governamentais
e nas comunidades, acções
com vista a promover a denúncia de casos que indiciem corrupção, envolvendo
funcionários do sector da
Saúde.
Uma das formas encontradas é a disponibilização
aos utentes, dos contactos

telefónicos dos directores,
directores clínicos e chefes
dos departamentos de todos
os hospitais e centros de saúde.
A supervisora aconselha
a comunidade a denunciar
factos que consubstanciem
mau atendimento ou cobranças ilícitas.
“Apelamos à população
a fazer o uso dos contactos
apresentados e livros de reclamações disponíveis em
todas as enfermarias dos
hospitais para a denúncia de
casos anómalos”, disse.

que, volvidos 33 anos da sua
existência, o sistema apresenta
progressos assinaláveis em vários domínios, como é o caso da
abrangência de mais trabalhadores, sobretudo os por conta própria, do alargamento da
cobertura territorial para mais
distritos do país, para além da
modernização e informatização dos serviços, permitindo a
celeridade na resposta aos requerimentos submetidos pelos
utentes.
O Dia Mundial da Segurança Social é uma data que
foi proclamada pela Organização Internacional do Trabalho
(OIT), sendo que em Moçambique começou a ser comemorada em 2021. A mesma serve
para reflexão sobre o papel da
protecção social a nível dos
países.
Este ano, para assinalar a
data, o INSS realizou actvidades de divulgação das suas realizações a contribuintes, beneficiários e pensionistas.
O INSS foi criado, através da
Lei n.º 05/89, de 18 de Setembro, com o objectivo de garantir
a subsistência dos trabalhadores em situação de falta ou diminuição da capacidade para o
trabalho, nos casos de doença,
maternidade, invalidez e velhice, assim como a subsistência
dos familiares sobreviventes,
em caso de morte dos referidos
trabalhadores ou pensionistas.
Esta é a segunda vez que
Moçambique comemora o dia,
num processo liderado pela
ministra do Trabalho e Segurança Social.

Maleiane na recente visita a Nampula

PONTE DESTRUÍDA PELO “GOMBE”

Retoma circulação
Monapo-Liúpo
O
PRIMEIRO-MINISTRO,
Adriano Maleiane, testemunhou, quinta-feira, a retoma
da circulação de viaturas, pessoas e bens entre os distritos de
Monapo e Liúpo, em Nampula, após a reposição dos solos
junto à ponte sobre o rio Ampuessi, que tinham sido arrastados pelas águas, aquando da
passagem do ciclone Gombe,
em Março último.
Os residentes dos dois distritos estavam sujeitos a vários
riscos. A travessia no rio era
feita sobre uma ponte impro-

visada de estacas, sem nenhuma consistência. Adriano
Maleiane, que escalou o local
quando se deslocava a Nacala-Porto, no âmbito da visita de
trabalho que efectuou à província de Nampula, referiu-se
ao sacrifício consentido pelas
comunidades circunvizinhas,
desde a destruição da infra-estrutura.
De acordo com o governante, a solução trouxe esperança para os residentes locais, na perspectiva de escoar,
com segurança, a produção

agrícola para os principais
mercados.
Assegurou que o troço vai
beneficiar de intervenções de
vulto, quando iniciar o programa de melhoramento de
estradas rurais, ocasião em
que será definitivamente reconstruida a ponte sobre o rio
Ampuessi.
“Vamos intervir na ponte
para vermos questões técnicas, como a altura da infra-estrutura e alargar a secção
transversal, pois está estreita e
complica a passagem”, disse.

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA JUDICIAL

CONCURSO DE PROMOÇÃO A JUIZ DE DIREITO “C”
Lista de Graduação Final
Em cumprimento do disposto nos nºs 1 e 2 do artigo 20 do Regulamento para Concurso de Ingresso e Promoção na
Carreira da Magistratura Judicial, aprovado pela Resolução nº 2/CSMJ/CP/2010, de 31 de Dezembro, publica-se a lista
de graduação final dos candidatos aprovados no concurso de promoção à categoria de Juiz de Direito “B”:

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º
21º
22º
23º
24º
25º
26º

APROVADOS
Custódio Domingos do Rosário Ferrão
Lester Bruno Gregório Manhamanha
Belarmino Vicente Chambane
Acácio José Mitilage
Edna Maria José Massingue
Ana Marcela Muchacha
Betinho Armando Alberto
Nadira Nicolas Sulemane Padamo
Kátia Vanessa Karimo Mac-Arthur
Agostinho Alexandre Cumbane
Melú Inácio Mesa Ulire Malhaze
Sacita Eugénio Teimizira
Inês da Assunção Chale Chinguela
Baptista Pedro Homo
Jossias Samuel Moiambo
Safira Antónia Rafique Mussagy
Agostinho Alberto Massangaia
Esmeralda da Conceição Lucas Baulene
Eduardo Amburete Luabo
César Jorge Zunguze
Neidy Karine da Costa Nobre Machel
Zvika Costino Maniquidzua Cossa
Tiago de Almeida Raúl Mualeite
Eza Carlota da Lúcia Matsinhe Mondlane
Alimo Sarrahanque Noque
Efigénio José Baptista

NB:
Nos termos do artigo 27, nº 3 da Resolução nº 02 /CSMJ/CP/2010, de 31 de Dezembro, ficam excluídos da presente
lista os candidatos que obtiveram nota inferior a 7 valores numa das provas específicas e média inferior a 10 (dez)
valores, considerando–se reprovados.
Maputo, aos 9 de Maio de 2022
O Presidente do Júri
Bernardo Bento Chuzuaio
(Juiz Desembargador)

4084

Acesse:
https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
Terça-feira, 10 de Maio de 2022

Funcionários
expulsos por
mau atendimento

T

RÊS funcionários foram
expulsos e outros sete
demitidos do Hospital Central de Nampula
(HCN), indiciados de
mau atendimento e cobranças
ilícitas aos utentes da maior
unidade sanitária da região
norte do país. Trata-se de enfermeiros, agentes de serviço e
administrativos.
As expulsões e demissões
destes funcionários, conforme revelou, em conferência de
imprensa, o director-geral do
HCN, Cachimo Mulina, resultam
de denúncias, queixas e reclamações dos pacientes, órgãos
de comunicação social e do gabinete de utentes instalado nesta unidade sanitária sobre mau
atendimento e cobranças ilícitas. Segundo Mulima, as denúncias avolumaram-se desde o ano
passado e uma equipa foi criada
para investigar as reclamações,
tendo confirmado os factos.
Os primeiros locais de
contacto com os utentes, nomeadamente a maternidade,
bancos de sangue e de socorro,
Raio-X, conforme avançou,
são os que mais preocupam os
gestores do HCN, pelo facto de
haver muitas reclamações de
mau atendimento e cobranças
ilícitas. Estimulando os utentes a denunciarem sempre que
testemunharem casos de mau
atendimento e cobranças ilícitas, Mulima desencorajou os

Utentes encorajados a denunciarem mau atendimento e cobranças ilícitas no HCN

funcionários da unidade sanitária a praticarem actos ilícitos,
que podem levar à sua expulsão
após longos anos de sacrifício,
desde a formação à admissão e
exercício da profissão.
O responsável destacou que
a saúde é um direito de todos os
cidadãos, que deve ser preservado pelo pessoal da área, com a
devida qualidade e humanismo.
Em toda a província da
Nampula, foram expulsos no
primeiro trimestre funcionários
de saúde, entre enfermeiros,
agentes de serviço, pessoal administrativo e seguranças, indiciados de mau atendimento e
cobranças ilícitas.
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Notícias é parceiro
privilegiado do INSS
A SOCIEDADE do Notícias (SN)
é um parceiro privilegiado do
Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) na divulgação
das actividades que beneficiam
os contribuintes do sistema,
particularmente neste período
em que decorre a prova anual
de vida dos pensionistas.
Esta consideração foi feita
ontem pelo delegado do INSS
de Nampula, Arone Uamba, na
visita de cortesia que efectuou
à delegação da SN nesta província.
Uamba sublinhou que a
parceria entre a sua instituição e a empresa jornalística é
estratégica, pois, através dela,
o INSS tem conseguido alcançar e comunicar-se com os
pensionistas, contribuintes e
os beneficiários do Sistema de
Segurança Social em geral.
Em Nampula, o Instituto
Nacional de Segurança Social
tem pouco mais de 8400 pensionistas.
Segundo o delegado, até

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

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

Bombeiros –
26212222/26212260/840293051
CRUZ VERMELHA

Serviço Geral – 26213693

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

Delegado do INSS (terceiro da esquerda para direita) visita Redacção

POLICIA
8 de Maio corrente foram realizadas 3600 provas de vida
de cidadãos aposentados que
durante o tempo laboral contribuíram para o sistema, uma
realização de 42 por cento.
A prova anual de vida dos
pensionistas do Estado, que
decorre desde 21 de Março, termina em Junho.
Estão inscritos no Sistema de Segurança Social 15.290

contribuintes e três trabalhadores por conta própria.
Por seu turno, o delegado
da SN de Nampula, Felisberto
Arnaça, expressou abertura da
empresa e da delegação, em
particular, em colaborar com
INSS na cobertura de assuntos
de interesse não somente desta instituição, como também
dos contribuintes, em prol do
desenvolvimento da província.

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

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

Médicos tradicionais capacitados
PRATICANTES da medicina tradicional da cidade de Nampula participaram recentemente
num treinamento sobre as actividades que desenvolvem, uma acção promovida pela Associação dos Facilitadores do Desenvolvimento
Comunitário (AFDC).
Trata-se de um projecto que compreende
quatro fases, a serem realizadas trimestralmente, com a formação dos médicos tradicionais em matérias ligadas aos hábitos alimentares, desnutrição crónica, direitos humanos,
educação escolar da criança, violação sexual,

prevenção de casamentos prematuros e gravidezes precoces, planeamento familiar, entre
outros temas de interesse das comunidades
onde intervêm.
Falando ao “Notícias”, o director-executivo da AFDC, Manuel Nadimo, explicou que os
praticantes da medicina tradicional desempenham papel importante na sociedade e considerou que eles precisam de meios eficazes
para disseminação de informações úteis que
estimulam o desenvolvimento das comunidades.

Nadimo defendeu, por conseguinte, a necessidade de inclusão destes nas diferentes
actividades de âmbito social, em prol do desenvolvimento do país.
A disseminação dos conteúdos é feita na
língua emakhua para melhor apropriação pelas comunidades.
A formação dos praticantes da medicina
tradicional envolve apenas os da cidade de
Nampula, devendo estes fazer a réplica dos
conhecimentos adquiridos aos seus pares
noutros pontos da província.

PUBLICIDADE

CONCURSO LIMITADO N.º 47A000141/CL/17/2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO
DIRECÇÃO PROVINCIAL DE DESENVOLIVIMENTO TERRITORIAL E AMBIENTE
REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E CONSUMÍVEIS PARA A
DIRECÇÃO NACIONAL DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO E CANCELAMENTO

República de Moçambique
Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos
Departamento de Aquisições

1. O Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos pretende adquirir material de escritório e consumíveis. Neste contexto, convida todas empresas
especializadas e interessadas no forncimento dos referidos bens, a apresentarem
as suas propostas fechadas e seladas.
2. Os concorrentes poderão obter mais informações, examinar os documentos do
concurso ou adquirí-los no endereço indicado no número 4 deste anúncio, mediante o pagamento não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais), na seguinte
conta:
Titular da conta: MEF-Receita de Terceiros
Instituição: Banco de Moçambique
Conta: n.º 004104519011
3. O período de validade das propostas será de 60 dias.

No âmbito da aplicação do 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 que os objectos dos
concursos abaixo, foram adjudicados às seguintes empresas:
Concurso Nº

Objecto

Fornecimento
33K000251/05/
de Mobiliário
DPDTA/RA/21
de Escritório

Lotes

Modalidade

Adjudicada

Lote Único

Conurso
Limitado

Zalmoek Moçambique,
Lda

Reparação e
33K000251/06/
Manutenção de Lote Único
DPDTA/RA/21
Viaturas

Conurso
Limitado

Centro de Reparação de
Viaturas de Moçambique

Valor
1.959.817,86

479.115,00

4. As propostas deverão ser entregues até às 11.00 horas do dia 24 de Maio de 2022,
data em que as mesmas serão abertas em sessão pública pelas 11.15 horas no
endereço abaixo indicado, na presença dos concorrentes que desejarem participar.
Departamento de Aquisições
Edifício da Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento
Rua da Imprensa 162, 2º andar
Maputo - Moçambique.

Fornecimento
33K000251/04/ Reparação de
DPDTA/RA/21 Equipamento
Informático

5. O anúncio de posicionamento terá lugar pelas 11.00 horas do dia 31 de Maio de
2022, no endereço acima referido.
6. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitadas de
Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado
pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.
Maputo, aos 10 de Maio de 2022
O Departamento de Aquisições

4066

Lote 1
(Fornecimento)
Conurso
Limitado

Cancelado de acordo
com o nº1 do artigo 61
do Decreto 5/2016, de 8
de Março

Lote 2 (Serviços)

Observação

0

0

A Entidade deve
cancelar o concurso, no
caso de existência de
eventos ocorridos após
o anúncio de concurso
que comprovadamente
modifiquem o interesse
público na contratação,
nomeadamente nos casos
de revisão orçamental

Matola, aos 5 de Maio de 2022
A Autoridade Competente
(Ilegível)
296

340

Acesse:
https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
POLÍTICA
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SOBRE USO INDEVIDO DE FUNDOS PÚBLICOS

Falta de documentos
compromete subsídios
de líderes comunitários

Renamo repudia alegações
do edil Manuel de Araújo

ARQUIVO

ZAMBÉZIA

Há muitos líderes comunitários sem documentos na Zambézia

M

AIS de oito mil líderes
comunitários de vários escalões na província da Zambézia,
não vão receber subsídios nos
próximos três meses, devido à
falta de documentos de identificação civil e Número Único de Identificação Tributária
(NUIT).
Esta situação está a preocupar os governos distritais,

que temem que isso poderá
comprometer o desempenho
político-administrativo por
falta de motivação das estruturas comunitárias locais que
têm estado a disseminar os
programas de governação a
nível da base.
Os administradores distritais fizeram saber durante
a I Sessão Extraordinária dos
Serviços Provinciais de Repre-

sentação do Estado na Zambézia, que têm vindo a interagir
com as conservatórias distritais e agências bancárias a fim
de regularizar esta situação.
Contudo, afirmaram que
enfrentam dificuldades porque os requisitos para abertura
de contas bancárias incluem o
Bilhete de Identidade e NUIT.
O chefe do Departamento
de Identidades Centralizadas

e Administração Territorial
nos Serviços Provinciais de
Economia e Finanças da Zambézia, Lino Mulima, disse durante a sessão que o plano para
este ano prevê a abertura de
oito mil contas bancárias.
Acrescentou que dos mais
de oito mil líderes comunitários que a província possui
apenas três mil é que têm a
situação regularizada, o que

CVM promete mais ajuda
humanitária a Cabo Delgado
A CRUZ Vermelha de Moçambique (CVM) anunciou
no último domingo, a sua
intenção de intensificar as
acções de apoio para dar
resposta à crise humanitária
causada por ataques terroristas nos diferentes distritos
da província de Cabo Delgado.
Falando por ocasião da
passagem do 8 de Maio, dia
da Cruz Vermelha, Abílio
Campos, director nacional
de Desenvolvimento Institucional e de Recursos, e
porta-voz da organização,
explicou que se pretende
também ajudar e proteger as
pessoas necessitadas, duramente flageladas por calamidades naturais.
“Reiteramos que para
além da mitigação dos impactos causados pelas mudanças climáticas, vamos
continuar a prestar atenção
especial aos mais de 850 mil
cidadãos de Cabo Delgado
que fugiram das suas zonas
por causa dos ataques terroristas”, assegurou. Campos
exortou para a necessidade de os gestores dos apoios
continuarem fiéis, com lealdade e credibilidade para que
o país continue a merecer
ajuda financeira dos doadores.
O representante disse,
sem revelar valores, que a
CVM está a receber cada vez
mais apoio internacional para
intervir no país e que os tradicionais parceiros de cooperação, que haviam retirado a

corresponde a 35.5 por cento.
Explicou que a situação é
mais complicada nos distritos
que não têm bancos comerciais ou que as conservatórias
funcionam com dificuldades.
A título de exemplo, indicou
os distritos de Mulevala, Namarrói, Lugela e Luabo, onde
existem 61 por cento das autoridades comunitárias.
Maior parte das lideranças
comunitárias locais não sabe
assinar e entende que o envio
de brigadas móveis para o registo visando a obtenção dos
bilhetes de identidade e NUIT
poderia ajudar.
Entretanto, a secretária de
Estado na Zambézia, Judith
Mussacula, reconheceu que
há incumprimento dos prazos
inicialmente previstos para
a regularização da situação.
Mussacula não ficou satisfeita
com o incumprimento, porque, segundo ela, há distritos
que mesmo sabendo que o
prazo para a regularização era
até 31 de Dezembro do ano
passado, apenas realizaram o
plano em oito por cento.
A dirigente apelou aos administradores distritais para
prestarem maior atenção na
busca de solução para este assunto.

Partido Renamo diz que se distancia de actos de corrupção nas autarquias

A RENAMO repudia os pronunciamentos do presidente do Conselho Municipal de
Quelimane, Manuel de Araújo,
segundo as quais um membro
da comissão política nacional
obriga as autarquias sob gestão
deste partido a retirarem dinheiro público em benefício da
organização, ferindo as normas
que regem o funcionamento
destas circunscrições.
O porta-voz da Renamo,
José Manteigas, explicou, falando ontem em conferência
de imprensa, na cidade de Maputo, que o seu partido prima
pela transparência na gestão
da coisa pública, não fazendo
sentido que um membro se
aproveite da sua posição para
instruir ou obrigar os municípios a praticarem actos ilícitos.
“Isso é contrário à nossa
postura, ideologia e filosofia
do partido”, disse Manteigas,
acrescentando que a Renamo é
intolerante à corrupção ou outras condutas desviantes que

põem em causa o bem público.
Manuel de Araújo fez tais
declarações numa recente entrevista a uma estação televisiva nacional, durante a qual
acusou o partido a que pertence de não ser democrático.
Sobre esta questão, José
Manteigas afirmou que na Renamo reina democracia, evocando como fundamentos a
eleição interna de Manuel de
Araújo, para candidato a edil
de Quelimane, bem como a
membro do Conselho nacional. Ainda no espírito democrático, Manteigas disse que
De Araújo, mesmo exercendo
o cargo de edil de Quelimane,
foi-lhe permitida a candidatura à cabeça-de-lista para
governador da província da
Zambézia, onde por eleição
interna obteve a maioria dos
votos.
“Os pronunciamentos de
Manuel de Araújo são autênticas inverdades e resultam de
clara intenção de divisionis-

mo, o que belisca a sua própria
imagem e reputação. Constituem mentiras encomendadas
e pretensão dolosa de manchar
e caluniar o partido Renamo e
seus quadros”, afirmou.
A Renamo exortou Manuel
de Araújo a concentrar-se na
busca de soluções para os problemas do município de Quelimane, bem como a pautar por
actos e comportamentos que
dignificam o partido.
Manteigas indicou ainda
que o edil é membro efectivo do Conselho Nacional pela
Zambézia, tendo acesso aos
órgãos do partido, por isso não
se justifica que solicite esclarecimentos sobre assuntos internos num órgão de comunicação social.
“A Renamo escusa-se a
aderir agendas obscuras, encomendadas e opõe-se a qualquer
atitude de vitimização. A nossa
agenda está focada na união e
preparação para as eleições de
2023 e 2024”, finalizou.

PUBLICIDADE

ANÚNCIO
O Centro de Colaboração em Saúde (CCS) pretende contratar pessoal para a Cidade de Maputo, para
a posição abaixo mencionada, com a respectiva qualificação:
Posicão: COORDENADOR CLÍNICO
QUALIFICAÇÕES ESPECÍFICAS:
§
§
§
§
§
§

Licenciatura em Medicina;
Mínimo de 4 anos de experiência clínica em cuidados e tratamento de HIV/SIDA;
Mestrado em Saúde Pública será uma vantagem;
Experiência de trabalho em Unidades Sanitárias do Sistema Nacional de Saúde;
Habilidades em liderar e treinar pessoal na implementação de programas de ITS/HIV;
Conhecimento das normas, directrizes e estratégias nacionais principalmente do Programa de
HIV/SIDA.

QUALIFICAÇÕES GERAIS:
§
§
§
§
§
§

CVM tenciona aumentar apoios para as vítimas do terrorismo e de desastres naturais

ajuda, estão a regressar.
Estima-se que uma em
cada 523 pessoas, no mundo, seja voluntária da Cruz
Vermelha ou do Crescente
Vermelho. Em Moçambique,
a organização tem cerca de
7500 voluntários activos.
Segundo ele, no ano passado, a organização teve um
orçamento de pouco mais de
dois milhões e quinhentos
mil dólares norte-americanos para operações humanitárias, mas, para 2022,

espera conseguir mais financiamentos para levar a
cabo os seus programas.
Para o movimento internacional da Cruz Vermelha
e do Crescente Vermelho,
oito de Maio é a celebração da dedicação, compaixão, coragem e o impacto
de milhões de voluntários
e de inúmeras pessoas que
oferecem ajuda, cuidados e
serviços para salvar a vida de
outros que, devido a diversos factores, possam estar a

viver momentos dramáticos
e de grande aflição.
Moçambique é o segundo país mais afectado pelos
efeitos das mudanças climáticas, que tem sido flagelado, todos os anos, ou por
ciclones, cheias ou por seca
extrema.
O porta-voz assegurou
que para dar uma melhor
resposta a esses problemas,
a CVM está a adoptar uma
nova estratégia de abordagem que é a prevenção.

Proficiência em Microsoft Office na óptica do utilizador;
Excelente comunicação verbal e escrita em português;
Habilidades de comunicação, coordenação e trabalho em equipa;
Orientado para resultados, dinamismo, integridade e ética;
Habilidade para realizar múltiplas tarefas e gerir efectivamente situações de pressão;
Capacidade de planear, conduzir, documentar todas actividades e apresentar relatórios;

A data de encerramento da apresentação das candidaturas é a 17 de Maio de 2022. Os candidatos
interessados deverão apresentar uma carta de apresentação juntamente com o “Curriculum
Vitae” detalhando as experiências relevantes e referências que possam ser consultadas, para:
recursoshumanos@ccsaude.org.mz e indicar no assunto do email a posição em causa: Coordenador
Clínico. Somente os candidatos que reúnirem requisitos serão contactados.
Os Termos de Referência para a posição acima referida, poderão ser adquiridos nos escritórios da
organização, na Rua Damião de Góis, nº 279, Bairro da Sommerschield, das 7.30 às 16.30 horas.

Rua Damião de Góis, 371, Bº da Sommerschield – Maputo
Tel: +258 21 49 42 13; Fax: +258 21 49 42 12; Cel: +258 30 55 382

4257

Acesse:
https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
Terça-feira, 10 de Maio de 2022
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Frelimo saúda
acordo com FMI

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO
Serviço Provincial de Saúde
Repartição de Aquisições

Anúncio de Concurso de Obras
Concurso Público/58k000151/CP n ° 01/SPSM/RA/O/2022
Objecto: 58K000151/Concurso Público Nº 01/SPSM/RA/OBRAS/2022: Contratação de
Empreitada de Obras para Conclusão do Centro de Aprovisionamento Provincial em Bedene,
na Província de Maputo
1. O Serviço Provincial de Saúde de Maputo convida empresas de Obras Públicas, elegíveis que
tenham alvará actualizado de 5ª Classe ou superior, a submeterem propostas seladas para a
Conclusão do Centro de Aprovisionamento Provincial em Bedene, na Província de Maputo, de
acordo com o objecto em epígrafe.
2. Os concorrentes elegíveis e interessados poderão obter mais informações, examinar
gratuitamente os Documentos do Concurso ou adquirí-los pela quantia não reembolsável de
2.000,00MT (dois mil meticais) por cada. O pagamento deverá ser em depósito Directo no
Bim conta (conta: SPSM – Serviço Provincial de Saúde de Maputo, nº 501178728);
3. As propostas deverão ser apresentadas até às 10.00 horas do dia 24 de Maio de 2022, no
endereço abaixo mencionado, e serão abertas às 10.30 horas do mesmo dia, na presença
dos concorrentes ou representantes que desejarem assistir o acto.
4. O período de validade das propostas será de 120 dias, contados a partir da data de abertura
das mesmas. A proposta deverá ser acompanhada obrigatoriamente com os documentos de
qualificação definidos no documento do concurso e por garantia provisória de no valor de
219.398,18MT (duzentos e dezanove mil, trezentos e noventa e oito meticais e dezoito
centavos);
5. A visita conjunta ao local da obra é obrigatória, deverá ser realizada pelos concorrentes, no
dia 12 de Maio de 2022, pelas 9.30 horas, os custos da deslocação serão suportadas pelos
concorrentes;
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 n° 5/2016,
de 8 de Março;
7. O Serviço Provincial de Saúde de Maputo, Repartição das Aquisições, sita Praça do Município
n˚ 11129, Cidade da Matola, 1˚ Andar, Sala de Reuniões, Porta 3.

Deputados apresentaram uma comunicação antes do início da ordem do dia

A

BANCADA da Frelimo afirma ser positivo o acordo de
Moçambique com
o Fundo Monetário
Internacional (FMI) para a
retoma do financiamento
à economia nacional, pois
traz benefícios na execução
de diversos programas de
desenvolvimento.
Segundo o deputado
desta bancada, Caifadine
Manasse que falava esta semana, na Assembleia da República, antes da ordem do
dia da sessão plenária, uma
vez ultrapassado o imbróglio que levou à suspensão

de Moçambique de receber
a ajuda do Fundo Monetário Internacional em 2016,
o país retorna à praça financeira internacional em condições favoráveis de negociação, o que até então, era
uma miragem por causa das
“dívidas não declaradas”.
“A partir deste acordo
técnico-financeiro,
Moçambique sai da lista dos
países cuja economia era
considerada de alto risco
ou tóxica, o que impedia o
acesso a recursos e por via
disso, encarecia ainda mais
a vida dos moçambicanos”,
disse.

Por seu turno, a deputada pela bancada da Renamo,
Glória Salvador, disse que
as "dívidas não declaradas"
contribuíram para retardar
o desenvolvimento do país.
“Estamos mais endividados que nunca. O povo
não pode aguentar mais esta
situação”, afirmou.
Na mesma ocasião, a
deputada lamentou a ocorrência da onda de raptos e a
falta de transporte em todo
o país.
O Movimento Democrático de Moçambique
(MDM), através do deputado Fernando Bismarque, re-

feriu que o Governo se mostrou insensível e alheio aos
reais problemas que afligem
o povo, ao aprovar salários
mínimos que aprofundam
cada vez mais a pobreza e
atrasam o crescimento da
economia das famílias moçambicanas.
Afirmou que o MDM tinha expectativa de que o
reajustamento salarial fosse
capaz de satisfazer as mais
básicas necessidades dos
trabalhadores e suas famílias, sobretudo transporte,
saúde, educação e uma cesta
básica que garantisse uma
dieta equilibrada.

MINEC vai investir
na formação de quadros
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO
SERVIÇO PROVINCIAL DE SAÚDE
REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Concurso N.° 01/SBQP/SPSM/RA/FO/2022
O Serviço Provincial de Saúde de Maputo convida a todos consultores elegíveis detentores de alvarás
actualizados de 3ª Classe ou superior, a manifestarem o seu interesse para a Prestação dos Serviços de
consultoria para fiscalização das obras para a Conclusão do Centro de Aprovisionamento Provincial
em Bedene, na Província de Maputo.
1. Os consultores interessados deverão fornecer informação indicando as suas qualificações
para prestar os serviços, como é o caso de brochuras, experiência em trabalhos similares,
disponibilidade de capacidades adequadas entre o seu pessoal.
2. O presente pedido de manifestação de interesse, tem como objectivos fazer a pré-qualificação
de consultores com qualidades comprovadas, para prestação de serviços de fiscalização.

Foto de I. Pereira

O MINISTÉRIO dos Negócios Estrangeiros e Cooperação (MINEC) vai apostar na
formação contínua dos seus
quadros, durante os próximos anos, para fazer face aos
desafios que se impõem no
quadro da visão estratégica
sobre a gestão dos recursos
humanos da instituição.
Esta é uma das recomendações deixadas pelo X Conselho Coordenador, realizado
semana finda em Maputo.
Um comunicado da instituição enviado ao “Notícias” indica que se deverá
continuar a apostar na racionalização dos quadros que
trabalham no país e os que se
encontram nas missões no
estrangeiro, para a assegurar
a materialização da visão e
missão ministerial.
Em resultado da análise
da evolução da situação orçamental de 2019 a 2022, à
luz da visão estratégica sobre
administração e finanças, o
Conselho coordenador recomendou, ainda, à criação
de uma unidade de auditoria interna e da digitalização
do processo de prestação de
contas, incluindo a organização do património das
missões diplomáticas e con-

Maputo, aos 4 de Maio de 2022
Autoridade Competente
(Ilegível)

3. A empresa de consultoria interessada em participar deverão demonstrar evidências de
experiência e habilidades comprovadas, em trabalhos similares de pelo menos 5 anos, com
destaque a experiência específica em obras de Construção de raiz.
4. O consultor será seleccionado de acordo com os procedimentos definidos pelo Regulamento
de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de
Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 5/2016, de 8 de Março.
5. As propostas deverão ser apresentadas em Língua Portuguesa.
6. Os Termos de referência poderão ser levantados no endereço abaixo indicado.
MINEC reuniu-se semana passada em Conselho Coordenador

sulares.
No domínio da política
externa e de cooperação internacional, segundo o documento,
recomenda-se,
entre outras acções, a continuação da promoção da boa
imagem do país através do
investimento
publicitário,
para complementar o trabalho realizado pelas missões
diplomáticas e consulares no

exterior. No mesmo quadro,
recomenda-se a conclusão,
com urgência, do processo de
delimitação e reafirmação das
fronteiras terrestres, lacustre, fluviais e marítimas, bem
como o aprimoramento do
processo de mapeamento da
diáspora.
O X Conselho Coordenador do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Coo-

peração decorreu sob o lema
“Por uma Diplomacia de Paz,
Investimento e Desenvolvimento – Novos Desafios e
Novas Abordagens” e contou
com mais de 120 participantes, entre membros do Conselho Consultivo do ministério,
chefes das missões diplomáticas e consulares, antigos ministros e vice-ministros, entre
outros convidados.

Os envelopes fechados, contendo os seguintes documentos: (i) Carta de manifestação de Interesse
indicando claramente "Manifestação de Interesse para a prestação de Serviços de Consultoria
para fiscalização Independente de obras para a Conclusão do Centro de Aprovisionamento
Provincial em Bedene na Província de Maputo, (ii) CV detalhado, (iii) cópias de documentos
de identificação e de documentos comprovativos das qualificações académicas, (iv) qualificações
jurídicas, económico-financeira, técnica e regularidade fiscal." E entregues no Serviço Provincial
de Saúde de Maputo, Repartição das Aquisições, Praça do Município, n.º 11129, Cidade da Matola,
1˚ Andar, Sala de Reuniões, Porta 3, até às 11.00 horas do dia 19 de Maio de 2022.
Maputo, aos 4 de Maio de 2022
Autoridade Competente
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS
LABORATÓRIO DE ENGENHARIA DE MOÇAMBIQUE, IP
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO

ANÚNCIO DE CONCURSOS

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL
PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA
PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
A Twigg Exploration & Mining, Limitada, subsidiária operacional
da Syrah Resources, Limited, que gere a Operação de Grafite de
Balama, no Distrito de Balama, em Cabo Delgado, na zona Norte
de Moçambique informa a todas empresas interessadas, que está
aberto o concurso público para contratação de um Parceiro de
Implementação (“PI”) para planificar, implementar e monitorar o
Programa de Geração de Renda para Desenvolvimento Sustentável
(SIGA - sigla em inglês “Sustainable Income Generation &
Development Activities”).
O SIGA é parte da estratégia da TWIGG e tem em vista aumentar
a capacidade de alcance dos objectivos de desenvolvimento local,
através de fundos de investimento comunitário alocados no âmbito
das metas de desenvolvimento local, com vista a servir de ligação
entre o Programa de Desenvolvimento dos Meios de Subsistência e
o Programa de Desenvolvimento Local
I.
Requisitos Preliminares de Submissão
As empresas interessadas e elegíveis deverão enviar uma Proposta
Técnica e Comercial, em documentos separados, que deverá ser
acompanhada pela seguinte informação:
•

Carta de apresentação da empresa, devendo conter
informação relativa a experiência comprovada da empresa
em projectos similares nas componentes de Agricultura,
Apicultura, Avicultura, Piscicultura e Associativismo /
Cooperativismo;

•

Licença emitida pela Autoridade competente;

•

Certidão de Registo Comercial;

•

Número Único de Identificação Tributária– NUIT da empresa;

•

Estatutos publicados no Boletim da República;

•

Identificação da pessoa de contacto (nome, telefone e
endereço electrónicol) para este processo;

•

•
•

Apresentação de três (3) cartas de Referência detalhadas que
comprovem a experiência em trabalhos similares; e possuir
o mínimo de 5 (cinco) anos de experiência em trabalhos
similares nas componentes de Agricultura, Avicultura,
Piscicultura e Associativismo;
Boa compreensão das áreas de implementação de projectos
sociais e desenvolvimento local;
Preferencialmente, ser uma organização/empresa privada
que se encontre baseada em Cabo Delgado.

As partes interessadas poderão solicitar por e-mail, os termos de
referência detalhados e o guião para apresentação das propostas,
técnica e comercial, enviando a solicitação para o seguinte email:
tenders@syrahresources.com.au ou acedendo directamente ao
website https://www.twigg.co.mz/sustainability
II.

Prazo para Submissão das Propostas
(Técnica e Comercial)
A resposta ao concurso e toda documentação solicitada deverá ser
submetida até às 16.00 horas do dia 8 de Junho de 2022 para o
e-mail: tenders@syrahresources.com.au com o tema Programa
de Geração de Renda para Desenvolvimento Sustentável.
Serão contactadas, para as etapas subsequentes, apenas as
empresas cujas propostas sejam pré-qualificadas. Caso não receba
nenhuma comunicação da TWIGG até ao dia 20/6/2022,
deverá considerar-se não seleccionado para a etapa seguinte
do presente concurso público.
Informa-se que a TWIGG se reserva ao direito de não seleccionar
empresas baseadas em Cabo Delgado, caso não preencham os
requisitos pretendidos, de modo que sejam qualificadas para passar
à fase seguinte.
Maputo, aos 6 de Maio de 2022
Departamento de Procurement

Terça-feira, 10 de Maio de 2022

4061

1. O Laboratório de Engenharia de Moçambique, IP convida a todas empresas nacionais ou estrangeiras, interessadas e que reúnam requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas seladas para os concursos constantes do
quadro abaixo:

N.º do

Data e hora
Objecto do Concurso

Anúncio de

Entrega de
propostas

Abertura de
propostas

30/5/2022
8.45 horas

30/5/2022
9.00 horas

8/6/2022

N047A002241/ Prestação de serviços de exploração do
Centro Social do LEM
CL/0002/2022

25/5/2022
10.00 horas

25/5/2022
10.15 horas

8/6/2022

N047A002241/ Fornecimento de consumíveis de informática
CL/0003/2022
0
N 47A002241/
Fornecimento de material de escritório
CL/0004/2022
N047A002241/
Fornecimento de géneros alimentícios
CL/0005/2022
N047A002241/
Fornecimento de serviços de catering
CL/0006/2022

30/5/2022
11.00 horas
30/5/2022
12.00 horas
31/5/2022
8.45 horas
31/5/2022
10.45 horas

30/5/2022
11.15 horas
30/5/2022
12.15 horas
31/5/2022
9.00 horas
31/5/2022
11.00 horas

8/6/2022

N047A002241/ Fornecimento de reagentes químicos e
consumíveis de laboratório
CL/0007/2022

31/5/2022
12. 45 horas

31/5/2022
13.00 horas

12.00 horas

Fornecimento de serviços de transporN047A002241/
te de carga aérea com destino nacional
CL/0008/2022
e internacional

31/5/2022
13.45 horas

31/5/2022
14.00 horas

N047A002241/ Fornecimento de material de serralharia
CC/0002/2022

16/5/2022
9.00 horas

N047ª002241/ Fornecimento de material de carpintaria
CC/0003/2022
N047A002241/
CC/0004/2022

Concurso

N047A002241/
CL/0001/2022

Fornecimento de equipamento informático e acessórios

Prazo de
Garantia
Validade das
Provisória
propostas

Posicionamento
120 dias

N/A

120 dias

N/A

120 dias

N/A

120 dias

N/A

120 dias

N/A

120 dias

N/A

120 dias

N/A

8/6/2022
13.00 horas

120 dias

N/A

-

23/5/2022
9.00 horas

120 dias

N/A

16/5/2022
9.00 horas

-

23/5/2022
9.30 horas

120 dias

N/A

16/5/2022
9.00 horas

-

23/5/2022
10.00 horas

120 dias

N/A

N047A002241/ Fornecimento de aparelhos de arcondicionado
CC/0005/2022

16/5/2022
9.00 horas

-

23/5/2022
10.30 horas

120 dias

N/A

N047A002241/ Fornecimento de serviços de reparação
de aparelhos de ar- condicionado
CC/0006/2022

16/5/2022
9.00 horas

-

23/5/2022
11.00 horas

120 dias

N/A

N047A002241/ Fornecimento de serviços de reparação 16/05/2022
da rede de telefone fixo
9.00 horas
CC/0007/2022

-

23/5/2022
11.30 horas

120 dias

N/A

N047A002241/ Fornecimento de material de higiene e
conforto
CC/0008/2022

16/5/2022
9.00 horas

-

23/5/2022
12.00 horas

120 dias

N/A

N047A002241/ Fornecimento de material de electricidade
CC/0009/2022

16/5/2022
9.00 horas

-

23/5/2022
12.30 horas

120 dias

N/A

Fornecimento de serviços para manuN047A002241/
tenção de equipamentos de combate à
CC/0010/2022
incêndio

16/5/2022
9.00 horas

-

23/5/2022
13.00 horas

120 dias

N/A

N047A002241/ Fornecimento de serviços de reparação
de equipamento informático
CC/0016/2022

16/5/2022
9.00 horas

-

23/5/2022
13.30 horas

120 dias

N/A

Fornecimento de material de
canalização

9.00 horas

9.30 horas
10.00 horas

8/6/2022
10.30 horas

8/6/2022
11.00 horas

8/6/2022
11.30 horas

8/6/2022

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar ou adquirir os Documentos dos Concursos na Tesouraria do Laboratório de Engenharia de Moçambique, IP, localizado na Av. de Moçambique, Km 1.5, nº
1081, R/C, pela importância não rembolsável de 1.000,00MT (mil meticais), para os Concursos Limitados, que
deverá ser depositada na conta: 0016111000674–Banco Absa.
3. As propostas deverão ser entregues na Secretaria desta Instituição, nas datas indicadas no quadro acima.
4. A abertura das propostas e o anúncio público de posicionamento terão lugar na Sala de Reuniões nas datas indicadas no quadro acima.
5. Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de
Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.
Maputo, aos 9 de Maio de 2022
A Autoridade Competente
(Ilegível)
4017
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ANÚNCIO DE VAGA
INSPECTOR EM SERVIÇO
IN-SERVICE INSPECTOR
LOCALIZAÇÃO: TEMANE
SOBRE A FUNÇÃO / OBJECTIVO DO TRABALHO
Responsável pela parte da Autoridade de Inspecção OME incumbida
(como contemplado nos Regulamentos de Equipamentos sob Pressão
(PER) e (OSHA Act)) das seguintes responsabilidades: - Responsabilidade
legal pelas inspecções em serviço de todos os vasos de pressão,
caldeiras de vapor, acessórios de pressão, tanques de armazenamento
e tubagens.
Assegurar o cumprimento da lei a fim de apoiar o sistema SANAS de
Inspecção Baseada no Risco (RBI), garantindo que as frequências de
inspecção possam ser aprovadas pela Autoridade de Inspecção OME por
períodos superiores a 36 meses.
Assegurar a conformidade com os Regulamentos de Equipamentos
sob Pressão (PER), SANS 10227, SANS 17020 e várias Normas de Saúde
e Segurança aprovadas durante todas as inspecções em serviço como
Inspector em serviço certificado e técnico signatário SANAS.
Fase de apoio e paragem total, pelo que as inspecções em serviço
devem ser de tal modo realizadas no apoio às frequências e às funções
acreditadas pelo RBI que assegurem o cumprimento da lei.

OBJECTIVOS FUNCIONAIS
• Elaborar relatórios e assegurar a conformidade;
• Ser responsável pelo acompanhamento regular da documentação
legal pendente;
• Emitir recomendações de reparações para garantir a continuidade do
funcionamento da segurança e, por conseguinte, a disponibilidade
contínua das fábricas de processamento;
• Ser capaz de utilizar o equipamento especializado para a inspecção
do mesmo;
• Utilizar o equipamento de inspecção especializado durante as
inspecções;
• Realizar e avaliar inspecções visuais, medições da espessura das
paredes, ensaios de partículas magnéticas, teste de permeabilidade
ao corante;
• Rever e interpretar radiografias;
• Testemunhar os testes de pressão ;
• Recomendar acções de reparação específicas ou recomendações
alternativas resultantes de inspecções utilizando conhecimentos
especializados;
• Verificar o estado do equipamento ou das suas partes após qualquer
mudança de estado ou reparação do equipamento, de modo a que a
integridade máxima e o tempo mínimo de paragem do equipamento
resultem;
• Prever quando o equipamento precisa ser substituído, avaliando
todos os resultados da inspecção;
• Documentar todas as conclusões e recomendações das inspecções
através da elaboração de relatórios técnicos individuais, a fim de
que os problemas reais ou potenciais sejam documentados para que
sejam tomadas medidas adicionais e para o cumprimento do PER;
• Efectuar inspecções detalhadas conforme necessário quando os
cálculos de aptidão para o serviço são efectuados;
• Avaliar e comentar as revisões de frequência;
• Certificar a calibração e a definição de dispositivos de segurança e
apêndices para conformidade com os códigos;
• Integrar o equipamento, com a devida consideração e apoio aos
volumes de produção e taxas de fluxo;
• Assegurar o cumprimento da legislação;
• Apoiar as exigências de produção através da redução dos incidentes
de produção e dos custos de manutenção, assegurando a integridade
do equipamento através de inspecções e testes estatutários e

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS
Direcção Nacional do Tesouro e Cooperação Económica e Financeira

monitoria on-line;
• Proporcionar uma base para a restauração e melhoria da integridade
do equipamento;
• Fornecer relatórios em tempo real sobre o estado do equipamento no
âmbito das Operações;
• Assegurar um negócio sustentável através da formação de
Inspectores Estagiários para o Grupo Sasol e Nacional;
• Melhorar as próprias competências e conhecimentos;
• Demonstrar comportamentos desejados de acordo com os Valores
Sasol;
• Assegurar que o plano de desenvolvimento pessoal está concluído,
implementado e monitorado;
• Definir e trabalhar para os próprios objectivos e metas de
desempenho de acordo com o desempenho pessoal;
• Prestar serviços eficientes e de alta qualidade a clientes internos e
externos;
• Construir relações de cliente (internas / externas) a fim de
compreender as necessidades;
• Estabelecer e manter redes de peritos e ligações (como por exemplo,
clientes, partes interessadas);
• Demonstrar capacidades interpessoais eficazes;
• Construir parcerias eficazes com a equipa para assegurar um
desempenho elevado;
• Desenvolver e manter relações de trabalho eficazes com gestores e
pares.

PROJECTO DE LIGAÇÕES ECONÓMICAS PARA DIVERSIFICAÇÃO (PLED)
Unidade de Coordenação do Projecto (UCP)

CONCURSO PÚBLICO
(Serviços de Não-Consultoria - Regime Especial)
CONTRATAÇÃO DE PROVEDOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA
MELHORIA DA COMUNICAÇÃO E IMAGEM DO IPEME, IP
Donativo IDA N.º D810-MZ, Projecto N.º P171664
Identificação do Contrato N.º: MZ-MEF-DNT-248096-NC-RFP

REQUISITOS DO TRABALHO
Habilitações Literárias:
• 12ª classe com disciplinas de Matemática e Ciências / Ensino
Secundário / Escola
• Certificação em Vasos de Pressão (CP-PV) e / ou Certificação em
Caldeiras de Vapor (CP-SG) E
• Curso CP (PV)
• MT, PT Nível 2

1. O Governo de Moçambique recebeu um donativo da Associação Internacional
de Desenvolvimento (IDA) para financiar os custos do Projecto de Ligações
Económicas para Diversificação (PLED) e pretende utilizar parte dos
fundos para cobrir pagamentos elegíveis nos termos do Contrato para a
contratação de Provedor para prestação de Serviços para melhoria da
comunicação e imagem do IPEME, IP, cujo beneficiário é o Instituto para
Promoção de Pequenas e Médias Empresas (IPEME, IP).

Experiência:
• 0-2 anos de experiência de inspecção respeitante a operações
petroquímicas

COMPETÊNCIAS-CHAVE NECESSÁRIAS
Liderança
• Persuadir e influenciar as partes interessadas; construir relações e
parcerias para resultados vantajosos para ambas as partes.
• Estabelecer Equipas e criar sinergias através do trabalho além
fronteiras.
Funcional / Técnico
• Assumir a responsabilidade de conduzir o próprio crescimento
através do desenvolvimento da auto-consciencialização, reflectindo,
procurando feedback e auto-correcção.
• Demonstrar perspicácia comercial, uma mentalidade global e exercer
um bom julgamento.
Comportamento
• Apoiar a estratégia a curto e médio prazo
• Fornecer contributos para a estratégia de Operações de Gestão de
Emergência

2. O Ministério da Economia e Finanças convida concorrentes de países
elegíveis e qualificados a apresentarem propostas seladas para a prestação
de serviços para melhoria da comunicação e imagem do IPEME, IP.
3. O concurso será regido pelos procedimentos de Aquisições do Banco
Mundial para Mutuários sob Financiamento de Projectos de Investimento,
aprovado em Julho de 2016, revistos em Novembro de 2020 e as disposições
estipuladas no Contrato de Financiamento e o mesmo está aberto a todos
concorrentes de países elegíveis, conforme estabelecido nos Documentos
de Concurso.

Para concorrer, visite a lista de posições disponíveis, até ao
dia 17 de Maio, no website da http://www.sasol.com/carrers/
carrers/experienced-hires, clique na opção Find jobs e seleccione
Moçambique para ter acesso às vagas disponíveis.
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4. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e apreciar os
Documentos de Concurso no endereço abaixo, entre às 8.00 e 15.30 horas.

ANÚNCIO DE VAGA

5. Os requisitos para qualificação incluem: (a) experiência comprovada
mínima de 5 anos e boas referências em assistência técnica e desenvolvimento
de imagem corporativa para entidades privadas; (b) experiência mínima
de 5 anos em Assessoria de Comunicação e Imagem corporativas,
incluindo produção de conteúdos; (c) experiência comprovada em
trabalhos similares realizados em países com características similares de
Moçambique, constitui vantagem trabalhos realizados em Moçambique; (d)
conhecimento de âmbito de actuação de instituições similares ao IPEME, IP
em países africanos de língua portuguesa e experiência internacional fora
de Moçambique serão uma vantagem. A margem de preferência para os
fornecedores nacionais elegíveis não será aplicada. Detalhes adicionais são
fornecidos nos Documentos de Concurso.

CONSULTOR DE RECURSOS HUMANOS
PEOPLE SUPPORT CONSULTANT
LOCALIZAÇÃO: TEMANE
Descrição Breve / Objectivo do trabalho
Implementar processos para pessoas, melhorar os processos, práticas e sistemas
de pessoas / RH para alcançar maior eficácia e eficiência, apoiando e educando
proactivamente os trabalhadores e a gestão de linha nos projectos sobre os
processos de pessoas.
Fornecer serviço e apoio directo a uma base de clientes designada e assegurar
que os processos e práticas padrão de projectos de RH, ou pessoas, sejam
implementados adequadamente na base de clientes, assegurando elevados níveis
de eficiência e satisfação do cliente.

Descrição do Recrutamento / Principais Responsabilidades
Liderar a implementação e execução de soluções de pessoas na carteira de
projectos atribuída com elevado nível de serviço ao cliente e em conformidade com
as normas e políticas estabelecidas.
Actuar como ponto de contacto único para questões relacionadas com o Projecto
RH.
Contribuir continuamente para o aumento da eficiência dos processos de RH nos
negócios, demonstrar uma compreensão profunda destes processos e destacar
qualquer ineficiência, recomendando acções correctivas aos membros e gestão da
equipa de RH / Pessoas relevantes.
Participar em todos os recrutamentos locais para assegurar o cumprimento da lei
laboral e do Acordo Colectivo do Projecto (PLA – Project Labour Agreement).
Participar no Grupo de Trabalho Conjunto de Emprego (GTCE) existente criado no
âmbito dos Acordos de Desenvolvimento Local (LDAs) assinados pela Sasol com as
comunidades e governos distritais locais de Inhassoro e Govuro.
Assegurar a adesão aos procedimentos atinentes à mobilização de expatriados /
tramitação das autorizações de trabalho, cumprimento das listas de verificação e
formulários, aplicáveis.
Apoiar com assuntos de Relações Laborais e Relações Industriais (ER/IR) em
coordenação com o Gestor /Escritório ER / IR ou a escalar tais assuntos.
Conduzir auditorias regulares aos processos individuais dos trabalhadores
das empresas contratadas, apoio nas iniciativas do bem-estar e da cultura
organizacional.
Salvar ficheiros e fazer a devida manutenção e arquivo de registos adequados
(também digitalização de documentação e encaminhamento para o departamento
de RH corporativo como cópia de segurança).
Gerir as questões do dia-a-dia das pessoas.
Apoiar o fornecimento de dados e análises através de cálculos e relatórios precisos
e fiáveis.
Isto inclui a utilização de tecnologia e sistemas de RH para analisar e interpretar
dados relevantes de Pessoas.
Providenciar análises relevantes facilitando a tomada de decisões eficazes
assentes em informação empírica e dados exactos.
Compilar e apresentar relatórios significativos de Pessoas através de interpretação,
comparações e análises de tendências.
Apoiar o recrutamento e a integração de trabalhadores / contratados / expatriados,
assegurando ao mesmo tempo uma experiência positiva para novos recursos.
Participar activamente no processo de selecção de candidatos, em colaboração
com os membros mais seniores da equipa ou gestores de pessoas e os gestores de
linha relevantes, facilitando um processo eficiente e conforme.
Gerir o processo de contratação, registo e integração de novos recursos no
projecto.
Apoiar a implementação da gestão da sucessão e do planeamento da substituição
dos recursos - conforme necessário e assegurar que estes sejam executados

eficientemente. Isto pode incluir a formação de gestores de linha e trabalhadores
sobre tais processos e sobre os resultados desejados, garantindo que os prazos
sejam cumpridos e os processos concluídos a tempo, e gerando dados exactos.
Apoiar os objectivos das Relações Laborais através do cumprimento dos requisitos
processuais e de equidade, dando assistência na prestação de um serviço de
consultoria em relações laborais de primeira linha e assegurando documentação
precisa, relevante e completa e gestão do sistema.
Proporcionar aos trabalhadores e gestores de linha uma compreensão sólida
da remuneração e princípios de benefícios, políticas e procedimentos, podendo
explicá-los de uma forma clara e adequada (se aplicável).
Gerir a implementação eficiente e eficaz dos processos e procedimentos de
movimentação e separação de recursos (por exemplo, rotação ou fim do contrato).
Implementar processos de mudança e gestão de cultura claramente definidos
e facilitar a implementação bem sucedida de projectos culturais, utilizando o
material necessário para apoiar a gestão de linha e os funcionários na adesão às
expectativas de comportamento. Isto inclui o treinamento e a educação da gestão
de linha e dos funcionários no que diz respeito à aplicação prática dos processos
de mudança.

6. Os Documentos de Concurso em Português poderão ser adquiridos pelos
concorrentes elegíveis interessados mediante solicitação por escrito para o
seguinte e-mail: procurement.pled@gmail.com.

Demonstrar os valores da Sasol.
Apoiar e articular a visão, valores e objectivos alinhados com a direcção.
Procurar constantemente melhorar o domínio pessoal, o crescimento profissional
e empresarial (assegurando o desenvolvimento técnico / profissional na área
especializada).

7. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 10.30 horas
do dia 10 de Junho de 2022. Propostas em versão electrónica não serão
aceites. As propostas serão abertas na presença dos representantes dos
concorrentes que desejarem assistir a abertura no endereço abaixo indicado
às 10.30 horas do dia 10 de Junho de 2022.

Habilitações Literárias
Licenciatura
Experiência Mínima
4 anos
Competências
Analítica: A análise computacional sistemática de dados ou estatísticas
Perspicácia de Negócios: Ter uma compreensão intuitiva e aplicável de como uma
empresa se rentabiliza. Mostrar uma compreensão profunda do que impulsiona
a rentabilidade. Manter uma abordagem aos negócios orientada para o mercado.
Manter uma compreensão global do negócio e das suas inter-relações, permitindo
tomar melhores decisões comerciais. Ser capaz de fazer bons julgamentos
comerciais e decisões rápidas de uma forma que possa conduzir a um bom
resultado. Ser proficiente em Inglês Comercial tanto escrito como falado.

8. As propostas deverão ser válidas pelo período de 120 (cento e vinte) dias,
e deverão ser acompanhadas por uma Garantia Bancária Provisória no valor
de 100.000,00MT (cem mil meticais), válidas pelo período de 148 (cento
e quarenta e oito) dias.

Colaboração: A acção de trabalhar com alguém para produzir algo.
Conformidade: Compreensão das regras, regulamentos, sanções e outros
requisitos estatutários, orientações e instruções relacionadas com os órgãos e
organizações de governação, tanto interna como externa.

9. O endereço acima referido:

Foco no cliente: Enfoque contínuo nas necessidades e nas exigências dos clientes,
antecipando as suas necessidades, permanecendo sensíveis enquanto lhes
providenciam serviços, e respondendo às necessidades dos mesmos.
Capacidade de execução: Capacidade subjacente para executar uma estratégia /
projecto ou trabalho diário.

Ministério da Economia e Finanças
Direcção Nacional do Tesouro e Cooperação Económica e Financeira

Liderando a mudança: Requer a criação de experiências para pessoas que
revelam novas possibilidades, ao mesmo tempo que as unem na condução de
estratégias, aproveitando os recursos disponíveis na conquista do mercado. Exige
a optimização da cultura de uma organização enquanto se fazem investimentos
destinados a impulsionar o crescimento do negócio – simultaneamente.

Unidade de Coordenação do Projecto

Auto-domínio: Assumir a responsabilidade de modo a fomentar o próprio
crescimento através do desenvolvimento da autoconsciência, reflexão, busca de
informação e autocorrecção.

Av. do Zimbabwe, n.º 1374, Cidade de Maputo
E-mail: procurement.pled@gmail.com

Para concorrer, visite a lista de posições disponíveis, até ao dia 17 de Maio, no
website da http://www.sasol.com/carrers/carrers/experienced-hires, clique na
opção Find jobs e seleccione Moçambique para ter acesso às vagas disponíveis.

Maputo – Moçambique
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Terça-feira, 10 de Maio de 2022

República de Moçambique
Governo do Distrito de Namaacha
Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social

Anúncio de Vagas de Emprego

Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSOS
O Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social de Namaacha convida empresas interessadas a
apresentarem propostas fechadas para o fornecimento de bens e serviços, conforme a tabela abaixo:

Mozambique Transform Water, Sanitation,
and Hygiene (USAID Transform WASH)

Nº de Concurso

Designação do Objecto

Data e horafinal da entrega
das propostas

Data e hora de
abertura das
propostas

Modalidade de
Concurso

01/SDSMASN/
UGEA/22

Fornecimento de
consumíveis de informática

22/5/2022
9.00 horas

22/5/2022
10.00 horas

Concurso de
Pequena Dimensão

02/SDSMASN/
UGEA/22

Fornecimento de material
de higiene e limpeza

22/5/2022
9.00 horas

22/5/2022
11.00 horas

Concurso de
Pequena Dimensão

03/SDSMASN/
UGEA/22

Fornecimento de serviço de
catering e aluguer de sala

22/5/2022
9.00 horas

22/5/2022
11.00 horas

Concurso de
Pequena Dimensão

04/SDSMASN/
UGEA/22

Fornecimento de
consumíveis de escritório

22/5/2022
9.00 horas

22/5/2022
12.00 horas

Concurso de
Pequena Dimensão

O programa “Transform Water, Sanitation, and Hygiene” (Transform WASH) de Moçambique financiado pela
USAID e implementada pela Tetra Tech ARD (http://www.tetratech.com/intdev) está actualmente a aceitar
manifestações de interesse para candidatos qualificados para preencher várias vagas de emprego. O Programa
“Transform WASH” tem como objectivo prestar apoio ao Governo da República de Moçambique (GRM) na
realização dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável e na promoção do crescimento do subsector
de Água, Saneamento e Higiene (ASH). A USAID/Moçambique irá, através deste programa, beneficiar
particularmente as mulheres e as raparigas vivendo nas pequenas cidades e vilas, polos de desenvolvimento
rurais e áreas periurbanas a serem seleccionadas nas províncias de Cabo Delgado, Nampula e Zambézia,
com possibilidade de expansão para outras regiões consideradas de impacto estratégico no contexto das
necessidades de ASH.

05/SDSMASN/
UGEA/22

Fornecimento de hortícolas,
frutas e pecuária

22/5/2022
9.00 horas

22/5/2022
13.00 horas

Concurso de
Pequena Dimensão

A Tetra Tech procura candidatos experientes para as seguintes vagas de emprego:

06/SDSMASN/
UGEA/22

Fornecimento de material
eléctrico

22/5/2022
9.00 horas

22/5/202
12.00 horas

Concurso de
Pequena Dimensão

01/SDSMASN/
UGEA/22

Fornecimento de géneros
alimentícios

22/5/2022
9.00 horas

22/5/2022
10.00 horas

Concurso Limitado

02/SDSMASN/
UGEA/22

Fornecimento de serviços
de manutenção e reparação
de viaturas, motorizadas e
gerador

22/5/2022
9.00 horas

22/5/2022
13.00 horas

Concurso Limitado

COORDENADOR DE CAPACITAÇÃO
INSTITUCIONAL
(2 Postos) - Baseado em Nampula e Quelimane

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou
levantá-los no endereço abaixo indicado, e serão abertas em sessão Pública, no mesmo endereço, na presença
dos concorrentes ou dos seus representantes que desejarem assistir o acto.
Os documentos completos de concurso poderão ser adquiridos mediante a solicitação no endereço abaixo
indicado, no valor não reembolsável de 500.00MT (quinhentos meticais).
O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de
Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.
As Empresas interessadas deverão indicar no envelope o assunto, o número de concurso e os documentos
de Concurso.
Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social de Namaacha
Rua do Hospital, Namaacha
e-mail: sdsmas-namaacha@hotmail.com
Telefone: 843771974/848569000
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS RECURSOS MINERAIS E ENERGIA
DIRECÇÃO DE PLANIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO

O Coordenador de Capacitação Institucional estará
sob a supervisão do Especialista de Governação
de WASH, e irá trabalhar em estreita coordenação
com o Assessor Técnico da AIAS (integrado na
AIAS) e, será responsável pela implementação
técnica e realização dos resultados esperados para
as Componentes 1 e 2. Implementação de políticas
e reforço da capacidade institucional do Governo
de Moçambique para provisão de serviços de ASH,
e reforço da capacidade técnica, financeira e de
gestão do Governo e dos fornecedores privados de
água.
Funções Técnicas:
• Apoiar as instituições a nível provincial e local
(Delegação da AIAS, DPOP, Delegação da AURA
e os SDPI) para a melhoria da capacidade
institucional nas áreas de orçamentação,
planificação, implementação, monitoria, e
preparação de relatórios;
•

Apoiar as instituições a nível provincial e local
no envolvimento de operadores privados e
públicos, gestão de contratos, monitoria de
desempenho dos serviços e regulação;

•

Apoiar regularmente a actualização do sistema
de monitoria do subsector (BIAS /SINAS e/
ou outras plataformas) na planificação e
elaboração de relatórios sobre equidade no
acesso aos serviços de ASH;

Anúncio de Concurso Público
Obras de Reabilitação do Entreposto da Unidade de Gestão do Processo Kimberley,
Metais Preciosos e Gemas em Nampula
Concurso N.º W8

1. O Ministério dos Recursos Minerais e Energia convida empresas interessadas a
apresentarem propostas fechadas para Obras de Reabilitação do Entreposto da
Unidade de Gestão do Processo Kimberley, Metais Preciosos e Gemas em Nampula.
2. O concurso é público e é aberto a todas empresas elegíveis interessadas com
alvará de empreiteiros de obras públicas, de 5ª Classe ou superior.
3. Os concorrentes interessados poderão solicitar os documentos de concurso
através do endereço electrónico info.pm@magtap.gov.mz
4. O período de validade das propostas será de 90 dias, a contar da data da abertura
das propostas.
5. As propostas deverão ser entregues no endereço acima mencionado até ao dia
2 de Junho de 2022, pelas 10.00 horas e serão abertas no mesmo endereço, às
10.10 horas locais, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.
6. A visita ao local da obra terá lugar no dia 19 de Maio de 2022. A concentração
será na entrada do Edifício do Centro de Gemologia e Lapidação, sito na Rua da
França, n.º 110B, Bairro de Carrupeia, Cidade de Nampula, pelas 10.00 horas.
7. As propostas deverão ser acompanhadas de uma garantia provisória no valor
de 100.000,00MT, válida por 120 dias, a contar da data da abertura das
propostas.
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 n° 5/2016, de 8 de Março.
Maputo, aos 4 de Maio de 2022
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•

Melhorar a capacidade dos provedores de
serviço públicos e privados e consumidores,
na gestão do serviço abastecimento de água;

•

Apoiar o processo de expansão do acesso aos
serviços de água através do desenvolvimento
de infra-estruturas;

•

Melhorar a relação de funcionamento dos
provedores de serviços;

•

Aumentar a participação da mulher nos
serviços de ASH e as responsabilidades de
gestão.

Funções de gestão e coordenação: O Coordenador
de Capacitação Institucional é o Ponto focal do
programa e espera-se que coordene actividades
com as instituições do Governo e outros parceiros
a nível provincial e distrital/municipal.
Qualificações Mínimas:
Formação/Experiência:
Mestrado
ou
equivalente em Gestão de Serviços de
Abastecimento de Água; Engenharia Civil/
Hidráulica; Governação e Monitoria de
Projectos; e outras áreas relacionadas ao
abastecimento de água e saneamento. 5 anos
de experiência em campo relevante ou um
Licenciatura ou equivalente e 10 anos em campo
relevante. Pelo menos 5 anos de experiência
no apoio ao desenvolvimento organizacional
e descentralização do sector de WASH.
Compreensão demonstrada de ferramentas
e técnicas de avaliação organizacional para o
desenvolvimento de capacidades e formação no
local de trabalho. Experiência em formação e/ou
aconselhamento de provedores de serviços de
ASH do sector público, e provedores de serviços
de ASH do sector privado.

ESPECIALISTA EM APOIO AO SECTOR
EMPRESARIAL
(1 posto) - Sedeado em Nampula
O Especialista em Apoio ao Sector Empresarial
estará sob a supervisão do Especialista em
Financiamento e Negócios e irá trabalhar em
estreita coordenação com o Assessor Técnico
da AIAS e, será responsável pela implementação
técnica e realização dos resultados esperados
para a Componente 3. Melhorar o acesso do sector
privado ao financiamento de água e saneamento e
ao ambiente empresarial. O Especialista em Apoio
ao Sector Empresarial presta apoio contínuo ao
desenvolvimento de capacidades empresariais e de
gestão financeira aos operadores privados e a FPAs
para o desenvolvimento de modelos empresariais
credíveis que permitam a recuperação total dos
custos. Implementa tarefas relativas à viabilidade
financeira, práticas empresariais no domínio
da água, e atendimento ao cliente. Estabelece
ligações com a STTA local fornecendo orientação
sobre áreas específicas de melhoria de negócios
(por exemplo, eficiência energética, redução
dos prejuízos de água não faturada, e gestão
financeira).
Funções Técnicas: O candidato deverá ter
experiência demonstrada em:
•

Desenho e implementação de planos de
melhoria do desempenho financeiro e
operacional para pequenas cidades e vilas
e centros de crescimento rural, provedores
de serviços de água e saneamento em
escala de utilização, e PMEs de WASH
(será considerada uma forte experiência e
resultados num sector relacionado);

•

Realização de análises de mercado e
avaliações empresariais, particularmente no
sector de ASH;

•

Estabelecer a ligação entre as instituições
financeiras e as potenciais empresas
provedoras de produtos ou serviços de água
e saneamento;

•

Desenvolver e fornecer programas relevantes
de capacitação para provedores de serviços
do sector privado, particularmente dentro
dos sectores de água e saneamento.

Qualificações Mínimas:
Formação/Experiência:
Mestrado
ou
equivalente em Economia; Desenvolvimento
Empresarial; Gestão Financeira e Empresarial
e 7 anos de experiência em campo relevante ou
Licenciatura ou equivalente; ou 10 anos em campo
relevante. Pelo menos 3 anos de experiência
diretamente relevante no reforço do desempenho
empresarial do sector de WASH. De preferência
forte experiência de trabalho ou na assessoria aos
fornecedores/operadores de serviços de água na
gestão e melhoria dos indicadores de desempenho
e do serviço ao cliente. Experiência desejada na
implementação de actividades financiadas por
doadores.
4064
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ANÚNCIO
Faz-se saber que nesta Secção e Cartório correm termos
processuais uns Autos de Acção Executiva para Pagamento
de Quantia Certa com Processo Ordinário, registados sob
o nº 18/20/C, que a exequente OLICARGO MOÇAMBIQUE,
LDA, com sede na Rua José Mateus, nº 419, Bairro da Polana,
cidade de Maputo e executado ECV, com sede na Av. Vladimir
Lenine, nº 1538, R/C, cave à esquerda na cidade de Maputo,
para pagamento de quantia exequenda no valor de 716
837,56MT( setecentos e dezasseis mil, oitocentos e trinta
e sete meticais e cinquenta e seis centavos), foi designado o
dia 20 de Maio de 2022, 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 dos bens abaixo indicados, em primeira praça.

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

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Província de Cabo Delgado
GOVERNO DO DISTRITO DE MELUCO
Unidade Gestora Executora das Aquisições - UGEA

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO
DE EUGÉNIO CHINDANA MATLHAVA

ANÚNCIO DE CONCURSO

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e cinco de Abril de dois mil e
vinte e dois, lavrada de folhas quarenta e dois verso a quarenta e três, do livro de notas para
escrituras diversas número 165-D, deste Primeiro Cartório Notarial de Maputo, perante mim,
SARA MATEUS COSSA, Conservadora e Notária Superior, em exercício no referido Cartório,
foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de EUGÉNIO CHINDANA
MATLHAVA, casado que era sob regime de comunhão geral de bens com Maria Sabão
Matusse Matlhava, falecido no dia vinte e três de Setembro de dois mil e dezanove, na sua
residência, filho de Filimone Matlhava e de Minasse Coana, com última residência habitual
no Bairro de Maxaquene, na cidade de Maputo, não tendo deixado testamento nem qualquer
outra disposição de sua última vontade e sucedem-lhe como únicos e universais herdeiros
de todos seus bens móveis e imóveis, sua esposa MARIA SABÃO MATUSSE MATLHAVA e
seus filhos: ARMANDO ANÍBAL MATLHAVA, casado com Helena Jacinto Sambo, ISIDRO
EUGÉNIO MATLAVA, casado com Hercília Carmen Mileno Facitela, SILVESTRE ISMAEL
MATLHAVA, MARGARIDA MARIA MATLHAVA, EUGÉNIO SEBASTIÃO MATLHABA, HÉLIO
EUGÉNIO MATLHAVA e AMERGINA EUGÉNIO MATLHAVA, solteiros, maiores, naturais de
Maputo e Matola, respectivamente.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos declarados herdeiros ou com
eles possam concorrer na sucessão à herança do referido EUGÉNIO CHINDANA MATLHAVA.
Está Conforme

O Governo do Distrito de Meluco pretende
contratar empresas interessadas para as obras
de reabilitação e ampliação da Secretaria
Distrital por um período de 12 meses, cujo
concurso será conduzido pelo Decreto
nº 5/2016, de 8 de Março, que regula a
Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços
ao Estado. O concurso é público, e é aberto
a todas as firmas nacionais e estrangeiras,
elegíveis e possuidoras de alvará de empreitada
de Obras Públicas, igual ou superior a 3ª Classe,
categoria III, que estão inscritas no Cadastro
Único. Ainda solicita-se propostas seladas.

Maputo, aos 29 de Abril de 2022

O Técnico
(Ilegível)
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Terça-feira, 10 de Maio de 2022

1.

Os concorrentes interessados poderão
obter mais informações, examinar os
documentos de concurso ou adquirilos na Secretaria Distrital de Meluco,
Província de Cabo Delgado, sita na
Vila-Sede do Distrito de Meluco, pela
importância de 2.000,00MT (dois mil
meticais), para cada lote. O Governo do
Distrito não se responsabiliza pelo envio
por qualquer meio, dos documentos aos
concorrentes.

2.

O período de validade das propostas será
de 90 dias após a data de abertura.

3.

A visita do local da obra é de carácter
obrigatório às 9.00 horas do dia 16 de

Maio de 2022 e o local de concentração
será no edifício do SDPI do Distrito de
Meluco.
4.

As propostas deverão ser entregues no
endereço citado no ponto 1 até às 9.00
horas do dia 30 de Maio de 2022,
altura em que serão abertas na presença
dos representantes das empresas que
desejarem assistir ao acto no mesmo
dia às 9.30 horas (nove horas e trinta
minutos).
Meluco, aos 5 de Maio de 2022
(Assinatura Ilegível)

4240
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Verba nº 1
1 (um) computador, marca Samsung, cor preta, avaliado em
10 000,00MT(dez mil meticais);
Verba nº 2
1 (um) computador da marca LG, cor preta, avaliado em
15 000,00MT( quinze mil meticais);
Verba nº 3
1 (uma) impressora mista, marca HP, cor preta, referência
officejet Pro 6830, avaliada em 5 000,00MT (cinco mil
meticais);

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

AVISO

Verba nº 4
1 (um) teclado da marca Genius, cor preta, avaliado em
2 000,00MT(dois mil meticais);
Verba nº 5
1 (um) teclado sem marca, cor preta, avaliado em
2 000,00MT(dois mil meticais);
Verba nº 6
1 (um) PC, marca LG, cor preta e cinzenta, avaliado em
10 000,00MT(dez mil meticais);

O Serviço Provincial de Infra-Estruturas de Maputo faz saber que nos
termos do artigo 27 do Regulamento da Lei de Minas em vigor, aprovado
pelo Decreto 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 10989CM para Areia de Construção, no distrito de Moamba, na
província de Maputo, a favor do requerente BERNARDO DA SILVA ELIAS
CAVELE, com as seguintes coordenadas geográficas:

Verba nº 7

Vértice

Latitude

Longitude

1 (um) mouse, marca HP, cor preta, avaliado em
750,00MT(setecentos e cinquenta meticais);

1

-25 18 10,00

32 23 0,00

2

-25 18 0,00

32 23 0,00

3

-25 18 0,00

32 23 10,00

4

-25 17 50,00

32 23 10,00

5

-25 17 50,00

32 23 20,00

6

-25 18 10,00

32 23 20,00

Verba nº 8
1 (um) conjunto de 3 cadeiras de ferro, cor preta, para sala de
espera, avaliado 15 000,00MT(quinze mil meticais);
Verba nº 9
1 (um) armário de duas portas para livros, de madeira
prensada, pequena, de cor castanha, avaliado em
8 000,00MT(oito mil meticais);
Verba nº 10
1 (um) armário de duas portas para livros, de madeira
prensada, cor castanha, avaliado em 10 000,00MT(dez mil
meticais);

Maputo, aos 3/5/2022
O Director do Serviço Provincial
Fernando Andela
(Especialista “B”)
4049
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Verba nº 11
1 (um) armário com duas portas de vidro e duas portas de
madeira, para livros, de madeira prensada, cor castanha,
avaliado em 15 000,00MT(quinze mil meticais);
Verba nº 12
1 (um) armário de duas portas de madeira, para livros,
pequeno, de madeira prensada, com duas portas de correr,
cor castanha e preto, avaliado em 15 000,00MT(quinze mil
meticais);

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

Verba nº 13
1 (uma) secretária pequena, cor preta e castanha, avaliado em
10 000,00MT (dez mil meticais);
Verba nº 14
4 (quatro) cadeiras de escritório, cor vermelha, avaliadas em
40 000,00MT(quarenta mil meticais);
Verba nº 15
1 (uma) cadeira de escritório, cor azul, avaliada em
10 000,00MT (dez mil meticais);
Verba nº 16
3 (três) cadeiras de escritório, cor preta, avaliadas em
30 000,00MT(trinta mil meticais);
Verba nº 17
Uma cadeira de escritório, cor preta,
15 000,00MT(quinze mil meticais);

avaliada

em

Mais faz-se saber, aos titulares de direito de preferência da
hora e data da venda acima descritas.
Os bens podem ser examinados na sede da exequente Olicargo
Moçambique, Lda., sita na Rua José Mateus, nº 419, Bairro
da Polana, cidade de Maputo, nos dias úteis, das sete horas
e trinta minutos às quinze horas e trinta minutos, ficando o
fiel depositário obrigado a mostrar os mesmos bens que se
pretendem examinar, nos termos do artigo 891 do CP Civil.
Para constar se passou o presente anúncio nos termos do
artigo 890º do Código do Processo Civil.
Matola, aos vinte e um de Abril de dois mil e vinte e dois

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE N.º 47A000141/SBQP/19/2022
PARA CONTRATAÇÃO DE DOIS FISCAIS INDEPENDENTES PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REFORÇO DA PEQUENA BARRAGEM DE NFUDZI,
DISTRITO DE BÁRUÈ E DE CONCLUSÃO DO RESERVATÓRIO ESCAVADO DE CHIPOPOPO, DISTRITO DE MACHAZE, PROVÍNCIA DE MANICA
1. No quadro da implementação do Programa Quinquenal do Governo 2020 - 2024, na
área dos Recursos Hídricos, dentre várias
actividades, está prevista na Prioridade II,
Objectivo estratégico: Promover o Desenvolvimento de Infra-estruturas Económicas,
Sociais e de Administração, a construção de
pequenas barragens e reservatórios escavados para o armazenamento de água para o
uso doméstico, irrigação de pequena escala
e abeberamento de gado.
2. Neste contexto, a Direcção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos pretende contratar
dois fiscais independentes, sendo um para a
fiscalização das obras de reforço da pequena
barragem de Nfudzi, no Distrito de Báruè e
outro para conclusão do reservatório escavado de Chipopopo, no Distrito de Machaze,
ambas na Província de Manica.
3. As obras compreendem entre outras actividades as seguintes:

O Escrivão de Direito
Alfredo César Bila
Verifiquei
O Juiz de Direito
Dr. Domingos Samuel

• Nfudzi (represa de betão) - Reforço da
fundação e reposição do encontro esquerdo;
• Chipopopo (reservatório escavado revestido) - regularização dos taludes e fundo
do reservatório, colocação da tela de impermeabilização.
4. O Fiscal que for adjudicado em uma das
obras, não poderá será opção na outra.
5. O período de validade das propostas é de
120 dias.
6. A manifestação de interesse deverá ser
acompanhada pela seguinte informação:
• Carta de manifestação de interesse;
• Alvará de Obras Públicas, 2ª classe, categoria: fiscalização
• Curriculum Vitae da empresa; e
• Informação relevante, relativa a experiência na execução de serviços similares.

7. A manifestação de Interesse deverá ser
apresentada em língua portuguesa, em duas
cópias e uma original até às 10.00 horas do
dia 30 de Maio de 2022, no endereço abaixo indicado:
• Departamento de Aquisições
• Edifício da Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento
• Rua da Imprensa, n.º 162, 2° - andar
• Maputo - Moçambique.
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
n.° 5/2016, de 8 de Março
Maputo, aos 9 de Maio de 2022
Departamento de Aquisições
4019

4245
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ANÚNCIO

ANÚNCIO

Pela Décima Segunda Secção Comercial deste Tribunal correm éditos de
trinta (30) dias, citando o executado ANDRADE AUGUSTO MULENZA,
com última residência conhecida no Bairro de Albasine, Q. 5, Casa nº 9,
Distrito Municipal KaMavota, cidade de Maputo, ora ausente, em parte
incerta, para, no prazo de dez (10) dias, que começa a correr depois de
findo o dos éditos, tudo a contar da segunda e última publicação deste
anúncio no jornal “Notícias”, pagar ao exequente BCI - BANCO COMERCIAL
E DE INVESTIMENTOS, SA, a quantia de 3 023 476,98MT (três milhões,
vinte e três mil, quatrocentos e setenta e seis meticais e noventa e
oito centavos), em dívida nos Autos de Execução Ordinária nº 65/21-M,
que por esta 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 811º, nº
1, 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 à disposição
do executado no Cartório desta Secção, podendo ser levantado dentro das
horas normais de expediente.

Pela Primeira Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo
correm éditos de 20 (vinte) dias, contados da segunda e última publicação
deste anúncio, citando os credores desconhecidos dos executados: JALA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA, com sede
na Avenida Eduardo Mondlane, nº 2915, 8º andar, cidade de Maputo,
matriculada na Conservatória de Registo das Entidades Legais, sob o
nº 127 a fls. 128, do livro 337-D, titular do NUIT 400568995 e LIOCATE
ALY SABIDINE, solteiro, maior, natural de Maputo, de nacionalidade
moçambicana, residente no Bairro do Alto Maé, nº 2915, 8º andar, para,
no prazo de 10 (dez) dias, posteriores àqueles dos éditos reclamarem,
querendo, o pagamento do seu crédito pelo produto do bem penhorado
de que tenham garantia real, sobre o imóvel descrito na Conservatória do
Registo Predial de Maputo, sob o nº 58.504 a fls. 73, do livro B/197 e inscrito
provisoriamente sob o nº 81.129 a fls. 100 verso, do livro G/113, a favor
de Zubaida Manuel de Jesus Pinto, nos Autos de Execução Ordinária
para Pagamento de Quantia Certa nº 13/17-P, em que é exequente BCI BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS, SA.
Maputo, aos 27 de Dezembro de 2021
O Ajudante de Escrivão de Direito
Constantino Rafael Tivane

Maputo, aos dois dias do mês de Março do ano dois mil e vinte e dois
A Ajudante de Escrivão
Mariza Anica António Rosa

Verifiquei

Verifiquei
A Juíza de Direito
Drª Moila Ornélia Chong Chelene

Terça-feira, 10 de Maio de 2022

A Juíza de Direito
Drª Marquinha Pinto Basto
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MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL

ANÚNCIO
Pela Décima Segunda Secção Comercial deste Tribunal correm éditos de
trinta dias, citando o executado ALFREDO LOPES MUARAUANE, com
última residência conhecida no Bairro Nanhope, distrito de Gilé, província
da Zambézia, ora em parte incerta, para, no prazo de dez dias, que começa
a correr depois de findo o dos éditos, tudo a contar da segunda e última
publicação deste anúncio, pagar ao exequente BCI - BANCO COMERCIAL E
DE INVESTIMENTOS, SA, a quantia de 1 170 532,20MT (um milhão, cento
e setenta mil, quinhentos e trinta e dois meticais e vinte centavos), em
dívida nos Autos de Execução Ordinária nº 358/20-A, que por esta 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, no termos dos artigos 811º, nº 1, 812º e seguintes do
Código do Processo Civil, sob pena de, não o fazendo, se devolver esse direito
ao exequente, prosseguindo a execução seus termos do artigo 836º, nº 1, al.
a) do mesmo diploma legal, conforme tudo melhor consta do duplicado da
petição inicial, que se encontra à disposição do executado no Cartório desta
Secção, podendo ser levantado dentro das horas normais de expediente.
Maputo, aos catorze dias do mês de Março de dois mil e vinte e dois

AVISO
O Conselho Municipal de Maputo avisa ao público em geral e aos
automobilistas em particular, que a Empresa Municipal de Mobilidade
e Estacionamento – EMME (EP), vai realizar trabalhos de Empreitada
de Emergência para reabilitação da Av. da ONU, com o objectivo de
garantir condições de circulação segura do tráfego e melhoramento
de acessibilidade à baixa da Cidade de Maputo.
Durante a realização dos trabalhos de empreitada, haverá
condicioamento de trânsito na Av. da ONU, Av. Zedequias
Manganhela, Av. das Estâncias, Av. Fernão de Magalhães e Rua
KaNwalanga, por um período de 45 dias, contados a partir do dia
11 de Maio de 2022. Neste sentido, apela-se aos automobilistas para
prestarem atenção especial à sinalização que será colocada no local.
Para mais informações, favor de contactar a Direcção Municipal de Infraestruturas Urbanas, através dos telefones 823014446 / 823082895,
ou dirigindo-se às suas instalações na Av. Joaquim Chissano, no 923.
Pelos transtornos causados, O CMM pede as mais sinceras desculpas.

A Ajudante de Escrivão
Rosalina Adelaide Orombo

Maputo, Cidade Mais Bela, Limpa, Empreendedora e Próspera

Verifiquei

Maputo, aos 5 de Maio de 2022

A Juíza de Direito
Drª Moila Ornélia Chong Chelene
4031
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ANÚNCIO DE VAGA
A Missão dos EUA em Maputo / Moçambique procura candidatos elegíveis e qualificados
para a vaga de Especialista em Sistemas de Gestão de Informação de Saúde.

MUNICÍPIO DE MAPUTO
PELOURO DE SAÚDE E ACÇÃO SOCIAL
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES - UGEA

FUNÇÃO BÁSICA
O titular da posição presta assistência técnica para o fortalecimento dos Sistemas de
Gestão de Informação de Saúde (SGIS) no contexto dos programas nacionais de combate
ao HIV/SIDA reforçados através do Plano de Emergência do Presidente dos EUA para
o Alívio do SIDA (PEPFAR). O incumbente colabora com colegas da equipa dos EUA, o
Ministério de Saúde do país anfitrião e outros parceiros de implementação de programas
de HIV/SIDA na concepção, desenvolvimento, actualização e manutenção de sistemas de
informação e software que irão melhorar o fluxo de dados do nível subnacional para o
nível nacional do país anfitrião. Estas actividades estão todas orientadas para ajudar os
países a desenvolver sistemas de informação de saúde com bom funcionamento. Tais
sistemas asseguram a produção, análise, disseminação e utilização de informação fiável
e atempada sobre determinantes de saúde, desempenho do sistema de saúde e estado
de saúde. Devido à natureza altamente integrada dos Sistemas de Gestão de Informação
de Saúde em todas as tomadas de decisão programáticas do PEPFAR, o titular da posição
trabalha em estreita colaboração com colegas de saúde pública em todos os programas
das agências financiadas pelo PEPFAR e é membro do HMIS e de outros grupos de trabalho
técnico inter-agências, embora algumas responsabilidades possam ser específicas do
CDC/agência. O titular do cargo é supervisionado pelo Consultor de Informática/Líder
da Equipa.
Uma cópia da descrição completa da posição apresentando todos os deveres e
responsabilidades encontra-se disponível no seguinte link:
https://mz.usembassy.gov/embassy/jobs/
Todos os candidatos interessados nesta posição deverão submeter a sua candidatura
através do seguinte link:
https://erajobs.state.gov/dos-era/moz/vacancysearch/searchVacancies.hms
3705

ANÚNCIO DE CONCURSO
1. O Conselho Municipal de Maputo convida a todas empresas elegíveis, nacionais, interessadas e que reúnam
requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas seladas para o concurso constante do quadro abaixo:
Concurso
Concurso
Limitado
OM-UGEA
06-10/
CMM/S/
DMS

Objecto do
Concurso

Data, Hora e Local de
Concentração para visita

Alvará

Data, Hora e Local
de abertura do
Concurso

Garantia
Provisória

Serviço de
Segurança

Armazém Municipal de
Depósito de Medicamentos,
Av. Moçambique, ao lado da
Shoprite do Zimpeto, em
frente do antigo Controlo,
pelas 9.15 horas

Compatível
ao Objecto
da
Contratação

Dia: 26/5/2022
Entrega:
às 9.00 horas
Abertura:
às 9.15 horas

N/A

2. As propostas deverão ser válidas por um período de 90 dias.
3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar ou adquirir os documentos do
Concurso no endereço indicado no n° 6, no horário das 9.00 até às 15.30 horas, a partir do dia 14/5/2022.
4. Os documentos do concurso poderão ser consultados ou adquiridos mediante o pagamento não reembolsável
de 1.000,00MT (mil meticais). O pagamento deverá ser por meio de depósito directo para o Conselho
Municipal de Maputo (CMM), Conta em Meticais, NIB Nº 000105160000000243263, no BANCO
MILLENIUM BIM, após depósito os concorrentes deverão dirigir-se a Recebedoria Municipal, sita na Av. Karl
Marx, n.º 173 para o levantamento do respectivo recibo e depois apresentá-lo no mesmo endereço indicado
no n0 6, nas horas normais de expediente, para o levantamento dos documentos do concurso.
5. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 5/2016, de 8 de Março.
6. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e serão abertas na presença dos concorrentes que
desejarem comparecer à sessão. Não serão permitidas propostas electrónicas e as entregues após o prazolimite serão rejeitadas:
Conselho Municipal da Cidade de Maputo
Pelouro de Saúde e Acção Social
Unidade Gestora Executora das Aquisições – UGEA-06
Av. Ho-Chi-Min - Praça da Independência, 1° andar, Paços do Município
Caixa Postal 251, Maputo - Telefone: +258 (21) 305550

ENCONTRE AS MELHORES
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO
PARA A SUA EMPRESA EM PRIMEIRA MÃO

www.jornalnoticias.co.mz

www.jornaldomingo.co.mz

www.desaﬁo.co.mz

Maputo, Uma Cidade mais bela, limpa, empreendedora e próspera
Conselho Municipal de Maputo, Praca de Independência, Caixa Postal 251, Maputo, telefone +(21)305580

BAIXE O APLICATIVO NOTÍCIAS DIGITAL
Termos e condições aplicavéis

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
FUNDO DE FOMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL (FAR, FP)
Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares
(PROCAVA)
UNIDADE NACIONAL DE COORDENAÇÃO DO PROGRAMA-UNCP

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
FUNDO DE FOMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL (FAR, FP)
Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares
(PROCAVA)
UNIDADE NACIONAL DE COORDENAÇÃO DO PROGRAMA-UNCP

CONCURSO POR COTAÇÕES N.º 35A004941CPC00102022

CONCURSO POR COTAÇÕES N.º 35A004941CPC00092022

Fornecimento de Tendas
1. Desde Maio de 2020, o Governo de Moçambique está a implementar o Programa de
Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares (PROCAVA), co-financiado
pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), através de crédito no
2000003236 e donativos 2000003237 e 2000003626 para apoiar o desenvolvimento de
cinco (5) cadeias de valor (Horticultura, Mandioca e Carnes Vermelhas, Leguminosas e
Avicultura) em 75 distritos de todo País, esperando beneficiar 180 500 famílias, na maioria
pequenos produtores, num horizonte temporal de dez (10) anos.
2. No âmbito da implementação do Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor
Agro-alimantares- PROCAVA, o FAR, FP, através da Unidade Nacional de Gestão do Programa
(UNGP) pretende aplicar parte dos fundos para o Fornecimento de Tendas
3. Para o efeito, são convidadas empresas interessadas com Cadastro Único e detentoras de
alvarás compatíveis para o Fornecimento de tendas, a apresentarem propostas em envelope
fechado no endereço indicado no n° 5 do presente anúncio. Querendo, os concorrentes
poderão obter mais informações e/ou detalhes, examinando os dados de concurso no mesmo
endereço, no horário compreendido entre às 7.30 e 15.30 horas.
Data e hora-final para:
Apresentação da proposta
16/5/2022 - às 11.00 horas

4038

Validade de Propostas
60 dias

4. O Concurso será regido em conformidade com o Manual de Procedimentos e Directrizes de
Procurement do FIDA, conjugado com o Decreto n.º 5/2016.
5. Endereço:
Escritórios do Fundo de Fomento Agrário e Extensão Rural (FAR, FP)

Fornecimento e Instalação de uma Bomba e Alpendre de Protecção
no Regadio de Moamba, Bloco I, na Província de Maputo
1. Desde Maio de 2020, o Governo de Moçambique está a implementar o Programa de Desenvolvimento
Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares (PROCAVA), co-financiado pelo Fundo Internacional
de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), através de crédito no 2000003236 e donativos 2000003237 e
2000003626 para apoiar o desenvolvimento de cinco (5) cadeias de valor (Horticultura, Mandioca e
Carnes Vermelhas, Leguminosas e Avicultura) em 75 distritos de todo País, esperando beneficiar 180
500 famílias, na maioria pequenos produtores, num horizonte temporal de dez (10) anos.
2. No âmbito da implementação do Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agroalimantares- PROCAVA, o FAR, FP, através da Unidade Nacional de Gestão do Programa (UNGP), pretende
aplicar parte dos fundos para o Fornecimento e Instalação de uma bomba e alpendre de protecção
no Regadio de Moamba, Bloco I, na Província de Maputo.
3. Para o efeito, são convidadas empresas interessadas com Cadastro Único e detentoras de alvarás
compatíveis para o Fornecimento e Instalação de uma bomba e alpendre de protecção no Regadio de
Moamba Bloco I, na Província de Maputo, a apresentarem propostas em envelope fechado no endereço
indicado no n° 5 do presente anúncio. Querendo, os concorrentes poderão obter mais informações e/
ou detalhes, examinando os dados de concurso no mesmo endereço, no horário compreendido entre às
7.30 e 15.30 horas.

Data e hora-final para:
Apresentação da proposta
18/5/2022 - às 11.00 horas

Validade de Propostas
60 dias

4. O Concurso será regido em conformidade com o Manual de Procedimentos e Directrizes de
Procurement do FIDA, conjugado com o Decreto n.º 5/2016.
5. Endereço:
Escritórios do Fundo de Fomento Agrário e Extensão Rural (FAR, FP)

Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-Alimentares (PROCAVA)

Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-Alimentares (PROCAVA)

sito na Praça dos Heróis Moçambicanos, CP 1406, 2º Andar, Bloco E, Maputo – Moçambique
email: procurement@procava.gov.mz, Cidade de Maputo

sito na Praça dos Heróis Moçambicanos, CP 1406, 2º Andar, Bloco E, Maputo – Moçambique
email: procurement@procava.gov.mz, Cidade de Maputo

Maputo, Maio de 2022
A Autoridade Competente
(Ilegível)
4043

Maputo, Abril de 2022
A Autoridade Competente
(Ilegível)

4043

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS DO BANCO DE MOÇAMBIQUE
COMISSÃO ELEITORAL
COMUNICADO Nº 05/CE/2022

ASSUNTO: ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
Na sequência da proclamação dos resultados finais das
eleições realizadas no dia de 20 de Abril, a Comissão
Eleitoral informa que vai se realizar a Assembleia Geral
Extraordinária da ARBM a ter lugar no dia 18 de Maio de
2022, pelas 10.00 horas no Centro Cultural do Banco de
Moçambique – CBM na cidade da Matola, sito na Avª União
Africana, nº 1138-A, com a seguinte ordem de trabalhos:
Tomada de Posse dos Órgãos Sociais da ARBM eleitos.
Único: Se no primeiro comunicado não estiver presente
metade dos sócios, a Assembleia Geral Extraordinária
reunirá em segundo comunicado trinta (30) minutos mais
tarde, com o número de sócios que estiver presente.

Terça-feira, 10 de Maio de 2022

DIRECÇÃO DE AQUISIÇÕES
ADENDA
Concurso Público Nº 35/EDM-DIA/2022
Fornecimento de Isoladores, Cantoneiras, Parafusos, Ferramentas
para Trabalhos em Linhas e Acessórios

ADENDA
Concurso Público Nº 36/EDM-DIA/2022
Contratação para fornecimento e montagem de sistema electrónico
de detecção e comunicação de incêndios nos edifícios das Direcções Centrais

Nos termos do nº 5 do Artigo 30, do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de bens e Prestação de Serviços
da EDM, a Electricidade de Moçambique, E.P., vem através desta informar aos interessados a prorrogação da data de entrega e de abertura das
propostas técnicas e financeiras do concurso acima descrito, de acordo
com o seguinte:

Nos termos do nº 5 do Artigo 30, do Regulamento de Contratações de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de bens e Prestação de Serviços da
EDM, a Electricidade de Moçambique, E.P., vem através desta informar aos
interessados sobre a prorrogação da data de entrega e de abertura das propostas, que serão realizadas no mesmo local de acordo com o seguinte:

Prazo de entrega das propostas: 13:30 horas do dia 17 de Maio de 2022;
Data de abertura das propostas: 13h:45 horas do dia 17 de Maio de 2022.
Informações adicionais poderão ser obtidas directamente no endereço

Informações adicionais poderão ser obtidas directamente no endereço abaixo,

abaixo, entre as 07:30 e as 15:30 horas, de Segunda a Sexta-Feira.

entre as 07:30 e as 15:30 horas, de Segunda 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

Maputo, aos 10 de Maio de 2022
A Comissão Eleitoral
___________________________________

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

Maputo, 09 de Maio de 2022

Maputo, 09 de Maio de 2022
Iluminando a Transformação de Moçambique
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ActionAid Moçambique
Rua do Coronel Aurélio
Benete Manave, 208
P.O.Box 2608
Maputo

Prazo de entrega das propostas: 10:00 horas do dia 24 de Maio de 2022;
Data de abertura das propostas: 10:15 horas do dia 24 de Maio de 2022.

Phone:+258-21-314342, 314345, 314604/5,
PriCells:+258-82-309431, 82-325358,
Fax: +258-21-314346,
E-mail: admin.maputo@actionaid.org,
Website: www.actionaid.org.

Gabinete do Director-Geral
Departamento de Aquisições

Concurso Público
A Associação ActionAid Moçambique (AAMoz) é uma Organização Nacional não-governamental,
que trabalha em Moçambique desde 1988, aliando-se às pessoas que vivem em situação de
pobreza e exclusão. ActionAid Moçambique, no âmbito da implementação do projecto “Apoio ao
Maior Desenvolvimento e Recuperação Socio-económica em Cabo Delgado” pretende adquirir o
equipamento abaixo:

ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 47A003041/CP/23/2022
1. A Administração Nacional de Estradas, IP (ANE,IP) convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou
estrangeiras, interessadas e que reúnem os requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas
para execução de Obras de Sinalização Rodoviária Vertical e Horizontal de acordo com o seguinte:
LOTE

Lote 1
•
Equipamento
electrónico:
• • • Seis (6) computadores: Dell/Lenovo/Samsung/Toshiba (Core i3, 4GB RAM, 500GB HDD,
• Win10Pro)
• • • Uma (1) impressora multifuncional e colorida (marcas reconhecidas no mercado excepto
HP)
a. Tamanho de papel: A4, A5 Envelopes, Letter;
b. Funcionalidade de scan: Scan to email/USB
•

c. Conectividade: Wi-Fi/Ethernet

• • • Uma (1) câmera fotográfica: Digital, lente 18-55mm, 18 Megapixels, external memory
16GB e bolsa.
•
Lote 2

b) 1 Mesa oval para reuniões, de 6 cadeiras;
c) 1 Armário ou estante para arquivo de documentos (tamanho, de madeira ou
metalica???)

Extensão a
Intervencionar
92 km

I

Secção da Estrada N1 no troço entre Pemba e Metoro na Província de Cabo Delgado

II

Secção da Estrada N1 no troço entre Rio Lúrio e Metoro na Província de Cabo Delgado

75 km

III

Secção da Estrada N2 no troço entre Matola/Boane/Namaacha na Província de Maputo

70 km

2. Os concorrentes deverão ser titulares de Alvará de Empreiteiro de Obras Públicas não inferior a 5ªClasse,
Categorias III, subcategorias (1ª e 10ª), respectivamente.
3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso
ou adquirí-los a partir do dia 10/5/2022 durante as horas normais de expediente, no endereço abaixo,
mediante o pagamento de uma quantia não reembolsável de 5.000,00MT (cinco mil meticais).
Administração Nacional de Estradas, IP
Av. de Moçambique Nº 1225
Departamento de Aquisições (DEA)
Telefone: 21-476163/7
Maputo-Moçambique

5. As propostas deverão ser válidas por um período de 90 (noventa) dias, contados da data de abertura
das mesmas.
6. As propostas deverão ser acompanhadas de uma Garantia Provisória válida por 120 dias no valor de
200.000,00MT (duzentos mil meticais) por lote.

Lote 3

•• •

Descrição

4. O método de pagamento deverá ser via depósito bancário de acordo com o seguinte:
Titular: Administração Nacional de Estradas
Nome do Banco: Millennium BIM
Número da Conta: 66 153 128
NIB: 000 100 000 006 615 312 857
IBAN: MZ 590 001 000 0000 6615 312 857

• • • Mobiliário de escritório:
a) 3 secretarias com gavetas e respectivas cadeiras;

•

4068

Meios circulantes:
a) Uma (01) viatura dupla cabine movida a diesel, para todo-o-terreno 4x4 com
transmissão mecânica de cinco (05) ou seis (06) velocidades

b) Quatro (04) motorizadas movidas a gasolina de 125 Cc, motor de quatro (04) tempos
e com transmissão manual de cinco (05) velocidades

7. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 10.00 horas do dia 7/6/2022 e serão abertas
em sessão pública, no mesmo dia e endereço, às 10.15 horas.
Administração Nacional de Estradas, IP
Av. de Moçambique Nº 1225
Gabinete do Director-Geral – Para entrega das propostas
Sala de Conferências – Para abertura das propostas
Maputo - Moçambique
8. As visitas aos locais das obras serão realizadas de acordo com o programa a seguir indicado:
Lote
I e II

Data
17/5/2022

Hora
9.00 horas

Local de Concentração
ANE, IP - Cabo Delgado

III

17/5/2022

9.00 horas

Estrada N2 Cruzamento com N4 - Matola.

9. As reuniões de pré-concurso serão realizadas na Delegação da ANE, IP - Cabo Delgado do dia 17/5/2022

pelas 9.00 horas para os Lotes I e II e para o Lote III no SDPI em Namaacha na mesma data.

10. No dia 30/6/2022 será feito o anúncio do posicionamento dos concorrentes no endereço acima,
pelas 10.00 horas na Sala de Conferências da ANE, IP.

ActionAid is a national anti-poverty association
member of the AAI federation working in over
40 countries, taking sides with poor people to
end poverty and injustice together

11. 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.

4035

A ENTIDADE CONTRATANTE
Maputo, Maio de 2022

4033

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Terça-feira, 10 de Maio de 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO
TERCEIRO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine, nº 1472-1º andar

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE JUNAIDE BIN AMADE NAIMO AMADE
Certifico, para efeitos de publicação que por escritura de dez de Fevereiro
de dois mil e vinte e dois, exarada de folhas cinquenta e quatro verso, do
livro de notas para escrituras diversas número oitocentos e oitenta e dois,
traço “D”, do Terceiro Cartório Notarial, perante EVETE MÁRCIA AGOSTINHO
MASSANGAIA, licenciada em Direito, Conservadora e Notária Superior, em
exercício no referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de
Herdeiros por óbito de JUNAIDE BIN AMADE NAIMO AMADE, viúvo, natural
de Inhambane, residente que foi no Bairro da Matola “D”, de então setenta e

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE/ADPP/2022
CADASTRO DE POTENCIAIS FORNECEDORES
NO BANCO DE DADOS DA ADPP

cinco anos de idade, sendo filho de Amade Naimo Amade e de Fátima Ismael
Jussubo Amade.

Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos declarados
herdeiros ou com eles possam concorrer à sua sucessão.
Está Conforme

Que ainda pela mesma escritura pública foram declarados como únicos e
universais herdeiros de todos os seus bens e direitos, seus filhos: SALMA
MUSSAGY AMADE, casada com Mariano Ismael Soma, natural de Maputo
e FARUK MUSSAGY AMADE, casado com Aissa Chineida Osman de
Nasserdine Sidique, natural de Maputo, todos residentes nesta cidade.

Maputo, aos 4 de Maio de 2022
O Notário
(Ilegível)

4261

A ADPP Moçambique, uma associação não-governamental Moçambicana,
com sede em Maputo, pretende alargar e reforçar o seu banco de dados de
fornecedores para aquisições de bens e serviços de rotina.
A ADPP convida a todos interessados a submeterem as suas propostas com
vista a manifestar interesse em fazer parte dos fornecedores preferenciais
de nossa Organização para o fornecimento dos seguintes bens e serviços:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lote 1 - Fornecimento de consumíveis de escritório;
Lote 2 - Fornecimento de equipamento informático;
Lote 3 - Fornecimento de produtos de higiene e limpeza;
Lote 4 - Serviços de serigrafia e impressão gráfica;
Lote 5 - Serviços de acomodação, workshops e seminários;
Lote 6 - Serviços de catering;
Lote 7 - Fornecimento de bicicletas e manutenção das mesmas
incluindo peças;
Lote 8 - Fornecimento de motorizadas e manutenção das mesmas
incluindo peças;
Lote 9 - Fornecimento de combustível;
Lote 10 - Transporte de cargas;
Lote 11 - Aluguer de viaturas.

Os interessados deverão enviar a seguinte documentação actualizada:
I. Certidão Comercial actualizada / Alvará;
II. Quitação de INSS;
III. Quitação das Finanças;
IV. Quitação do Tribunal Judicial
V. Para motas e qualquer outro equipamento com um custo unitário
(custo por item) superior à equivalência de 5.000 dólares, deverá
fornecer o certificado de origem dos produtos;
VI. Para Transporte de cargas e aluguer de viaturas, fornecer a prova
de seguro contra todos os riscos, incluindo passageiros;
VII. Lista de produtos com preços e ou serviços que pretende fornecer.
Os preços têm de ser em Meticais e válidos por um período de pelo
menos 12 meses.

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

Anúncio de Lançamento de Concursos
1. O Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres convida empresas interessadas a
apresentarem propostas fechadas, para os concursos indicados na tabela abaixo:
N.º Concurso

Modalidade

Objecto

Data Hora
Final Para
Entrega

N°03/CL/25A001652/UGEA/
INGD/2022

Concurso
Limitado

Aquisição de equipamento
informático

23/5/2022
9.00 horas

23/5/2022
9.30 horas

N°04/CL/25A001652/UGEA/
INGD/2022

Concurso
Limitado
Concurso
de Pequena
Dimensão

Aquisição de material de
escritório
Manutenção e reparação de
máquinas fotocopiadoras e
impressoras

24/5/2022
9.00 horas

24/5/2022
9.30 horas

25/5/2022
9.00 horas

25/5/2022
9.30 horas

N°02/CPD/25A001652/
UGEA/INGD/2022

Data Hora Para
Abertura

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou
levantá-los na UGEA, na Rua da Gare de Mercadorias, nº 690, Parque do INGD, das 8.00 às 14.00 horas, de
2ª a 6ª feira, pela importância não reembolsável de 1.000,00MT, a ser depositada na Conta nº 576569
BIM – Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres.
3. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.
Autoridade Competente
(Ilegível)
Rua Gare de Mercadorias, n.° 690 Telefone 21463034/6 Parque do INGD - MAPUTO
4260

Os concorrentes deverão apresentar os documentos solicitados num
envelope selado no endereço abaixo, para a respectiva província, indicando
a Província, Distrito, Lote e a respectiva descrição do objecto para o qual
estão a concorrer.
Endereços:
• Gaza – ADPP - Projecto Passos - Vila Municipal da Macia, Avenida de
Angola, ao lado da Autoridade Tributária;
• Inhambane – ADPP – Escola de Professores do Futuro, Estrada
Nacional n.º 259, Rua do Tofo;
• Sofala – ADPP Vestuário Beira, Estrada n.º 6, Bairro Ndunda, antiga
fábrica de castanhas;
• Manica – ADPP, Bairro de Nhamatsane ao lado da Escola de Formação
de Professores;
• Tete – Loja da ADPP Vestuário, Rua Kenneth Kaunda;
• Zambézia – ADPP – Projecto TB Response, Avenida 25 de Junho, n.º
1046, próximo ao Mercado Central;
• Cidade de Nampula – ADPP NHQ Norte, Rua de Sofala, n.º 92, Bairro
de Muahivire, Nampula (atrás da Manica Shopping);
• Nacala – ADPP Colégio Politécnico Nacala- Muzuane;
• Cabo Delgado – Projecto RCD, Rua 1º de Agosto/Migração, casa n.º
51, Bairro Cimento, Zona “A”, Cidade de Pemba, Província de Cabo
Delgado;
• Niassa – ADPP – Projecto Malária Prevention, Avenida Julius
Nyerere no bairro de Sanjala-expansão, Cidade de Lichinga
Os documentos acima indicados (I-VI) deverão também ser enviados em
formato electrónico para o seguinte endereço electrónico
vendors@adpp-mozambique.org
O assunto do e-mail deve estar no formato abaixo
“nome da empresa/província/distrito/número do lote”
NB: Não enviar a lista de preços no e-mail. Esta só deve ser apresentada
no envelope selado.
As empresas que já se encontram registadas na base de dados da ADPP
deverão simplesmente actualizar os documentos legais e enviar para o
endereço da província onde estão a operar.
Para qualquer esclarecimento, queiram por favor entrar em contacto
com o Departamento de Compras da ADPP, através do seguinte contacto:
86 7788691
O prazo-limite de submissão de documentação:
30 de Maio de 2022.
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DIRECÇÃO DE LOGÍSTICA E APROVISIONAMENTO (DLA)

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. A Universidade Eduardo Mondlane convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para fornecimento
de bens e serviços, de acordo com os seguintes concursos:
Validade
Prazo e hora de
das
Entrega
Propostas

Data e hora de
Abertura

Data e hora
Preço do
do anúncio de Caderno de
posicionamento
Encargo

Nº do Concurso

Objecto do Concurso

CR52A002341CP00302022

Fornecimento de uniformes a
Universidade Eduardo Mondlane

120 dias

Data: 1/6/2022 Data: 1/6/2022 Data: 13/6/2022
1.000,00MT
Hora: 10.00 horas Hora: 10.15 horas Hora: 1000 horas

CR52A002341CP00312022

Fornecimento de serviços de
manutenção e reparação de
aparelhos de ar-condicionado
para Universidade Eduardo
Mondlane

120 dias

Data: 1/6/2022 Data: 1/6/2022 Data: 13/6/2022
1.000,00MT
Hora: 12.00 horas Hora: 12.15 horas Hora: 1100 horas

120 dias

Data: 2/6/2022 Data: 2/6/2022 Data: 14/6/2022
Hora: 10.00 horas Hora: 10.15 horas
Hora: 1000h

120 dias

Data: 2/6/2022 Data: 2/6/2022 Data: 14/6/2022
1.000,00MT
Hora: 12.00 horas Hora: 12.15 horas Hora: 1130 horas

120 dias

Data: 2/6/2022 Data: 2/6/2022 Data: 14/6/2022
1.000,00MT
Hora: 13.00 horas Hora: 13.15 horas Hora: 1200 horas

Fornecimento de serviços de
CR52A002341CP00322022 limpeza e higiene a Universidade
Eduardo Mondlane
CR52A002341CP00332022

Fornecimento material de
ferragem para a Universidade
Eduardo Mondlane

Fornecimento de pneus e baterias
para viaturas de transporte
CR52A002341CP00342022
colectivo e de partilha da
Universidade Eduardo Mondlane

1.000,00MT

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou adquirí-los,
mediante solicitação por escrito na UGEA Central, a funcionar no edifício da Reitoria, sita no Campus Principal da Universidade
Eduardo Mondlane, Av. Julius Nyerere, n.º 3453, entre às 8.00 e 15.30 horas, pela importância não reembolsável de acordo
com a tabela acima, que deverá ser depositada na conta 170475561 – UEM DLA do Millennium BIM.
3. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e
Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.
Maputo, aos 10 de Maio de 2022
A Directora
(Ilegível)

4216

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA CIDADE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO
Rua João Carlos Raposo Beirão, nº 345, R/C

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO
DE HUGO FEREIRA MARQUES TAVARES
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura pública de quatro
de Abril de dois mil e vinte e dois, lavrada de folhas cinquenta e seis verso
a folhas cinquenta e sete verso, do livro de notas para escrituras diversas
número duzentos e noventa e dois, traço “C”, deste Cartório Notarial, perante
mim, ESPERANÇA PASCOAL NHANGUMBE, Conservadora e Notária Superior,
em exercício no referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação
de Herdeiros por óbito de HUGO FEREIRA MARQUES TAVARES, de oitenta
anos de idade, casado com Maria Joana Pereira, sob o regime de comunhão
geral de bens, natural de Morrumbene, de nacionalidade moçambicana, com
última residência no Bairro do Fomento, na cidade da Matola, sem ter deixado
testamento ou qualquer outra disposição de sua última vontade.
Mais certifico que na operada escritura pública foram declarados como
únicos e universais herdeiros de todos seus bens, sua esposa MARIA JOANA
PEREIRA, viúva, natural de Maputo e seus filhos: HUGO FEREIRA MARQUES
TAVARES JÚNIOR, viúvo, natural de Maputo, JOSÉ ANTÓNIO MARQUES
TAVARES, divorciado, FLORA MARIA PEREIRA MARQUES TAVARES, solteira,
maior, natural de Maputo, HIPÓLITO PEREIRA MARQUES TAVARES, solteiro,
maior, natural de Maputo e HILER PEREIRA MARQUES TAVARES, já falecido,
neste acto representado por suas filhas: LUNNA DE ALMEIDA TAVARES e
LYRIEL DE ALMEIDA TAVARES, naturais de Maputo, todos de nacionalidade
moçambicana e residentes em Maputo e Matola, respectivamente.

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-Estruturas 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 10945CM para Areia de Construção,
no distrito de Magude, na província de Maputo, a favor
da requerente COGERMARK CONSULTANTS, LDA, com as
seguintes coordenadas geográficas:
Vértice
1
2
3
4
5
6

Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram ou com eles
concorram à sucessão e da herança fazem parte bens móveis e imóveis.
Está Conforme
Maputo, aos 13 de Abril de dois mil e vinte e dois
A Conservadora e Notária Técnica
(Ilegível)

4155

Latitude
-25 03 40,00
-25 03 20,00
-25 03 20,00
-25 03 30,00
-25 03 30,00
-25 03 40,00

Longitude
32 36 10,00
32 36 10,00
32 36 30,00
32 36 30,00
32 36 20,00
32 36 20,00

Terça-feira, 10 de Maio de 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO
4ª SECÇÃO

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

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO
DE JANETE EDUARDO MONDLANE

ANÚNCIO

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e oito de Abril
de dois mil e vinte e dois, exarada de folhas oitenta e sete verso a oitenta e
nove, do livro de notas para escrituras diversas número trezentos e sessenta e
cinco, traço “B”, do Segundo Cartório Notarial de Maputo, perante mim, DANILO
MOMEDE BAY, Conservador e Notário Superior, em exercício no referido Cartório,
foi celebrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de JANETE
EDUARDO MONDLANE, de quarenta anos de idade, no estado de solteira, que
era de nacionalidade moçambicana, com última residência habitual no Bairro do
Zimpeto, filha de Eduardo Vasco Mondlane e de Cecília José Macovo.
Que a falecida não deixou testamento ou qualquer outra disposição da sua
última vontade, deixando como únicos e universais herdeiros de todos seus bens,
seus pais: EDUARDO VASCO MONDLANE e CECÍLIA JOSÉ MACOVO, solteiros,
maiores, naturais de Lourenço Marques.
Que segundo a lei não há quem com eles possa concorrer a esta sucessão.
Que da herança fazem parte bens móveis e imóveis, incluindo contas bancárias.

O DOUTOR ANTÓNIO CALISTO, JUIZ DE DIREITO DESTE TRIBUNAL
Faz saber que por esta Secção correm termos processuais os Autos de Acção de Divórcio
Litigioso, registados sob o nº 116/2020, em que é autora JAQUELINA ABREU DE ZUMBIRE
e réu EMÍLIO ESTEVÃO PAUNDE, com último domicílio na cidade da Matola, rua Mário
Esteves Coluna, nº 161, actualmente em parte incerta, no prazo legal de 15 (quinze) dias, com
dilação de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da publicação do segundo número do
presente anúncio, contestar, querendo, os autos que lhe move a autora acima referida, pelos
fundamentos constantes da petição inicial, advertindo-se-lhe de que a falta de contestação
importa o prosseguimento dos autos à sua revelia, ainda para dentro do mesmo prazo, indicar o
domicílio para receber notificações ou constituir advogado na área jurisdicional deste Tribunal,
nos termos do artigo 255 do CPC (artigos 480 e 483, ambos do diploma legal citado).
A cópia da petição inicial encontra-se à sua disposição no Cartório desta Secção, podendo ser
obtida em qualquer dia útil, dentro das horas normais de expediente.
Matola, aos vinte e sete dias do mês de Janeiro de dois mil e vinte e dois

Está Conforme

P´O Escrivão de Direito
Moniz Inácio Semente

Maputo, aos 6 de Maio de 2022

Verifiquei

A Notária
(Ilegível)

O Juiz de Direito
Dr. António Calisto

4256
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Maputo, aos 11/4/2022

MOÇAMBIQUE

O Director do Serviço Provincial
Fernando Andela
(Especialista “B”)

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTAS
ANÚNCIO DE CONSTRUÇÃO DE 4 FUROS DE ÁGUA
NO DISTRITO DE MOGOVOLAS – PROVÍNCIA DE NAMPULA

2241

Anúncio N.°01/Education/Plan-NPL/2022
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO TRABALHO E SEGURANCA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE CABO DELGADO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Adjudicação
De acordo com a alínea d) do n° 3 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 do objecto dos concursos
abaixo indicados:
Anúncio de Adjudicação de Concurso
N.º de
Ordem
1

3

N.º de Concurso/
Modalidade

Concorrente

Objecto de Concurso

N° 006/CPC/INSS/
DPC-D/UGEA/2022
Concurso por
Cotações

Contratação de uma empresa
para fornecimento de capulanas
para Delegação Provincial do
INSS de Cabo-Delgado

15.000,00MT

ABDOUL
GADIRY SOW

Contratação de uma empresa
para fornecimento de 1 dístico
para Delegação Provincial do
INSS de Cabo-Delgado

12.000,00MT

N° 009/AJD/INSS/
DPC-D/UGEA/2022
Ajuste Directo

ALVIL
COMPUTER

Valor da adjudicação
incluindo IVA

Plan International Moçambique, é uma organização
humanitária orientada para o desenvolvimento
comunitário centrado na criança, sem afiliações
religiosas, políticas ou governamentais.
No quadro da implementação das suas actividades
em Mogovolas, a Plan International pretende
contribuir no processo de desenvolvimento local e na
melhoria das condições de vida das crianças, através
da construção de 8 furos de água em 8 comunidades,
em estreita colaboração com os Governos Distritais
de Mogovolas.
O presente anúncio tem por objectivo, solicitar
propostas técnicas e financeiras visando a construção
de 4 furos de água com bombas manuais afridev
em igual número de comunidades do Distrito de
Mogovolas, com base nas especificações técnicas
aprovadas pelo Governo e descritas nos Termos de
Referência, os quais poderão ser solicitados através
do seguinte endereço electrónico:
procurementnampula@plan-international.org
Requisitos:
• Empresa legalmente estabelecida em
Moçambique;
• Realização de pesquisas relevantes;
• Experiência e capacidade comprovada de
abertura de furos de água positivos;

• Disponibilidade de tecnologia e equipamento
apropriado;
• Capacidade comprovada de formação de
comunidades beneficiárias (Comités de
Gestão de Águas);
• Realização do trabalho dentro do prazo
estipulado (30 dias);
• Conhecimento sobre o Distrito de Mogovolas;
• Possuir uma conduta exemplar, fundada
no respeito e cumprimento dos Direitos e
Protecção da Criança.
Critérios de Avaliação:
• Melhor preço
• Modalidade de pagamento
• Qualidade da proposta técnica
Prazo de submissão:
As propostas deverão ser entregues em forma física,
até ao dia 20/5/2022, às 10.00 horas, no escritório
da Plan International em Nampula, sita na Av. 25 de
Setembro, n° 29, R/C, (em frente a Faculdade de
Comunicação da Universidade Católica), cidade
de Nampula.
A Abertura das propostas:
A Abertura será no dia 20/5/2022, às 13.00 horas,
no escritório da Plan International – Nampula
(endereço acima descrito).
3979

Pemba, Maio de 2022
A Autoridade Competente
(Ilegível)
Delegação Provincial de Cabo Delgado: Bairo Eduardo Mondlane – Expansão 1 - * CP nº 103 * Tel.: 27220094 - Pemba
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS
INSPECÇÃO-GERAL DE FINANÇAS
Unidade Gestora Executora das Aquisições

MUNICÍPIO DE MANDIMBA
CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE MANDIMBA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DO CONCURSO LIMITADO
27A/CL/Nº04/IGF-UGEA/2022

ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO N.º 0003/UGEA/CMVM2022

1. A Inspecção Geral de Finanças convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras, interessadas e que reúnam requisitos de elegibilidade a
apresentarem propostas em envelopes fechados para a Contratação de Serviços de Serigrafia.

1. Conselho Municipal da Vila de Mandimba convida pessoas singulares ou colectivas de Obras Públicas e
Construção Civil interessadas, a apresentarem propostas fechadas, para trabalhos de Pavimentação de Estrada
não Classificada do Município da Vila de Mandimba no troço:
NC- RUA INGD/ N13-PENSÃO CUPIHA-300M
2. Os concorrentes deverão ser titulares de Alvará igual ou superior a 3ª Classe, categoria I II III.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os
Documentos de Concurso ou levantá-los no Prédio de 33 andares, Rua da Imprensa, 7º andar, Gabinete da UGEA, das 8.30 às 14.30 horas, de segunda a
sexta-feira.

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar gratuitamente os documentos do
Concurso ou adquirí-los pela importância não reembolsável de 2.000,00MT (dois mil meticais), durante as
horas normais de expediente, a partir do dia 11 de Maio de 2022, nas horas normais do expediente.
4. O prazo de validade das propostas será de 120 dias.
5. As propostas deverão ser entregues em triplicado no endereço referido no dia 8 de Junho de 2022, às 9.00
horas e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço às 9.15 horas.

3. As propostas deverão ser entregues, na Inspecção Geral de Finanças- sede, até
às 9.30 horas do dia 27 de Maio de 2022 e serão abertas em sessão pública
às 10.00 horas do mesmo dia, na presença dos interessados que desejarem
participar no acto.

6. As propostas deverão ser acompanhadas de uma garantia provisória no valor de 9.000,00MT (nove mil
meticais) válida pelo prazo de 90 dias.
7. A Visita ao Local de execução das Obras é Obrigatória. Para o efeito o concorrente poderá efectuar a visita ao
local nos dias 28 e 29 de Maio de 2022, das 8.00 às 14.00 horas, sob risco próprio.

4. O concurso será regido pelo 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.

8. Para pedido de esclarecimentos, os concorrentes poderão contactar a UGEA do Município de Mandimba, nos
dias 18 e 19 de Maio de 2022, nas horas normais do expediente.
9. 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, Maio de 2022

Mandimba, aos 10 de Maio de 2022
O Presidente
João Stande
(DN1)

A Autoridade Competente
(Ilegível)
118
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Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Terça-feira, 10 de Maio de 2022
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DIRECÇÃO DE ACADEMIA
Jornadas Científicas
Edição 2022
EDM, em parceria com a A Politécnica e o ISUTC
Lema: 45 Anos Electrificando Moçambique, através da promoção do uso sustentável dos recursos energéti- III - CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO
cos e desenvolvimento de uma sociedade mais inclusiva.
Poderão participar das Jornadas Científicas estudantes de quaisquer níveis, colaboradores das
instituições envolvidas e de outras instituições.
I - INTRODUÇÃO
Os interessados deverão submeter resumos dos seus trabalhos, em formato físico ou electrónico,
As Jornadas Científicas da EDM são actividades de âmbito científico, e consistem em apresenta- para os endereços academy@edm.co.mz ou Direcção de Academia, Av. Eduardo Mondlane 1352,
ções de índole técnico e científico sob a forma de comunicações, exposições e posters. As Jornadas 2º Andar, Maputo e efectuar consultas através dos telefones 829970091 e 840109853.
Científicas têm como principais objectivos:
(i) promover a divulgação dos resultados da captura, gestão e disseminação do conhecimento A Politécnica: Av. Paulo Samuel Kankhomba, n.º - 963; Tel: +258 21 352 750 / Cel: +258 82 328
gerado na empresa, pelos trabalhadores, parceiros da Academia e sociedade em geral, com parti- 5250 – Maputo, Moçambique.
cular destaque para trabalhos que abordam temas actuais em Moçambique e no mundo em termos de ciência, investigação científica e tecnológica;
ISUTC: Prolongamento Av. Kim Il Sung, Edf. D1, C.P. 2088; Tel: (+258) 21 48 87 92/6 Cel: (+258)
82 306 26 20/ 84 312 92 46/ 87 16 28 785 - Maputo, Moçambique.
(ii) dinamizar a participação activa de profissionais de engenharia, estudantes, docentes, investigadores e sociedade na resolução de problemas, pesquisa e inovação;
IV. ESTRUTURA DOS RESUMOS
Os resumos a serem submetidos devem ser escritos em inglês ou português e devem conter:
(iii) promover a ligação entre a Empresa, Academia, sociedade e o sector produtivo em particular; a) Título;
b) Contextualização;
(iv) promover o intercâmbio entre as instituições envolvidas nas JC e as instituições interessadas c) Objectivos;
em usar-se das JC para promover seus trabalhos;
d) Metodologia;
e) Resultados obtidos ou esperados;
(v) promover e incentivar a cultura de produção de trabalhos científicos no seio dos colaborado- f) Conclusões finais;
res e estudantes das instituições envolvidas nas JC;
g) Palavras-chave (3 a 5).
(vi) reforçar as sinergias Empresas e Instituições de ensino rumo a identificação de soluções asser- O texto deverá seguir as seguintes regras:
tivas para os desafios da actualidade através da pesquisa e inovação;
 Formato de papel: A4;
 Margem superior e inferior com 2,5 cm;
(vii) incentivar a participação de mulheres nas JC;
 Margem esquerda e direita com 3,0 cm;
 Fonte: Calibri, tamanho 11;
(iv) valorizar a inovação e investigação científica como prática permanente na Empresa.
 Espaçamento entre linhas: 1,5;
 Alinhamento: justificado; e
Para a presente edição em parceria com a POLITÉCNICA e o ISUTC sob o lema “45 Anos Electri-  Número máximo de palavras: 300.
ficando Moçambique, através da promoção do uso sustentável dos recursos energéticos e desenvolvimento de uma sociedade mais inclusiva”, as Jornadas Científicas serão realizadas nos dias Os resumos que tiverem erros gramaticais, ortográficos, de digitação e que não obedecerem ao
22 e 23 de Setembro, nas instalações da A POLITÉCNICA, na cidade de Maputo.
formato requerido serão devolvidos para as devidas rectificações. Não são permitidas abreviaturas e nem referências bibliográficas, figuras, tabelas ou fotos no resumo.
Vão poder participar destas Jornadas Científicas, Profissionais de engenharia, estudantes de graduação (qualquer nível), regime (laboral ou pós-laboral) e estudantes de pós-graduação que este- Título
jam a desenvolver trabalhos de investigação, trabalhos de Licenciatura ou Dissertações de Mes- O título dever ter no máximo 15 palavras e deve ser escrito em negrito (Fonte: calibri e tamanho:
trado e Doutoramento. Haverá também espaço para apresentações feitas por profissionais de 16) no espaço reservado para o efeito e apenas a primeira letra deverá ser maiúscula. O título do
outras áreas afins. Para além da componente técnica e científica, o evento contará, também, com resumo deve expressar exactamente o conteúdo do resumo.
uma dimensão prática, com espaços abertos para apresentação de soluções de engenharia moderna, demonstrada por actividades ligadas a prática de engenharia pelo sector produtivo e um es- Nome(s) do(s) autor(es) do trabalho
paço aberto para a partilha de experiências e apresentação de inovação tecnológica focada para o Para o caso de estudantes, excepto profissionais, todos os trabalhos devem ser supervisionados
aumento da produtividade industrial no país.
por um docente e ou investigador. O docente e ou investigador serão considerados autores dos
referidos trabalhos. O limite do número de autores por trabalho deve ser de 2 a 3 estudantes e 1 a
II – EIXOS TEMÁTICOS
2 supervisores.
Sem o prejuízo de outros que possam ser julgados relevantes e ligadas ao ramo de actividade dos O(s) nome(s) do(s) autor(es) deve(m) ser colocados no espaço reservado para o efeito. O nome do
proponentes são considerados para estas jornadas os seguintes temas:
autor e dos co-autores deve iniciar com o apelido e terminar com iniciais do nome próprio sem,
1. Qualidade de operações;
no entanto, incluir os títulos académicos. Havendo mais do que um autor, estes devem ser sepa2. Gestão de manutenção na Produção, Transporte e Distribuição de Energia Eléctrica;
rados por ponto e vírgula e antes do último autor deve se incluir o símbolo "&". O autor corres3. Planeamento de Expansão de infra-estrutura Eléctrica;
pondente do trabalho deverá ser indicado com um asterisco (*), devendo colocar igualmente o
4. Redução de perdas de energia eléctrica;
respectivo endereço electrónico. Na parte inferior, logo imediatamente abaixo dos nomes dos
5. Eficiência energética;
autores deve colocar-se em Itálico a afiliação (identificação da instituição) para cada autor.
6. Eficiência organizacional na área de gestão ou técnica;
7. Engenharia e sociedade;
Contextualização
8. Economia e Energia (Energy-Economics);
Descrever o problema e os objectivos do trabalho. Incluir aspectos de literatura da área, que mos9. Política de Energia (Energy-Policy).
trem relevância científica do problema.

Maputo, 09 de Maio de 2022

Iluminando a Transformação de Moçambique

Metodologia
De que forma é que o trabalho de investigação foi realizado? É preciso descrever de forma clara
os procedimentos usados para a recolha da informação e a sua análise ou tratamento.
Resultados obtidos
Descrever os resultados mais importantes do seu trabalho de investigação, na forma qualitativa
ou quantitativa sem, no entanto, mostrar tabelas ou gráficos.
Conclusões finais
As principais conclusões devem ser apresentadas neste espaço. As mesmas devem espelhar de
forma clara e sem especulações os objectivos da pesquisa e se possível mostrar igualmente a possível aplicabilidade prática dos mesmos.

V. PROCESSO DE AVALIAÇÃO E SELECÇÃO
O processo de avaliação e selecção dos resumos submetidos pelos autores, será levado a cabo pela
Comissão Científica Geral das Jornadas Científicas, criada para o efeito. Caberá a esta comissão
informar aos proponentes por e-mail ou por um outro meio de comunicação sobre a aceitação
(para apresentação oral ou na forma de poster) ou não, dos trabalhos e sobre os detalhes da apresentação até 30 de Junho de 2022.
São indicadores de avaliação e selecção dos trabalhos, os seguintes pontos:
 A relevância do trabalho exposto;
 A clareza com que se aborda a matéria; e
 Novidade do tema proposto.
Os indicadores acima indicados não excluem a utilização de outros critérios que ajudem a ajuizar
melhor sobre o valor dos trabalhos.
VI. PUBLICAÇÃO DE RESUMOS DOS TRABALHOS SELECCIONADOS
Os resumos seleccionados (para apresentação oral ou na forma de poster) serão publicados no
caderno de resumos e distribuídos durante as Jornadas Científicas.

VII. DATAS IMPORTANTES

Actividades
Publicação das Jornadas Científicas
Submissão de resumos
Divulgação dos resumos seleccionados
Submissão da versão final do trabalho
Realização das Jornadas Científicas

Datas
28 de Abril de 2022
30 de Maio de 2022
30 de Junho de 2022
30 de Agosto de 2022
22 e 23 de Setembro de 2022

VIII. PRÉMIOS
Os trabalhos com a melhor classificação serão premiados.
IX. CONTACTOS
Para mais informações, contacte-nos pelo correio electrónico seguinte: Academy@edm.co.mz ou
através dos pontos focais dos departamentos académicos abaixo listados:

INSTITUIÇÃO
EDM
A POLITÉCNICA
ISUTC

Nome do Ponto Focal
Dra. Assa Fumo
Dr. Mateus Simbine
Eng. Elton Sixpence

Endereço Electrónico
Assa.fumo@edm.co.mz
Msimbine@apolitecnica.ac.mz
Elton.sixpence@isutc.ac.mz
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
INSTITUTO NACIONAL DOS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, IP
DELEGAÇÃO DA CIDADE DE MAPUTO

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE N.º 47A000141/SBQP/02/2022

ANÚNCIO DE LANÇAMENTO DE CONCURSOS

CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO DE UM
ESTUDO HIDROGEOLÓGICO DO SISTEMA DE AQUÍFERO DE XAI-XAI E MAXIXE

1. A Delegação dos Transportes Rodoviários da Cidade de Maputo convida empresas interessadas a
apresentarem propostas fechadas para os concursos abaixo:
Nº de
ordem

Nº de Concurso

Modalidade

Data e hora final
para entrega das
propostas

Objecto

Data e hora para
abertura das
propostas

01

10/INATRO/DCM/SAF/ Concurso
UGEA/22
Limitado

Fornecimento
de toneres

24/5/2022
11.00 horas

24/5/2022
11h e 30min

02

11/INATRO/DCM/SAF/ Concurso
UGE/22
Limitado

Fornecimento
de material de
escritório

24/5/2022
13.00 horas

24/5/2022
13h e 30 min

1. O Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, através do Departamento
de Aquisições, pretende contratar uma empresa de consultoria para realização de um estudo
hidrogeológico do sistema de Aquífero de Xai-Xai e Maxixe.
2. Neste contexto, a Direcção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos convida empresas de
consultoria elegíveis e interessadas a apresentarem a sua manifestação de interesse para a
realização de um estudo hidrogeológico do sistema de Aquífero de Xai-Xai e Maxixe.
3. Objectivo geral da consultoria
• Realização de estudos hidrogeológicos, propor medidas para protecção e exploração
sustentável da água subterrânea com vista a satisfazer a demanda das populações locais.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar o documento de concurso
ou adquirir pela importância não reembolsável de 1000,00MT (mil meticais) a ser depositado no BCI
através da referência a adquirir nesta delegação nas horas normais de expediente.
3. 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.
4. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo:

4. A manifestação de interesse poderá estar acompanhada pela seguinte informação:
• Carta de manifestação de interesse;
• Curriculum Vitae da empresa; e
• Informações relevantes relativas à experiência na execução de serviços similares e em
trabalhos no sector de Recursos Hídricos.
5. A manifestação de interesse deverá ser apresentada em original e 2 (duas) cópias até às 10.00
horas do dia 31 de Maio de 2022 no endereço abaixo indicado.

Av. 25 de Setembro, nº 942 2º andar Secretaria Prédio Macão
Maputo, aos 6 Maio de 2022
A. Entidade Competente
Delegada da Cidade de Maputo

Departamento de Aquisições
Edifício da Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento
Rua da Imprensa, 2.o andar
Maputo - Moçambique.
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6. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.° 5/2016, de 8
de Março.

ENCONTRE AS MELHORES
VAGAS DE EMPREGO

EM PRIMEIRA MÃO
Maputo, aos 10 de Maio de 2022
www.jornalnoticias.co.mz

www.jornaldomingo.co.mz

Departamento de Aquisições

www.desaﬁo.co.mz

Baixe o aplicativo Notícias digital na Play Store ou App Store e leia os nossos jornais.
Termos e condições aplicavéis
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE INHAMBANE
GOVERNO DO DISTRITO DE JANGAMO
SERVIÇO DISTRITAL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Unidade Gestora Executora das Aquisições

SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA A PREPARAÇÃO DOS REGULAMENTOS DE (1) CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO
DE CENTROS DE DADOS E DO (2) DESENVOLVIMENTO, CONTRATAÇÃO E OPERAÇÃO DE PLATAFORMAS DE
COMPUTAÇÃO EM NUVEM EM MOÇAMBIQUE

ANÚNCIO DE CONCURSO

2. Resultados esperados
A consultoria comporta entre outras as seguintes actividades: i) elaborar relatório do estado de arte da construção e
operação do centro de dados e do desenvolvimento, contratação e operação do serviço de computação em nuvem nacional e
internacional; ii) elaborar a proposta do Regulamento de Construção e Operação de Centros de Dados em Moçambique e iii)
elaborar a proposta do Regulamento de desenvolvimento, contratação, hospedagem e operação de serviços de computação em
nuvem em Moçambique; iv) Elaborar a proposta de Regulamento dos Requisitos a observar para a contratação de serviços de
hospedagem e operação de serviços de computação em nuvem fora do país.
3. Requisitos:
Os concorrentes são solicitados a apresentação: (i) um ou mais comprovativos de capacidade técnica, experiência e o bom
desempenho na prestação de serviços de Consultoria; (ii) experiência comprovada de pelo menos 5 anos na elaboração de
leis e/ou regulamentos na área de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC); (iii) experiência comprovada de pelo
menos 5 anos de desenvolvimento de sistemas de informação de apoio a regulamentação do sector de TIC; (iv) conhecimentos
profundos sobre elaboração de legislação moçambicana; e (v) experiência na regulamentação da indústria de centros de dados
e de computação em nuvem a nível global e em África em particular, será uma vantagem competitiva.
4.

5.

O processo de selecção (lista curta) será baseado nos seguintes critérios: (i) experiência da empresa e/ou do consultor
na prestação de serviços de consultoria; (ii) experiência adquirida na prestação de serviços similares; (iii) pessoalchave necessário para a execução dos serviços (para caso de empresas)e (iv) as empresas podem se associar a outras
empresas sob forma de consórcio “joint-venture” para melhorar suas qualificações, onde deverá será acompanhado de um
compromisso de futuro contrato de consórcio, o qual deverá definir os respectivos termos e condições.
O Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e Comunicação, IP., convida pessoas colectivas elegíveis, a apresentarem
as Manifestações de Interesse num invólucro fechado, selado ou lacrado com a identificação completa do concorrente e do
objecto de contratação até as 15 horas do 25 de Maio de 2022 no endereço abaixo:
Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e Comunicação, IP.
Rua José Mateus nº 437, 1º andar, Cidade de Maputo
Tel: +258 21 498 786/7

6.

7.

As empresas e/ou 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.
Para informações adicionais, os concorrentes interessados poderão solicitar através do correio electrónico seguinte:
ugea@intic.gov.mz ou no endereço acima citado até ao dia 18 de Maio de 2022.
Maputo, aos 10 de Maio de 2022
A Autoridade Competente
(Ilegível)
4073

Designação do
Concurso

Objecto de Contratação
Lote-1: Fornecimento de
material de consumo para
escritório

Data-Limite para
apresentação
das propostas
30/5/2022
9.00H

Local, data e Hora
de abertura das
propostas

Data e Hora
para visita aos
equipamentos

Local e Data Para
o Anúncio de
Posicionamento

30/5/2022
9.15H

N/A

8/6/2022
9.00

Lote-2: Fornecimento de
material de higiene e limpeza

30/5/2022
9.30H

30/5/2022
9.45H

N/A

8/6/2022
9.30

Lote-3: Fornecimento de
material de consumo para
informática

30/5/2022
10.00H

30/5/2022
10.30H

N/A

8/6/2022
10.00

Lote 4: Fornecimento de
crachás de identificação dos
funcionários

30/5/2022
11.00H

30/5/2022
11.30H

N/A

8/6/2022
10.30

30/5/2022
12.00H

N/A

8/6/2022
11.00

N/A

8/6/2022
11.30

Lote-1: Manutenção e
reparação de motociclos e
acessórios

Concurso Público Nº: 02/UGEA/
SDAEJ/2022

1. Contextualização
O Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e Comunicação (INTIC, IP), instituição pública que tem como o objecto regular,
supervisionar e fiscalizar o sector das Tecnologias de Informação e Comunicação, pretende contratar serviços de consultoria
para elaboração do Regulamento de Construção e Operação de Centros de Dados, do Regulamento de Desenvolvimento,
Contratação, Hospedagem e Operação de Serviços de Computação em Nuvem em Moçambique e por empresas moçambicanas
no estrangeiro e do regulamento de registo e licenciamento dos operadores de serviços de centros de dados e computação em
nuvem.

O Serviço Distrital de Actividades Económicas de Jangamo vem por meio desta convidar as empresas interessadas a
apresentarem as propostas fechadas para participar dos Concursos abaixo, obedecendo o seguinte:

Concurso Público Nº: 01 /
UGEA/SDAEJ/2022

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

30/5/2022
11.30H

Lote-2: Manutenção e
reparação de viaturas e
acessórios

30/5/2022
12.00H

30/5/2022
12.30H

Lote-3: Manutenção e
reparação de equipamento
informático

30/5/2022
12.30H

30/5/2022
12.45H

Lote-4: Manutenção e
reparação de instalação
eléctrica e arcondicionados
Lote 5- Manutenção e
reparação do edifício do
posto de fiscalização tipo 2 e
pintura das paredes de fora da
residência do Director

30/5/2022
12.45H

30/5/2022
13.30

30/5/2022
13.00H

30/5/2022
13.45

20/5/2022

20/5/2022

20/5/2022

8/6/2022
12.00
8/6/2022
12.30

8/6/2022
13.00

1. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações e examinar os documentos de concurso na
Secretaria do Serviço Distrital de Actividades Económicas de Jangamo e levantar os documentos de Concurso a
custo não reembolsável de 500,00MT, As propostas deverão ser entregues na mesma Secretaria, sita na praça IV
Congresso na Sede do Distrito de Jangamo, e serão abertas em sessão pública nas datas previstas acima.
2. Os participantes do concurso acima, deverão ser portadores de alvarás de actividades similares aos objectos de
concursos acima e demais documentos da elegibilidade das suas empresas.
3. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de
Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 5/2016 de 8 de Março.
Assinatura
(Legível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE
REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇO DA JUSTIÇA E
TRABALHO
SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL
DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE
HERDEIROS POR ÓBITO
DE FRANCISCO CHICONELA
UTUI

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

GOVERNO DA PROVÍNCIA DE
MAPUTO
SERVIÇO PROVINCIAL DA
JUSTIÇA E TRABALHO
BALCÃO DE ATENDIMENTO
ÚNICO DA MATOLA
EXTRACTO PARA
PUBLICAÇÃO
HABILITAÇÃO DE HERDEIROS
POR ÓBITO DE MARTA MARIA DE FÁTIMA

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte de
Abril de dois mil e vinte e dois, exarada de folhas setenta e nove verso
a oitenta e um, do livro de notas
para escrituras diversas número
trezentos e sessenta e cinco, traço
“B”, do Segundo Cartório Notarial
de Maputo, perante mim, Danilo Momade Bay, Conservador e
Notário Superior, em exercício no
referido Cartório, foi celebrada
uma Escritura de Habilitação de
Herdeiros por óbito de Francisco Chiconela Utui, de noventa e
seis anos de idade, no estado de
solteiro, natural de Gaza, com última residência habitual no Bairro
do Aeroporto, filho de Chiconela
Utui e de Mequitelu.
Que o falecido não deixou
testamento ou qualquer outra
disposição da sua última vontade.
Deixou como únicos e universais
herdeiros de todos os seus bens,
seus filhos: Neuza Madalena
Francisco Utui, Mamude Álvaro
Francisco Utui, Maria da Conceição Utui, Emílio Francisco
Utui, Joaquim Francisco Utui, Alberto Francisco Utui, Lote Francisco Utui, Marta Francisco Utui,
Ashimin Francisco Utui, Olinda
Francisco Utui e Maria Luísa
Francisco Utui, solteiros, maiores,
naturais de Maputo.
Que segundo a lei não há quem
com eles possa concorrer a esta
sucessão.
Que da herança fazem parte bens
móveis e imóveis, incluindo contas
bancárias.

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de
vinte e três de Dezembro de
dois mil e vinte e um, exarada
de folhas noventa e dois a folhas
noventa e três verso, do livro de
notas para escrituras diversas
número vinte e nove, traço “B”,
barra BAÚ, deste Balcão, a cargo
da Notária em exercício, Célia
Bernardete Mestre Guambe,
foi celebrada uma Escritura de
Habilitação de Herdeiros por
óbito de Marta Maria de Fátima, de então cinquenta e quatro anos de idade e com última
residência habitual no Bairro
da Matola-Rio-Sede, distrito de
Boane.
Que a falecida não deixou
testamento ou qualquer outra
disposição da sua última vontade, tendo deixado como únicos
e universais herdeiros de seus
bens, seus filhos: Sílvio António de Oliveira e Célia Monasse Lázaro Polana, solteiros,
maior e menor, respectivamente e residentes na Matola-Rio, Boane.
Não existem outras pessoas
que de lei possam concorrer na
sucessão.
Fazem parte da herança todos
os bens móveis e imóveis, incluindo contas bancárias em nome
da falecida.

Está Conforme

Está Conforme

Maputo, aos 4 de Maio de 2022

Matola, aos 27 de Abril de 2022

A Notária
(Ilegível)

A Notária
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
2ª SECÇÃO COMERCIAL
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Young Gemynds Primary School & Kindergarten

SAIBA O QUE
ACONTECE
NO SEU MUNICÍPIO

VAGAS

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

Uma Escola com Currículo Americano do Sistema Calvert e Cambridge, pretende
recrutar para o seu quadro de pessoal professores para leccionarem da 1ª a 12ª
classe e instrutor de Ballet e Professor de Educação Física.

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE LEONG TIEN
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de cinco de Maio de dois
mil e vinte e dois, exarada de folhas quatro verso a seis, do livro de notas para
escrituras diversas número trezentos e sessenta e sete, traço “B”, do Segundo
Cartório Notarial de Maputo, perante mim, Danilo Momede Bay, Conservador e
Notário Superior, em exercício no referido Cartório, foi celebrada uma Escritura
de Habilitação de Herdeiros por óbito de LEONG TIEN, de oitenta e um anos
de idade, no estado de casado sob o regime de comunhão geral de bens com Li
Nong, que era de nacionalidade moçambicana, com última residência habitual no
Bairro Central, filho de Leong Moe e de Hu Gu.
Que o falecido deixou testamento ou qualquer outra disposição da sua última
vontade, deixando como única e universal herdeira de todos seus bens, sua
esposa Li Nong, viúva, natural da China.
Que segundo a lei não há quem com ela possa concorrer a esta sucessão.
Que da herança fazem parte bens móveis e imóveis, incluindo contas bancárias.

Requisitos:
• Curso de formação de professores (em Inglês);
• 25 a 40 anos de idade;
• Fluentes em Inglês ( falado e escrito);
• 3 anos de experiência de trabalho (numa escola com reputação de Inglês).

O NOTÍCIAS
DEDICA
DIARIAMENTE
UMA PÁGINA
À CIDADE
DA BEIRA

Os candidatos devem dirigir-se pessoalmente com o seu “C.V”; acompanhado de
uma foto tipo passe actual, fotocópia do certificado de habilitações literárias ou
equivalência exigidas no seguinte endereço: Av. Vladimir Lenine nr 1915 ou para
o seguinte E-mail: ygemynds@yahoo.com até ao dia 12 de Maio de 2022. Para mais
informações contacte pelo tel. 21-415497 e 84-8285504.

Está Conforme
Maputo, aos 9 de Maio de 2022

NB: Incentiva-se as candidaturas femininas.

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

A Notária
(Ilegível)

4277

4251

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE E EMPREGO
INSTITUTO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E ESTUDOS LABORAIS ALBERTO CASSIMO
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE INHAMBANE
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

(MODELO 7)

ANÚNCIO DE CONCURSO
1. O Instituto de Formação Profissional e Estudos Laborais Alberto Cassimo, Delegação Provincial de Inhambane, convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais
ou estrangeiras, interessadas a apresentarem propostas fechadas para os concursos discriminados na tabela abaixo:
Objecto do concurso
N° de
Ordem

Modalidade de Contratação

1
Concurso Limitado n° 02/UGEA/
IFPELAC-I/2022

Fornecimento de Consumíveis de Formação
Profissional para as Especialidades de
Refrigeração, Ar Condicionado, Canalização,
Electricidade Auto, Electricidade Montadora
e Corte e costura

Data e hora da entrega
de documentos
de qualificação e
proposta

Data de abertura
de documentos
de qualificação e
propostas

9.00h
23/5/2022

9.15h
23/5/2022

Validade
das
propostas

Data de
anúncio de
posicionamento

90 dias

25/5/2022

Garantia Provisória
Valor

Validade

Não
exigida

------

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do concurso ou adquirí-los na Secretaria da Delegação Provincial
do Instituto de Formação Profissional e Estudos Laborais Alberto Cassimo, sita na Av. Da Independência, Cidade de Inhambane, contacto 293 20752, pela
importância não reembolsável de 1.000,00Mt, para cada conjunto.
3. As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.
4. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado
pelo Decreto nº 05/2016, de 08 de Março.
Inhambane, aos 10 de Maio de 2022
O Delegado Provincial
(Ilegível)

ANÚNCIO
Pela Segunda Secção Comercial
do Tribunal Judicial da Cidade de
Maputo correm éditos de 20 (vinte)
dias, contados da segunda e última
publicação deste anúncio, citando os
credores desconhecidos da executada
Deco Construction, Limitada, com
sede na Av. Ahmed Sekou Touré, nº 743,
1º andar, nesta cidade, para, no prazo
de 10 (dez) dias, posteriores àqueles
dos éditos reclamarem, querendo,
o pagamento dos seus créditos pelo
produto dos bens móveis, constituídos
por Betoneiras, penhoradas, sobre que
tenham garantia real, nos Autos de
Execução Ordinária nº 139/2018I, que lhes move o exequente Faruk
Alemdar.
Maputo, aos 5 de Abril de 2022
O Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane
Verifiquei
O Juiz de Direito
Hermenegildo Pedro Chambal
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_______
Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural
Fundo de Fomento Agrário e Extensão Rural, FP
Departamento de Aquisições

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos do nº 03 do artigo 96, conjugado com a alínea d) no nº 03 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 05/2016, de 08 de Março, comunica-se a adjudicação de acordo com a tabela abaixo:
N/O

Número do concurso

Modalidade

01

35A004941AD000522022

Ajuste Directo

Emissão e Fornecimento de Passagens aéreas

Linhas Aéreas de Moçambique. SA LAM

02

35A004941AD000172022

Ajuste Directo

Fornecimento de Jornal Savana

Mediacoop S.A

03

35A004941AD000422022

Ajuste Directo

04

35A004941AD000162022

Ajuste Directo

05

AD 35A004941MADER/
FDA-DAQ/AD 00012022

Ajuste Directo

06

35A004941MADER/FDADAQ/CP00012021

07
08

Objecto do concurso

Fornecimento de Jornais Diários de Notícias, serviços para
publicação de diversos anúncios no Jornal
Prestação de serviços de manutenção e reparação de viaturas de
marca Toyota

Entidade Adjudicada

Sociedade do Notícias, S.A

Valor de adjudicação
incluindo IVA
3.000.000,00 MT

24.500,00MT
500.000,00MT

Cfao Motors Mozambique Lda

1.400.000,00MT

Fornecimento de insumos agrícolas para a província do Niassa

Casa do Agricultor – FarmersHome,
Lda.

5.447.028,00MT

Concurso
Público

Fornecimento de 160 Kits de semente de batata – Reno para
o fomento directo nas províncias de Maputo e Inhambane
(Distritos de Moamba, Namaacha e Vilankulo)

Consórcio Mahlori & Co, Lda e Bindzu
A&C, Lda

35A004941CC00092022

Concurso por
cotações

Fornecimento de capulanas para Funcionários do FAR, FP

Princesa das Capulanas, Lda

35A004941AD00322021

Ajuste Directo

Fornecimento de Toneres

JMC Stationary, Lda

39.917.796,80MT

40.365,00MT
3.731.787,50MT

Maputo, Maio de 2022
A Autoridade Competente
(Ilegível)

Av. Acordos de Lusaka-Praça dos Heróis, 2º Andar, Bloco D, Caixa Postal 1406, Maputo, Moçambique

www.agricultura.gov.mz
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ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE
NACIONAL E INTERNACIONAL

EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ!

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E APP STORE
Termos e condições aplicavéis
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FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE E O SEU IMPACTO NA QUALIDADE DE ATENDIMENTO NAS MATERNIDADES
POSICIONAMENTO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL
MENSAGENS- CHAVE
1. Os serviços de pré-natal, parto e pós-parto devem ser espaços seguros e de protecção dos direitos
humanos;
2. O respeito pelos princípios de ética e deontologia profissional devem ser um elemento central para
a melhoria do atendimento e a mais profunda da expressão da dimensão humana dos profissionais
para com as/os utentes; .
3. A formação, a alocação e o desempenho dos profissionais de sáude afectos aos serviços de Saúde
materno infantil devem ser supervisionados para assegurar que os serviços são humanizados e
respeitam a dignidade das parturientes e seus bebés;
Em linha com as aspirações do Objectivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 3 que visa:
Reduzir drasticamente a taxa de mortalidade materna mundial para menos de 70 por cada
100 mil nascidos vivos, garantir que nenhum país tenha uma taxa de mortalidade materna
que supere o dobro da média mundial, e acabar com mortes evitáveis de bebés e crianças:
Nós, Organizações da Sociedade Civil (OSC) que trabalhamos em prol da melhoria da provisão de
serviços de saúde de qualidade, particularmente os serviços de Saúde Materno Infantil (SMI), vimos
por este meio apresentar a nossa preocupação, e chamar a atenção dos tomadores de decisão sobre
a necessidade de implementar medidas afirmativas e estratégicas para a humanização e melhoria
da qualidade dos serviços de maternidade desde o pré-natal, parto e pós-natal, nas unidades
sanitárias do país.
Com a elaboração do Plano Nacional Integrado de Moçambique para a realização dos Objectivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS), em particular o terceiro objectivo que tem a ver com a
saúde e o bem-estar das populações, foi estabelecida uma abordagem holística para a promoção
da saúde materna, neonatal e infantil. Apesar da notoriedade e do enfoque na redução da
mortalidade materna, neonatal e infantil, há evidências de atitudes negativas e maus-tratos às
utentes dos serviços de maternidade perpetrado por profissionais de saúde. Sobre esta realidade,
os resultados do Cartão de Pontuação Comunitária (2021) administrado pela N’weti, sob liderança
do MISAU no geral apresentam um padrão de pontuação negativa nas dimensões de atendimento
e maternidade, muitas vezes associado à falta de cortesia e prática de cobranças ilícitas. Isto
impacta significativamente, e negativamente no comportamento de busca de saúde pelas mulheres
grávidas, constituindo assim uma barreira para estas buscarem cuidados pré-natais qualificados.
Este cenário afecta, em última instância, as taxas de mortalidade materna e infantil em todo o país.
O último inquérito demográfico e de saúde realizado em 2011 em Moçambique pelo Instituto
Nacional de Estatística (INE) em parceria com o Ministério da Saúde (MISAU), com apoio técnico
da Cooperação Financeira Internacional, estimou uma taxa de mortalidade materna de 408 mortes
por 100 mil nados-vivos. Ou seja, naquela altura todos os anos, cerca de 4.500 raparigas e mulheres
moçambicanas morriam de causas relacionadas com complicações de gestação, no parto, e no
período pós-natal imediato. Em 2018, um levantamento realizado pelo INE em parceria com o
MISAU mostrou uma tendência crescente, com o registo de mais de 5.000 mortes maternas, na sua
maioria de jovens mulheres abaixo dos 30 anos. Para além disso, mais recentemente, o Anuário
Estatístico de Saúde (2020), revelou uma taxa Mortalidade Materna de 451.6 mulheres por 100 mil
nados-vivos, com dados alarmantes nas províncias de Nampula, Niassa, Sofala, Zambézia e Tete.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) as mulheres pobres em áreas rurais mais
remotas são as menos propensas a receberem cuidados de saúde adequados. Isso é especialmente
evidente nas regiões com baixo número de profissionais de saúde qualificados, como a África
Subsaariana. Isso significa que milhões de nascimentos não são acompanhados por profissionais
qualificados para atenção ao parto e ao nascimento.
Relação entre a qualidade do atendimento e a qualidade de ensino nos centros privados de
formação profissional em saúde
Em Moçambique, apesar de não constituir um problema novo, a qualidade de atendimento nos
serviços obstétricos e de maternidade ganhou maior visibilidade nos últimos anos, com os meios
de comunicação e redes sociais a reportarem vários casos de violência obstétrica e tratamentos
degradantes às utentes desses serviços. Desde 2020, reflexões em torno dos principais desafios
que afectam a qualidade dos serviços de SMI permitiram descortinar o mau atendimento como um
dos factores que influencia negativamente na qualidade dos serviços de SMI. As cobranças ilícitas,
em particular nas maternidades, através da prática “dinheiro na ficha” são citadas como sendo um
fenómeno que se manifesta em várias unidades sanitárias do país. Uma prática que exclui as utentes
e os utentes que não têm recursos e para a qual uma acção imediata é imperativa.
As reflexões sobre a qualidade de atendimento nas maternidades têm sido associadas a desafios
na qualidade da formação e no profissionalismo dos técnicos de saúde. No seminário sobre acções
para erradicação da violência obstétrica organizado pela associação Saber Nascer em Fevereiro de

Apoio:

2022 em Maputo, a falta de vocação e a necessidade de emprego foram mencionados como factores
que influenciam a grande procura de formação em saúde em institutos privados de formação
profissional em saúde, alguns dos quais não-alinhados com os padrões de ética e deontologia
profissional emanados pelo sector. Em 2018, o país contava com cerca de 49 centros de formação
em saúde espalhados pelas diferentes províncias. Contudo, há reconhecimento pelas autoridades de
saúde e sociedade civil de que estes centros são afectados por uma variedade de constrangimentos.
Por exemplo, em 2018, a Direcção Nacional de Formação de Profissionais de Saúde referiu-se ao não
envolvimento do MISAU na verificação de condições para abertura das escolas técnico profissionais
privadas, a fraca coordenação entre as escolas privadas e públicas ao nível central e provincial, com
ênfase no uso das unidades sanitárias do MISAU para estágio profissional, como sendo alguns dos
constrangimentos enfrentados pela Direcção no cumprimento integral do seu mandato (DNFPS,
2018). O relatório sobre o Estado da Obstetrícia no mundo de 2021 mostra que o aumento do
investimento nas enfermeiras de SMI pode salvar até 4,3 milhões de vidas todos os anos, evitando
67% das mortes maternas, 64% das mortes neonatais e 65% dos nados mortos (FNUAP, 2021). O
mesmo relatório refere-se a grandes diferenças no conteúdo, qualidade e duração de programas
de ensino técnico profissional, e desafios-chave relacionados com recursos e infra-estruturas que
afectam negativamente a experiência de aprendizagem dos formandos, e limitam as oportunidades
de ganhar experiência prática. A produção do relatório sobre o estado da Obstetrícia no Mundo é
co-liderado pelo FNUAP, a OMS e a Confederação Internacional de Parteiras, e fornece evidências e
análises actualizadas sobre o impacto do trabalho das enfermeiras de SMI em salvar vidas, melhorar
a saúde e fortalecer os sistemas de saúde.
Passos importantes têm sido dados em Moçambique para a melhoria da qualidade de atendimento
nas unidades sanitárias, e é reconhecido o esforço do Governo, que com o apoio de parceiros
estratégicos, tem trabalhado para fazer avançar esta agenda. Para além disso, várias outras
iniciativas governamentais e de actores da sociedade civil, tem-se dedicado em providenciar apoio
material, tecnológico, e técnico, incluindo treinamentos para profissionais de saúde, incluindo sobre
humanização obstétrica. Todavia, a nossa experiência no terreno demonstra que ainda há algum
trabalho a ser feito no que respeita à melhoria da capacidade de resposta dos/as profissionais de
saúde para assegurar a saúde das mães, recém-nascidos e crianças, em Moçambique. Este facto
foi confirmado em 2019 pela Embaixada dos EU, no contexto do Programa para a Sobrevivência
Materna e Infantil (MCSP) implementado pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento
Internacional (USAID).
Cientes do impacto negativo da fraca qualidade de atendimento por parte dos profissionais de
SMI em particular para as mulheres pobres e vulneráveis, nós, organizações da sociedade civil
subscritoras deste documento, alinhadas com o lema do MISAU segundo o qual “O nosso maior valor
é a vida”, manifestamos a nossa preocupação em relação à degradação do atendimento nos serviços
de SMI, particularmente nas maternidades, lugar para onde as mulheres se dirigem precisamente
para trazer vidas ao mundo. Como tal, queremos por esta via, chamar a atenção dos actores chave
do sector de saúde, nomeadamente, o MISAU e instituições relacionadas, em particular a Inspecção
Nacional de Saúde, a Direcção Nacional de Humanização e Qualidade, a Direcção Nacional de
Formação de Profissionais de Saúde, a Ordem dos Médicos, a Associação dos Enfermeiros, e outros
para esta problemática e seu efeiro negativo no alcance da missão do MISAU. E, porque queremos
fazer parte da solução, nos colocamos à disposição para colectivamente trabalharmos na busca de
acções mais afirmativas rumo à melhoria do atendimento nos serviços de SMI, por via da necessária
melhoria da qualidade do ensino profissional em saúde. A nosso ver, uma fiscalização e supervisão
mais assertivas podem ajudar a melhorar a qualidade de ensino, e dos técnicos formados. Uma
fiscalização que dê mais ênfase a um atendimento guiado por princípios de ética, deontologia
profissional, e empatia com vista a assegurar um atendimento humanizado e dignificante para as
mulheres e recém-nascidos.
Recomendações -chave:
1. Revisão dos conteúdos leccionados nos cursos de ensino em saúde, para que os
profissionais do sector recebam formação sobre ética e deontologia, e contribuam para
a promoção e protecção dos direitos dos e das pacientes, independentemente da idade,
deficiência, estatuto socio-económico,etc.;
2. Fortalecimento dos instrumentos de fiscalização e monitoria das actividades realizadas a
nível das estruturas hospitalares, através de inspenções mais regulares que considerem
o atendimento humanizado como um indicador de desempenho;
3. Maior disponibilização de informação e abertura para que as denúncias de situações de
maus-tratos nos cuidados de saúde, possam ser expressas livremente pel;
4. Fortalecimento dos mecanismos de recepção, seguimento e sancionamento de casos de
denúncia a todos os níveis do Sistema Nacional de Saúde, em particular das canalizadas
pelas utentes;
5. Maior coordenação com os parceiros da sociedade civil e de cooperação na busca de
soluções conjuntas e adequadas ao contexto, em prol da humanização dos serviços de
saúde materna neonatal e infantil envolvendo todos os actores do Sistema Nacional de
Saúde.
Por um atendimento profissional mais humanizado nos Serviços de Saúde Materno Infantil!
NAMPULA, aos 16 de Abril de 2022

Financiamento:
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AVISO
O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento da Lei de Minas
em vigor, aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro, correm éditos de 30 (trinta)
dias, a contar da segunda publicação no Jornal “Notícias”, chamando a quem se julgue com direito a
opor-se que seja atribuída a Concessão Mineira número 10903C para Areias Pesadas, no distrito
de Chibuto, na província de Gaza, a favor da requerente Apollo Investment Group, Limitada, com
as seguintes coordenadas geográficas:
Vértice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Latitude
-24 34 0,00
-24 34 0,00
-24 32 30,00
-24 32 30,00
-24 33 0,00
-24 33 0,00
-24 33 50,00
-24 33 50,00
-24 31 20,00
-24 31 20,00
-24 36 10,00
-24 36 10,00
-24 37 10,00
-24 37 10,00
-24 38 30,00
-24 38 30,00

Longitude
33 39 0,00
33 44 30,00
33 44 30,00
33 45 0,00
33 45 0,00
33 45 30,00
33 45 30,00
33 46 0,00
33 46 0,00
33 49 0,00
33 49 0,00
33 47 40,00
33 47 40,00
33 46 0,00
33 46 0,00
33 39 0,00

(Fornecimento de Bens e Serviços)
Referência Nº 001/SOS/COVID/2022
A Aldeias das Crianças SOS Moçambique é membro da SOS Kinderdorf International, uma das maiores
organizações não governamentais dedicada ao apoio de crianças sem cuidados parentais adequados ou em
risco de perdê-los. Em Moçambique, a organização está estabelecida em seis províncias, designadamente
Maputo, Inhambane, Sofala, Manica, Tete e Cabo Delgado.
A Aldeias das Crianças SOS Moçambique convida pessoas singulares e colectivas interessadas e que reúnem
os requisitos de elegibilidade, a apresentarem propostas para a prestação dos serviços de fornecimento de
bens mencionados nos lotes abaixo, para as Aldeias de Pemba, Tete, Chimoio, Beira, Inhambane e Maputo.
Lote 1. Fornecimento de produtos Alimentares
Nº

Maputo, aos 25/2/2022
O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)

ANÚNCIO DE CONCURSO

4252

MUNICÍPIO DE MAPUTO
………………………………
CONSELHO MUNICIPAL

Descrição dos produtos

Quantidade

Pemba

Tete

Chimoio

Beira

Inhambane

Maputo

1

Sacos de Arroz (25kg)

1,350

200

245

240

200

240

225

2

Sacos de farinha de milho (20kg)

1,350

200

245

240

200

240

225

3

Óleo alimentar (5L)

1,350

200

245

240

200

240

225

4

Feijão (pacotes de 10kg)

1,350

200

245

240

200

240

225

5

Amendoim (pacotes de 5kg)

1,350

200

245

240

200

240

225

6

Açúcar castanho (Pacotes de 1kg)

6,750

1000

1225

1200

1000

1200

1125

7

Sal iodato (pacotes de 1 kg)

2,700

400

490

480

400

480

450

Lote 2: Material de prevenção contra Covid-19
Nímero

Descrição dos produtos

Quantidades Pemba

Tete

Chimoio

Beira

Inhambane

Maputo

PELOURO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO LOCAL

Comunicado
O Conselho Municipal comunica aos vendedores, utentes
e público em geral, que na quarta-feira dia 11 de Maio de
2022, o Mercado de Peixe estará encerrado, para dar lugar a
trabalhos de Fumigação, Desratização, Desinfecção e Limpeza
Geral, e voltará a abrir ao público, no dia seguinte, 12 de Maio.
Pelos transtornos, apresentamos as nossas mais sinceras
desculpas.
Colabore!
Maputo, Maio de 2022
Maputo Cidade Mais Bela, Limpa, Empreendedora e Próspera

1

Baldes com torneira (25L)

1,270

200

245

200

200

200

225

2

Baldes com tampa (50L)

2,540

400

490

400

400

400

450

3

Caixas de purificador de água certeza
(1x48)

1,270

42

51

42

42

42

47

4

Caixas de Sabão (1x20)

1,270

200

245

200

200

200

225

5

Máscaras de protecção (para adultos feitos
de pano)

12,700

2000

2450

2000

2000

2000

2250

Lote 3: Fornecimento de sementes agrícolas
Número

Descrição

CONVOCATÓRIA

Quantidades Pemba

Tete

Chimoio Beira Inhambane

1

Sementes de couve (pacotes de 10g)

Trunchuda/ Mustard
Florida (Couve
tsunga)

1,350

50

50

950

150

150

2

Sementes de alface (pacotes de 10g)

Great lakes/Coriolo

1,350

50

50

950

150

150

3

Sementes de feijão verde(pacotes de
1kg)

Contender/
Seringenta

1,350

50

50

950

150

150

4

Sementes Cebola (pacotes de 10g)

Red criolo/Texas
grand

1,350

50

50

950

150

150

5

Sementes tomate (pacotes de 10g)

Call J/ Rio grand

1,350

50

50

950

150

150

6

Sementes de milho (pacote de 1kg)

ZM 523/ ZM521

1,350

50

50

950

150

150

4038

PAVIMENTO MODERNO, LDA.

Variedade

Lote 4: Fornecimento de insumos agrícolas

Em conformidade com os Estatutos da sociedade
Pavimento Moderno, Limitada, com sede na Avenida de
Angola, número dois zero cinco oito traço três, registada
na Conservatória do Registo das Entidades Legais, sob o
NUEL três mil trezentos e oitenta e dois, a folhas cento e
oito, do livro C traço nove, com a data de dois de Março de
mil novecentos e cinquenta e seis, NUIT número quatro
zero zero zero dois dois zero três oito, vem através da
presente, a Direcção da Pavimento Moderno, Limitada,
convocar para Assembleia Geral, em primeira convocatória,
e em sessão extraordinária, a realizar-se pelas 11 horas
do dia 25 de Maio de 2022, nos escritórios da Ana Paula
Figueiredo - Advogados, sitos na rua Macombe Macossa,
nº 166, Bairro da Sommerschield – cidade de Maputo, com
a seguinte ordem de trabalhos:
1. Apresentação de contas do ano 2021;
2. Aprovação de contas e orçamento do ano 2022;
3. Diversos.
Caso não compareçam 50% dos sócios, convoca-se desde
já a mesma Assembleia Geral para reunir em segunda
convocatória, no mesmo local, pelas 11 horas do dia 9 de
Junho do corrente ano, com a mesma ordem de trabalho.
Maputo, aos 6 de Maio de 2022
4270

Nùmero

Descrição

Quantidades

Pemba

Tete

Chimoio

Beira

Inhambane

1

Enxadas com cabo de madeira

2,700

100

100

1,900

300

300

2

Catana com pega de madeira

1,350

50

50

950

150

150

3

Ancinho metálico

1,350

50

50

950

150

150

4

Regador plástico (12L)

1,350

50

50

950

150

150

5

Pulverizador manual (5L)

1,350

50

50

950

150

150

6

Ureia (1L)

1,350

50

50

950

150

150

7

Maconzebe (1kg)

1,350

50

50

950

150

150

As propostas devem ser enviadas no endereço electrónico abaixo, indicado a província pela
qual concorre até as 16h do dia 16/5/2022.
Procurement.Moz@soscvs.org.mz
Os termos de referências, podem ser solicitadas através do seguinte endereço
electrónico:Edelicio.langa@soscvs.org.mz.
São concorrentes elegíveis que apresentarem os seguintes requisitos:
• Alvará da actividade comercial
• Cadastro único
• Quitação do INSS
• Quitação das Finanças
• Para os concorrentes do lote 3, devem incluir na documentação os certificados da
qualidade da semente
NOTA: Os produtos devem ser entregues nos escritórios das Aldeias de Crianças SOS da
província que concorre.
Maputo, aos 6 de Maio 2022
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Superfície 68 775 km²
População 1 271 818 (2007); 13 distritos

Falta de fundos condiciona
manutenção de estradas

A

FALTA de fundos está
a comprometer a manutenção de rotina e
periódica de algumas
vias de acesso da província de Inhambane.
Dos 2362 quilómetros de
estradas planificados para
este ano, pelo menos 500 não
terão intervenção por exiguidade de fundos, segundo deu
a conhecer o delegado da Administração Nacional de Es-

tradas (ANE).
Dady Mendes fez este
pronunciamento
semana
passada, em balanço das actividades do sector no primeiro trimestre deste ano,
tendo dito que foram alocados à província 119 milhões
de meticais, dos quais mais de
70 milhões são destinados à
manutenção de rotina de estradas revestidas e 49 milhões
para as não revestidas, numa

extensão de 1673 quilómetros.
Aqui destacam-se alguns
troços da Estrada Nacional
Número 1 (EN1), nomeadamente
Lindela-Massinga,
Massinga-Nhachengue,
N h a c h e n g u e - Pa m b a r a ,
Pambara-Mangungumente,
Mangungumente-Rio Save e
Maluvane-Nova Mambone.
Serão igualmente abrangidos
os troços Pambarra-Vilankulo
(E240), Vulanjane-Inhassoro

(EN241), Maxixe-Homoíne
(R482),
Homoíne-Panda
(R482) e Maluvane-Nova
Mambone (R486).
Mendes indicou que neste momento está em curso o
melhoramento de algumas
secções do troço Chissibuca-Lindela, numa extensão de
60 quilómetros. As obras estão orçadas em cerca de 314
milhões de meticais.
O trabalho consiste em

Governo incentiva consumo
de matéria-prima local
O GOVERNADOR da província de
Inhambane, Daniel Chapo, defende a criação de incentivos para
os operadores industriais nacionais, de modo que privilegiem
a matéria-prima local. Segundo
ele, esta medida vai assegurar o
aumento da capacidade produtiva do empresariado nacional, desenvolvimento equitativo e redução das assimetrias regionais. No
seu entendimento, o consumo de
produtos locais pelas indústrias
nacionais vai permitir a consolidação da cadeia de valor da comercialização, com intervenção
do produtor (privado ou associação), comprador privado ou associação, armazenista, indústria e
consumidor.
Comentando o actual nível de comercialização agrícola,
cuja campanha decorre em todo
o país desde Abril, Chapo disse
que os problemas que enfermam
este processo são do domínio de
todos os intervenientes. Sendo
assim, a sua superação passa necessariamente pela definição de
acções baseadas na colaboração,
comunicação e planificação conjunta entre os actores da cadeia
de valor, em que cada instituição
é chamada a desempenhar o seu
papel com rigor e eficiência.
Indicou que a expectativa das
instituições do Estado e governo
da província é operacionalizar os
mecanismos de acesso ao financiamento, promovendo investimentos que dinamizem o comércio. Esta dinamização passa pela
reabilitação, expansão e modernização de infra-estruturas de apoio
ao desenvolvimento do comércio
agrícola, como estradas terciárias
e vicinais, e operacionalizar as acções da Bolsa de Mercadorias.
O governante incentivou a
criação de parcerias público-privadas para exploração de oportu-

nidades de negócio na cadeia de
valor da comercialização agrícola,
além da promoção de formas de
organização social dos produtores
(comissões de venda já em funcionamento em alguns distritos).
Nos governos distritais, o dirigente recomenda a promoção de
feiras agrícolas periódicas; divulgação do regulamento de licenciamento da actividade comercial, bem como das respectivas
taxas; assegurar a operacionalização da caderneta de comercialização pelos agentes intervenientes;
e dar a conhecer a existência do
crédito rotativo.
“O sector privado deve, na sua
qualidade de impulsionador do
desenvolvimento, investir na reabilitação de infra-estruturas de
modo a expandir e modernizar a
rede comercial, criando emprego,
incentivando o aumento da oferta de produtos agro-processados,
agregando valor para satisfazer a
procura dos mercados interno e
externo. Igualmente, deve participar na certificação, estandardização e garantir a compra aos produtores a preços compensadores
do seu esforço e dedicação, e que
lhes permitam melhorar o nível de
vida”, indicou Chapo.
Às autoridades locais, segundo
o dirigente, cabe a responsabilidade de mobilizar os camponeses
a empenharem-se activamente
na produção e comercialização,
sobretudo de produtos que contribuam para o aumento da renda
e segurança alimentar; facilitar e
acompanhar a comercialização na
sua zona de jurisdição, mantendo
a vigilância para que nada perturbe a ordem e segurança e prestando particular atenção aos conflitos de interesse entre produtores
e compradores.
Para o sucesso da campanha de
comercialização agrícola na pro-

víncia de Inhambane, Chapo quer
ainda maior envolvimento das organizações não-governamentais
no apoio aos produtores e vendedores, formando-os em gestão de
negócios e técnicas de negociação, bem como determinação de
preços de compra e venda.
“Os produtores devem saber
interpretar e usar a informação
sobre mercados e preços de produtos e insumos disponibilizada
pelas instituições do Governo e
não só. Devem estar habilitados a
procurar financiamentos vantajosos para a produção e comercialização, construção, reabilitação e
manutenção de estradas secundárias e terciárias”, desejou o timoneiro de Inhambane.
É neste contexto que o governante deseja que os parceiros de
cooperação contribuam na comercialização agrícola, adquirindo produtos produzidos localmente, no âmbito dos programas
de assistência humanitária. Deseja também que se crie “stock”
de produtos para emergência,
acessibilidade dos agentes económicos nacionais aos concursos
para o fornecimento de produtos
agrícolas aos programas nacionais, regionais e internacionais,
apoiar a construção, reabilitação
e manutenção de estradas secundárias e terciárias nas zonas mais
vulneráveis, bem como apoiar a
capacidade institucional para o
alargamento e melhoria da rede
comercial.
Refira-se que na campanha em
curso se prevê a comercialização
de 1.564.457,0 toneladas de produtos diversos, contra 1.428.302,6
comercializadas em 2021, o correspondente a um crescimento
9.5%, influenciado em grande
medida pela mandioca, coco fresco e fruta (com destaque para citrinos).

melhoramentos localizados
e reciclagem da base do pavimento existente. Consiste
também na construção da
base estabilizada com cimento, bem como revestimento
superficial duplo, tapamento
de buracos, corte de capim,
entre outras actividades.
Actualmente, a província tem 765 quilómetros de
vias de acesso transitáveis,
sendo que 526.5 quilómetros
são estradas revestidas, 526.5
não revestidas, 47 revestidas
mas ainda em construção. Há
também 334.5 estradas não
revestidas.
Não obstante a exiguidade orçamental para as actividades planificadas para este
ano, o delegado da ANE de
Inhambane disse que continua a mobilização de recursos
financeiros para assegurar a
transitabilidade rodoviária,
com manutenção de vários
troços, como Pambara-Rio
Save, Lindela-Tofo, Mapinhane-Pafúri Massinga-Funhalouro, com custo de 1.76
milhões de dólares norte-americanos.
O governador de Inhambane, Daniel Chapo, desafiou
a ANE a não olhar para a EN1
como uma estrada da província, mas sim como uma
infra-estrutura nacional, cuja
intervenção deve ser feita pelo
Governo central, e não a nível local. Esta ideia, segundo
defendeu, vai permitir que a
província se dedique exclusivamente às estradas locais,
como Massinga-Funhalouro,
Mapinhane-Mabote, Inharrime-Panda, entre outras que
constituem maior preocupação do Governo.

Produção piscícola
aumenta na Maxixe
OS Serviços Distritais das
Actividades
Económicas
(SDAE) da Maxixe prevê
alcançar no presente ano
mais de 66 toneladas de
peixe produzido em tanques piscícolas e gaiolas
flutuantes.
Para atingir esta meta,
está em curso a abertura
de 10 tanques em terra assim como a produção de 15
mil alevinos. O número de
tanques no distrito poderá
passar dos actuais 171 para
181.
Maxixe conta neste momento com 56 piscicultores, dos quais seis são mulheres e restantes homens
que se dedicam exclusivamente à criação de peixe
em cativeiro.
Pretende-se com esta
actividade minimizar a es-

cassez do pescado no mar,
derivado da captura desenfreada, por vezes com
recurso a artes nocivas e
outras práticas não aconselhadas.
O diretor do SDAE da
Maxixe, Cornélio Maholela,
disse que, além de reduzir
a pressão sobre os mariscos
no alto-mar, o aumento da
produção também vai contribuir para o aumento da
renda dos piscicultores.
Cornélio
Maholela
acrescentou que, para o
alcance das metas, conta-se com o envolvimento
dos extensionistas afectos
ao sector da piscicultura, no âmbito do apoio às
iniciativas de produção de
comida, em que fazem assistência técnica aos piscicultores.

Refira-se que nos últimos anos há aumento de
pessoas que se dedicam à
produção de peixe em cativeiro devido aos ganhos,
nomeadamente diversificação da dieta alimentar e
aumento da renda.
No ano passado, por
exemplo, os piscicultores
arrecadaram pouco mais
de três milhões de meticais resultantes da comercialização de 15 toneladas,
sendo que o preço mínimo
ronda nos 200 meticais por
quilograma.
“A ideia é tornar Maxixe
um dos distritos de referência na piscicultura, daí
que esforços estão sendo
envidados para aumentar
o número de tanques para
permitir melhores rendimentos”, realçou.

A VOZ DO CIDADÃO

“Espinhosa” ofusca
urbanização de Vilankulo

Aninhas Maria Mainato

Arlindo Vilanculos

O USO da “espinhosa” para vedação
de habitações, instituições privadas
e estatais retira a beleza e progresso
que a cidade turística de Vilankulo tem vindo a registar nos últimos
tempos. Cidadãos interpelados pelo
nosso Jornal apelam às autoridades
para incluírem na postura camarária
um dispositivo que oriente os residentes a substituírem este arbusto
por material convencional.
Aninhas Maria Mainato, residente do bairro 7 de Setembro, disse que a edilidade está a realizar um
trabalho vistoso, havendo por isso
a necessidade de juntar o útil ao
agradável, promovendo acções para
paulatinamente se substituir a “espinhosa”.
“Já é momento de começarmos a
tirar ‘espinhosa’ como vedação porque não se compadece com o estatu-

Alberto Bito

to de cidade que Vilankulo ostenta.
Além de turistas nacionais e estrangeiros que demandam esta cidade,
somos a capital de realizações internacionais, daí que precisamos de
mudar a face da nossa urbe para que
continue cada vez mais atraente”,
disse Aninhas Mainato.
Arlindo Vilanculos sugere a continuação da pavimentação das ruas,
ao mesmo tempo que, ainda que de
forma paulatina, sejam mobilizados
os munícipes a edificarem muros de
vedação convencionais das belas casas que vêm sendo implantadas.
“Além de retirar este arbusto,
deve-se apostar na iluminação pública das vias para que a nossa cidade
fique cada vez mais consolidada”,
disse Arlindo Vilanculos.
Para Alberto Bito, taxista, a expansão da rede de abastecimento de

Nicolau Salomão

água para mais bairros pode também
acrescentar valor ao crescimento da
cidade.
“Existe um sistema de abastecimento de água já inaugurado, mas
que não está a fornecer este recurso à
população. Esta situação preocupa-me, daí que peço a quem de direito
para disponibilizar este recurso indispensável à vida”, disse.
Nicolau Salomão elogiou o desempenho da edilidade nas infra-estruturas, mas pede que se privilegie cada vez mais a pavimentação
das estradas existentes.
“Somos uma autarquia com boa
urbanização. Os arruamentos foram
bem planificados em quase todos os
bairros, faltando apenas pavimentar
para permitir melhor transitabilidade. Igualmente, falta iluminação pública”, anotou.

Acesse:
https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
Terça-feira, 10 de Maio de 2022
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O Líder
MBAMBANE pode até ser considerada sede de
uma localidade que compreende vários bairros,
que de forma paulatina vai progredindo no esforço de desenvolvimento. Numa e noutra casa a
água jorra de torneiras. São furos que um e outro
tem na sua casa, o que faz com que ali aportem
gente com idas de lugares distantes, das cidades
e vilas próximas para tais trabalhos, de canalização, construção de fossas e drenos, introduzindo
novos hábitos que já não há matos para serem fertilizados pelos dejectos humanos.
Uma e outra casa com geleiras e congeladores, alimentadas por painéis solares ali chegados
da “Djone” na carrinha do madjonidjoni, ou por
outra via que os sistemas de transporte e comunicações, por estes dias, abundam.
A Electricidade de Moçambique já começou
com a implantação de postes de transporte de
energia, o que quer dizer que aquele mato e bem
mato de ontem poderá vir a concorrer para um
estatuto qualquer, uma data de criação e de comemoração. Depois uma associação de naturais e
amigos, como muitas vezes acontece.
De Maputo e doutras capitais, caravanas de
carros seguirão para o local e não faltarão doutores para falarem da história do local que nem
sequer o conheceram os carreiros, mas, também,
o que é que isso importa.
Animais, coitadinhos dos bichos, serão sacrificados para alimentarem churrasqueiras e cada
um com o copo do veneno que escolher e acabar
encostado num dos poucos cajueiros que ainda

sobram e produzem para destilarias de destilados
de qualidade singular, como dizem os entendidos,
locais e de outros lugares.
Num e noutro quintal, currais de gado bovino
que pasta amarrado. Há os campos do dono com
culturas. O caprino não abunda. As capoeiras,
muitas delas, desabitadas. A Capela, que se vai
tornando pequena com o cada vez mais crescente
número de crentes.
Música alta nesta e naquela casa, por vezes
próximas e cada um com a do seu gosto e com
elevadíssimos níveis de decibéis. Mas há-de, um
dia, o Líder disciplinar os aldeões com essas práticas.
Esta semana, jovens e casais ainda sexualmente activos, bazaram da aldeia e só há o regresso na semana que vem. Não se recomenda a visita
a aldeia, por estes dias, a jovens que não enjeitam
os prazeres da carne, aos casais, que viver é agora.
É que o Líder vai realizar uma missa de evocação aos seus defuntos, aí para o final da semana.
Sexta-feira. Então rasgou uma ordem que proíbe
a actividade sexual durante a semana, incluindo o
dia realização da missa. Estão, também, suspensas todas as outras actividades, fundamentalmente o cultivo dos campos, a sacha, que é o que mais
acontece por ali, um lugar onde a sobrevivência
é ainda por via da enxada de cabo curto. Onde a
panela é alimentada pela ida diária aos campos
para colher a cacana, alguma hortaliça e feijão,
mandioca e a lenha, a energia por aquelas bandas.
E há quem se diga de mal governado.

Clama-se por compaixão
VAN DILSON GUEZE
HÁ bem pouco tempo houve o aumento do salário mínimo, que é bem vindo e veio a calhar com o mês do
trabalhador, embora esteja em vigor desde o dia 1 de
Abril, não sei se foi propositado ou mera coincidência,
mas provavelmente irá diminuir as dificuldades de muitos profissionais que anseiam por melhores condições
de vida.
Em conversa com um ex-director na área de planificação de uma instituição pública, um senhor bem simples, que pouco faz distinção entre os cargos de chefia
e os inferiores, disse-me que na altura em que ocupava
o tal cargo de direcção teve a oportunidade de dar boleia a um “contínuo” e durante a conversa o funcionário
desabafou dizendo “senhor director, eu não tenho como
competir consigo. O senhor estudou e eu não, então eu
sei qual é o meu lugar e quais são os meus direitos e deveres. O problema é o tratamento que os nossos chefes
nos dão. Nos tratam tão mal, e é por isso que nos zangamos e por vezes não fazemos o nosso trabalho com
motivação. Nós não queremos muito, apenas queremos
consideração…”. Portanto, espero que esse meu texto
sirva para pedir a compaixão de vários chefes, patrões,
superiores hierárquicos de vários sectores para que sejam mais justos com os seus colaboradores. O que me
motivou a escrever é um cenário que me preocupa tanto
na avenida de Angola onde existem vários estabelecimentos e muitos deles não oferecem boas condições de
trabalho para os seguranças, pois não possuem guarita para acomodar esses homens que ficam ao relento,
onde tem apenas uma cadeira plástica para se sentarem.
Nem sequer possuem um local para fazer as necessidades menores e muito menos maiores, tendo que recorrer
a árvores ou às bermas da estrada para urinar e não sei

qual é o recurso quando as necessidades são maiores.
Vejo esse cenário com frequência quando faço a minha
caminhada por volta das 4.00 horas, onde não há muito movimento e eles podem arriscar fazer em qualquer
canto, mas não imagino como deve ser durante o horário de expediente, com maior circulação de pessoas, e
sequer podem abandonar o posto de trabalho. E nesta
época de Inverno sentar-se numa cadeira é complicado,
pois o frio exige mais conforto e descanso, mesmo que
o patrão diga “no trabalho não é para dormir, e a tarefa
de um segurança é manter-se vigilante” mas, segurança
é um ser humano e não um animal domestico de guarda, e penso que ele não precisa estar 100% acordado,
desde que esteja presente, o amigo do alheio não se
atrevirá a invadir o espaço, tal como acontece no reino
animal em que apenas a presença de um gato numa propriedade, por mais mole e mimado que seja, consegue
afugentar ratos ferozes e de grande envergadura apenas
com o cheiro. Há muita coisa por dizer e lamentar, mas
prefiro terminar por aqui, apenas pedindo que se for
difícil construir guaritas talvez por questões de espaço
ou conflitos com autoridades municipais, pelo menos
se compre aquelas “tendas” propícias feitas em casas
como Sombra Matsinhe (passe a publicidade) ou outras
casas, porque o que vejo são seguranças que improvisam algumas caixas de papelão para poder se esconder
do frio, a não ser alguns mais sortudos ou talvez menos
azarados que trabalham em bancos comerciais onde há
aquele espaço onde fica o ATM, e podem levar sua cadeira e sentarem-se no seu interior com a porta fechada.
Em jeito de conclusão peço que aproveitemos este
mês do trabalhador para agraciar esses chefes de família que sofrem em troca de um salário que pouco compensa, apenas para manter as nossas propriedades longe
do olhar ganancioso dos fora da lei.
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Ecologia matrimonial:
Não deite fora, conserte,
aproveite e seja muito feliz
MARIA SUSANA MEXIA
UMA equipa norte-americana de psicólogos e especialistas no aconselhamento de casais em conflito elaborou
um documento a que chamou de os “
10 mandamentos”. Um conjunto de
sugestões preventivas, cujo objectivo
será evitar batidas e vulgares peripécias
conjugais, as mesmas de sempre em todos os cantos do mundo matrimonial.
1.º Os conjuges nunca se devem irritar ao mesmo tempo, para evitar uma

explosão.
2.º Nunca gritem um com o outro,
a menos que a casa esteja em chamas.
gante caracterizar alguém pelos seus
defeitos.
6.º Se não devemos ser desagradáveis com as outras pessoas, menos
o devemos ser com o nosso cônjuge.
Na vida a dois tudo pode e deve ser importante e as pequenas coisas revelam o
que há de melhor ou de pior.
7.º Nunca se devem ir deitar sem
terem chegado a um acordo, como se

milhação mas, simplesmente, de educação e honestidade.
10.º Não esqueça que: “ quando um
não quer, não há briga a dois”…como
diz a sabedoria popular: “ dois bicudos
não se beijam”. ( Texto adaptado).
Eu sei que entre marido e mulher
não se deve meter a colher, porém levando as coisas com humor, recorrer
sempre ao poder da conciliação, do
conserto e da união, poderá ser, em
muitos casos, uma forma de preservar e
não deitar fora um grande amor.

Respeitemos o serviço de bombeiros
LOPES MUAPENTA
A BRAVURA de um homem está na junção da sua
vontade de vencer e na sua resistência a derrotas. O
sucesso e o amor preferem o corajoso na sua área nobre. No dia 04 de Maio comemorou-se o dia do Bombeiro Moçambicano (SENSAP). O perigo está sempre
no dia-a-dia deste funcionário, seja lutando contra o
fogo ou numa situação limite em que há risco de vida
por pessoas inocentes. Arrisque-se! Toda vida é um
risco e o homem que vai mais longe é geralmente
aquele que está disposto a fazer e a ousar os seus conhecimentos em vários locais de trabalho. O barco da
“segurança” nunca vai muito além da margem!
Quer maior prova de coragem e generosidade do
que adentrar numa casa em chamas para salvar alguém de quem não se sabe nem o nome? A filosofia se
origina da superstição, pois se não existissem incêndios não existiria o curso de bombeiros. O trabalho de
um bombeiro apenas termina quando a última pessoa
alvo de incêndio tiver sido salva!
Os chamados heróis nem sempre são aqueles que
vencem uma batalha, mas aqueles que lutam até o
fim! O corpo de bombeiros se move diante dos perigos e das altas chamas, o corpo de Cristo, diante dos
pecadores!
Em meio a chamas que mais parecem um verdadeiro inferno, os nossos anjos são os bombeiros, que
em todas as suas operações arriscam suas vidas no
meio de fogo. Uma grande quantidade de talento é
desperdiçada por falta de um pouco de coragem. Cada
dia envia para seus túmulos homens obscuros, cuja
timidez os impediu de fazer uma primeira tentativa!
Ter coragem não é algo que precise qualificações
excepcionais, fórmulas mágicas ou combinações especiais, lugar e circunstância. É uma oportunidade
que, mais cedo ou mais tarde, é apresentada para cada
um de nós! Em conversa com um bombeiro oficial
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fossem dois inimigos…Para além de
prejudicar o descanso, fazer olheiras e
mal à saúde, no dia seguinte o problema agigantou-se e tomou proporções
mais difíceis de contorno.
8.º Pelo menos uma vez ao dia tenham a ousadia de dizer uma palavra
de agrado, sem reservas nem rodeios,
alto e bom som, para não passar despercebida ou cair em terreno esquecido.
9.º Se cometeu um erro peça desculpa, o que não é uma atitude de hu-

disse: neste curso existem várias áreas de salvação,
pode ser no salvamento aquático, neste sector de salvação, tem o seu uniforme específico, onde tem que
se fazer o mergulho à procura de corpos na água. O
que não provoca minha morte, faz com que fique mais
forte, pois a força está na solidão, não ter medo nem
de chuvas tempestivas nem das grandes ventanias soltas, nem da escuridão nocturna! A nossa maior glória
não reside no facto de nunca cairmos, mas sim em levantarmo-nos sempre depois de cada queda! Sempre
correr atrás do perigo para que outras pessoas possam
estar em segurança, pois a bravura do homem está na
vitória sobre seu maior inimigo, suas imperfeições.
Sabemos que ser bombeiro é um sonho de muitas
crianças, mas a realidade do dia-a-dia é bem diferente
daquela fantasia infantil. A coragem é real, mas não
existe um super-herói e sim uma equipa que passou
por um treinamento intensivo para não errar e não ter
medo do trabalho na hora certa. Grande o coração de
bombeiro, que nada pede em troca, mas entra no meio
das casas, armazéns sem nunca saber se volta salvo
ou não, sempre trabalhando para defender aos demais
nas suas aflições.
Coragem é o medo suportado um pouquinho mais,
pois ser bombeiro é como ser um eterno aprendiz, a
cada trabalho uma nova lição, porque a cada local
onde houver incêndio nunca se sabe as condições
e o distanciamento entre o local do perigo e o chão
onde pisamos. A coragem é a primeira das qualidades
humanas, porque é a mesma que garante as demais!
Sabemos que um policial prende, um juiz julga um
bombeiro tem apenas a arte de salvar!
Ser um bombeiro é ser um anjo da guarda para
quem pode estar preso numa casa, armazém, prédios,
escolas, hotéis e outros lugares em chamas, debaixo
de escombros, é ser aquela pessoa que faz a diferença
na vida de pessoas. Com a realidade do próprio trabalho, o bombeiro se entrega a si que precisas do resgate
ARQUIVO: Artimiza Machel (Chefe) e Daniel Nguetse
DELEGAÇÕES: Sofala: Eliseu Bento (Delegado), Horácio
João (telefones: 23323033 e 23322882); Nampula: Felisberto
Arnaça (Delegado) Mouzinho de Albuquerque
e Luís
Norberto (Telef.: 26212483); Niassa: Carlos Tembe
(Delegado) Gaza: Atanásio Zandamela (Delegado) (Telef.:
28222780); Inhambane: Victorino Xavier (Delegado),
(Telef.: 29321319 – Telefax-29320660); Manica: Victor
Machirica (Delegado), (Telef.: 25122297); Tete: Bernardo
Carlos (Delegado), (Telef.: 25222166); Zambézia: Jocas
Achar (Delegado), (Telef.: 24214713/4); Cabo-Delgado:
Assane Issa (Delegado), (Telef.: 27220535).

no meio de chamas, entrega a vida dele a Deus para
salvar a daquela que está no meio de um fogo.
Quando um incêndio inicia numa determinada residência ou estabelecimento, o nosso primeiro passo
seria chamar os bombeiros. Mas para alguns, esperam
que o fogo se alastre e em seguida lembram-se dos
bombeiros, sem contar com o distanciamento do local
do acontecimento em relação a estes guerreiros. Durante a preparação dos profissionais para os carros e a
deslocação ao local a falta de respeito de alguns automobilista em relação ao toque da sirene dos bombeiros torna difícil a chegada ao local e, enquanto isso, o
fogo não para de se alastrar.
Nenhuma chama queima o suficiente para afugentar o trabalho do bom bombeiro, mas a coragem é
a capacidade de agir apropriadamente mesmo quando
estiver a morrer de medo! A vantagem de “brincar”
com o fogo é que se aprende a não se queimar! Os
obstáculos são aqueles perigos que você vê quando
tira os olhos de seu objectivo e a coragem é resistência
ao medo, domínio do medo, e não ausência do medo.
Quão corajosa alguém precisa ser para decidir que
será um bombeiro? Uma profissão regada de amor e
cuidado com o próximo, mas ao mesmo tempo tão
perigosa para quem a pratica. Sabemos que cada profissão tem o seu ponto fraco. Afinal, nunca se sabe
por quais apuros precisaremos passar para que consigamos resgatar alguém! Então nada mais justo do
que exaltar gratidão a quem arrisca sua própria vida
para salvar a de seu semelhante. Esses maravilhosos
profissionais possuem um coração de ouro e, independentemente dos artifícios que usem, há uma chama
que eles não podem apagar, a chama do orgulho que
sentimos por tê-los como anjos protectores. De quê
está à espera para enaltecer os bombeiros neste trabalho nobre? Vamos respeitar o bombeiro, pois ele é o
nosso herói e salvador de muitas vidas. Aquele abraço
amigo!

DIRECTOR DE ADM. E FINANÇAS: - (Telefone: 21429342 – Fax-21431726)
DIRECTORA COMERCIAL: Isabel Boavida - (Telefone: 21323180, 21427061/2)
– Fax-21324902)
DEPARTAMENTO COMERCIAL: (Telefones: 21427061/2, 849104321)
DIRECTOR DE PRODUÇÃO: Castro Furvela - (Telefone: 21320119/20)
DIRECTOR DA UNIDADE GRÁFICA: Ivan Guilherme Cossa - (Telefone: 21783684)

DEPARTAMENTO DE DESENHO GRÁFICO E REVISÃO: Leonel Magaia
(Chefe)
DESENHO GRÁFICO: Aida Mangue (Chefe)
ENCOMENDAS E TIPOGRAFIA - (Telefones: 21320094/21324118)
EDIÇÃO N.º

3 1.6 0 7

Acesse:
https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REVELA INVESTIGAÇÃO DA UEM

Vinte e três milhões de
pessoas ainda usam 123456

Estudantes têm difilculdades
para lidar com TIC na pesquisa

Uso das TIC pelos estudantes do ensino superior aquém do desejado

U

M estudo efectuado
pela Universidade
Eduardo Mondlane
(UEM) revela que
alguns estudantes

não dispõem de habilidades
para pesquisar com recurso
às Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC).
Segundo a investiga-

ção, estudantes com acesso ao equipamento não têm
competências para operar e
o pequeno grupo, com habilidades para manusear as

ferramentas, não possui capacidades para desenvolver
pesquisas com recursos às
tecnologias.
Intitulado “Tentativas de
melhorar os recursos de ensino - pesquisa através do
ensino remoto no ensino
superior”, o estudo da autoria de Adriano Uaciquete, docente na Faculdade de
Educação da UEM, mostra
que mesmo com estas limitações, os estudantes que receberem treinamento podem
conseguir realizar pesquisas.
“Num país como o nosso, sem grandes recursos
em tecnologias, urge desenhar estratégias orientadas
para o reforço de pesquisa,
através das TIC”, sublinhou.
Uaciquete defende a adopção
de novas práticas de trabalho
nas instituições de ensino superior, tais como a introdução
de ensino baseado em pesquisa, investimento na aquisição
de equipamento e respectivo
treinamento, para fortalecer o
ensino remoto.

“Esta pesquisa tem grande vantagem porque enquanto decorria, os objectos da
investigação estavam em processo de treinamento”, disse.
O trabalho da UEM explorou
como a tecnologia pode reforçar a relação entre o ensino e pesquisa, procurando
desenvolver competências
de investigação num contexto real de sala de aula e
abrangeu estudantes de diferentes níveis do ensino.
Segundo o autor, enquanto os países desenvolvidos já
efectuaram progressos assinaláveis nas TIC, através da
adopção de um quadro legislativo adequado e integrado
ao seu uso nas universidades,
as práticas do ensino superior
nos subdesenvolvidos foram
mais arbitrárias e desarticuladas.
Por isso, para responder
às exigências da pandemia da
Covid-19 as instituições dependiam do ensino “on-line”
não orientados aos objectivos,
afirmou.

Senha de acesso

CERCA de 23 milhões de pessoas
em todo o mundo ainda usam a
famosa palavra-passe “123456”,
conclui o Centro Nacional de Cibersegurança do Reino Unido.
A informação foi avançada quinta-feira, 5 de Maio, Dia
Mundial da Password. A investigação revela que este código é
o mais popular entre os direc-

REFERE OMS

Covid-19 matou
o triplo do que dizem
os números oficiais
A COVID-19 matou quase três vezes mais pessoas

PESCA NA ZAMBÉZIA

Redução de financiamento compromete fiscalização
A REDUÇÃO do financiamento e
défice de fiscais são dois factores
concorrentes para desmandos no
sector de pescas na província da
Zambézia, caracterizado por práticas ilegais, mesmo em período de
defeso.
O rácio fiscal-pescador ronda
os 4052 para uma costa de mais de
quatrocentos quilómetros e vários
centros de pescas, quer nas águas
marinhas quer no interior.
Os dados foram apresentados

ontem, em Quelimane, pelo director dos Serviços provinciais de Actividades Económicas da Zambézia,
Jabula Zibia, na VIII sessão ordinária
do Conselho dos Serviços de Representação do Estado.
Zibia fazia o balanço das actividades de fiscalização e monitoria
do período de veda e mostrou-se
preocupado em relação ao défice
de fiscais e meios adequados para o
trabalho de vigilância, ao longo da
costa e águas do interior.

O director disse que a província
da Zambézia precisa de uma embarcação para fazer a fiscalização. A
chegada deste meio, prevista para o
ano passado, não se efectivou. Mesmo assim, acredita na sua alocação
ainda este ano, o que será um ponto
de partida para a província dinamizar o trabalho de fiscalização pesqueira.
Durante o período de veda, que
acontece entre Dezembro e Março, foram realizadas 147 patrulhas

marítimas e terrestres. O trabalho
culminou com a apreensão de 1018
quilogramas de caranguejo, contra
as 890 de igual período do ano passado.
Foram apreendidas, também,
170 quilogramas de camarão de superfície, contra 112 quilogramas da
campanha anterior, com uma variação na ordem de 51,7 por cento,
devido ao reforço da fiscalização em
Pebane e Chinde.
A secretária de Estado na Zam-

tores executivos de instituições
ou empresas. De acordo com o
trabalho da empresa britânica
Uswitch, um em cada quatro
cibernautas ainda escreve a password numa folha de papel para
evitar esquecimentos. O estudo
mostrou igualmente que 30% de
pessoas usa o ano de nascimento como chave de protecção das

suas contas digitais e 39% utiliza
o nome do animal de estimação.
“Estes são dados que costumam
constar nas primeiras tentativas dos hackers para entrar no
perfil de um utilizador”, alerta
a pesquisa. Aproximadamente
19% de homens tem a palavra
password como “password”, segundo o estudo. O Dia Mundial
da Password foi criado pela Intel em 2013, com o objectivo de
consciencializar para a segurança
digital.
É um tema que tem marcado a agenda mediática devido ao
aumento de ataques informáticos
a várias entidades. A empresa de
segurança Check Point Software
Technologies traçou regras para
se ter uma senha segura, tais
como combinar vários caracteres e alterar a palavra-passe com
frequência.-(Observador)

bézia, Judith Mussácula, incentivou
o sector a trabalhar com as associações dos pescadores por forma a
sensibilizá-las a abandonar a pesca
ilegal.
Para Mussácula, a recomendação deve ser feita no sentido de
incutir nos praticantes a ideia de
que durante o período de veda os
animais precisam de se multiplicar
e crescer, como forma de garantir
maior rentabilidade e continuidade
das espécies.

do que dizem os números
oficiais, de acordo com
uma nova estimativa de
mortes em excesso, relacionadas com a pandemia
divulgada pela Organização Mundial da Saúde
(OMS).
Segundo a OMS, 14,9
milhões de pessoas terão
morrido entre Janeiro de
2020 e Dezembro de 2021,
ao invés dos 5,4 milhões
reportados pelos países.
A organização se baseou na diferença entre o
total de mortes registadas
em 2020 e 2021 e o número
esperado se não tivesse a
pandemia, considerando a
média dos anos anteriores.
O levantamento considerou ainda as mortes

directas de infectados
pelo novo coronavírus e
indirectas causadas, por
exemplo, pela falta de
acesso a cuidados médicos
diante de sistemas de saúde em colapso.
Segundo o organismo,
na Índia podem ter morrido cerca de 4,7 milhões
de pessoas contra 480 mil,
dez vezes mais do que o
relatado pelas autoridades
de saúde.
“Os dados preocupantes não apenas indicam
o impacto da pandemia,
como também a necessidade de todos os países
investirem em sistemas de
saúde mais resilientes”,
afirmou o director-geral
Tedros Adhanom.

PUBLICIDADE

ANÚNCIO DE CONCURSO
(Fornecimento de Bens e Serviços)
Referência No. 001/SOS-CHIMOIO/KURIMA/2022
A Aldeias das Crianças SOS Moçambique é membro da SOS Kinderdorf International, uma
das maiores organizações não governamentais dedicada a apoio de crianças sem cuidados
parentais adequados ou em risco de perde-los. Em Moçambique, a organização está
estabelecida em seis provincias, designadamente Maputo, Inhambane, Sofala, Manica, Tete e
Cabo Delgado.
A Aldeias das Crianças SOS Moçambique, convida pessoas singulares e colectivas interessadas
e que reúnem os requisitos de elegibilidade, a apresentarem propostas para a prestação de
serviços de fornecimento de sementes agrícolas para o projecto Kurima em Chimoio.

Red Creole

Grama

10g

152

Texas grano

Grama

10g

20

Semente

500 semente

86

Rio grand

Grama

10g

85

Couve

Trunchda
Portuguesa

Grama

20g

168

Feijao
Vulagar

Bonus

Kg

1kg

905

Milho

PAN 53

Kg

1kg

665

Cebola

Tomate

Lote 3: Fornecimento de sementes agrícolas

Cultura

Variedade
Star 3317

Tamanho de
Unidade
Pacote
Grama

10g

Número total
de Pacote/kg
180

Gloria STAR

Grama

10g

7

Escazu

Grama

2500 semente

40

Coração de boi

Grama

10g

22

Great lakes

Grama

10g

100

Grama

10g

18

Repolho

Alface

Pimento California wonder

Kilele

As propostas devem ser enviadas no endereço electrónico abaixo, indicado a provincia pela
qual concorre até as 16h do dia 16/05/2022. Procurement.Moz@soscvs.org.mz
São concorrentes elegiveis que apresentarem os seguintes requisitos:
Alvará da actividade comercial
• Cadastro único
• Quitação do INSS
• Quitação das Finanças
• Para os concorrentes do lote 3, devem incluir na documentação os certificados da
qualidade da semente
Maputo, 03 de Maio 2022
4085

Acesse:
https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Paradona apresenta
nova “Tchanaze”

O

ESCRITOR Carlos
Paradona apresenta hoje, às 17.00
horas, no “Camões”, cidade de
Maputo, a terceira edição
do romance “Tchanaze: A
Donzela de Sena”.
A obra, que sai sob a
chancela da Alcance Editores, foi primeiramente
publicada pela Associação
dos Escritores Moçambicanos (AEMO), em 2009,
integrando a colecção de
prosa “Karingana”, e saiu
pela segunda vez em 2013,
em Portugal, pela editora
“Fonte da Palavra”.
O romance narra a história de Tchanaze, a mulher mais desejada pelos
homens de Sena, Mutarara,
Murraça, Chipanga, Caia e
Cheringoma, no Centro do
país, que devido à beleza
do seu corpo, brilho das
suas missangas e virgindade, encanta até os espíritos. A narrativa acontece
em vários lugares, nomeadamente Inhangoma,
Gorongosa, Kumalolo e a
nascente de Sena, junto
do Zambeze e próximo de
Caia, considerados santuários de grandes feiticeiros,
que se encarnam em pessoas já falecidas e ditam a
sorte da população local.
Mostra-se ainda como
Tchanaze lida com “n’fucua”, uma doença mortal

que se contrai por maldição dos espíritos do vale
de Zambeze. Natural de
Inhaminga, província de
Sofala, Paradona é secretário-geral da Associação
dos Escritores Moçambicanos (AEMO), agremiação a
qual é membro desde a sua
fundação. Concluiu a 4.ª
classe na Escola Primária
Oficial do Dondo, em 1973,
e frequentou o então Ciclo
Preparatório na Dr. Baltazar Rebelo de Sousa e no
ensino secundário no Liceu
Pêro de Anaia, na cidade
da Beira, antes de ir estudar em Cuba. Publicou os
seus primeiros poemas, em
1980, na página “Diálogo”
do extinto jornal “Noticias da Beira”. Divulgou
seus contos, ensaios e poesias nos jornais “Diário de
Moçambique”, “Domingo” e nas revistas “Tempo”, “Charrua”, “Forja” e
“Eco”, nas décadas de 1980
e 1990.
Em 1992, lançou o seu
livro de poemas “A Gestação do Luar” e, mais tarde,
os romances “Tchanaze, a
Donzela de Sena” (2009),
“N’tsai Tchassassa: A virgem de Missangas” (2013)
e “Carota N’tchakatcha,
Feitiços e Mitos” (2019).
Com obras publicadas
em Portugal e em Espanha,
representa Moçambique,
desde 2009, no júri do

RECREIO & DIVULGAÇÃO
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

Lançada rede
para liberdade
artística
ACABA de ser lançada no país a Rede Pan-Africana para a Liberdade Artística (PANAF), criada em
Novembro último e implementada pela Selam, em
parceria com a Associação Cultural Raízes.
Conforme sugere o nome, a rede, apresentada ontem, no Centro Cultural Municipal Tsindya,
cidade de Maputo, pretende dar uma resposta à
necessidade de se criar uma voz regional activa e
inclusiva no sector criativo, que aumente a consciencialização sobre violações da liberdade de criação e colaborar com defensores dos direitos artísticos nacional e regionalmente.
Além de Moçambique, a PANAF está em implementação na Nigéria, Gâmbia, Quénia, Zâmbia,
Ruanda, Uganda e Etiópia, e tem planos de se expandir para mais países.
De acordo com a Selam, a iniciativa, mais focada
nas indústrias de música e cinema, incluirá capacitações, lobby, pesquisa, desenvolvimento de políticas culturais, publicação de conferências e relatórios, bem como monitoramento e documentação
de violações.
“O espaço para pensadores livres no continente
continua a diminuir, os artistas estão achando cada
vez mais difícil praticar qualquer arte criativa, que
exige uso consciente de habilidade e imaginação ”,
justificou Lucy Ilado, directora do programa regional de Selam.
Ilado, que vê muita censura na internet, por
exemplo, acrescentou não ser possível celebrar
conquistas dos artistas africanos sem reconhecer as
suas obras. Portanto, considera necessário “envolver-se com legisladores sobre o significado de reconhecer e defender os direitos dos artistas de criar
e disseminar seu trabalho sem medo de retaliação”.
Concluiu referindo que ajudará o Governo a entender que o sector artístico deve ser capaz de agir
livremente.

Uma Empresa Multinacional que opera na
área de construção civil em Moçambique, com
a sua sede em Maputo pretende recrutar para
o seu quadro do pessoal, candidatos (as) para
preencher as seguintes vagas:

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS
CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E TRABALHO DE SOFALA
PRIMEIRO CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DA BEIRA

1. Engenheiro (a) Civil
 Com formação superior em Engeharia Civil ou áreas similares e
com pelo menos 5 anos de experiências na área de Construção de
Estradas e ou Pontes;
 Domínio do uso dos seguintes pacotes de computador (Windows,
Word, Excel), Internet e AutoCAD;
 Fluente na fala da língua Inglesa
2. Topógarafo

 Domínio do uso dos seguintes pacotes de computador (Windows,
Word, Excel), Internet e AutoCAD;
 Fluente na fala da língua Inglesa
3. Engenheiro (a) Civil / Hidráulico Júnior
4. Gestor de Recursos Humanos
Os candidatos elegíveis deverão enviar os seus
curriculum vitae actualizados para o seguinte
endereço electrónico:
rh.julen2022@gmail.com ou poderão conctar o
número 846620896, Sr. Roberto Monjane para
quaisquer esclarecimentos.

Certfico, para efeitos de publicação, que por escritura do dia vinte e três de
Fevereiro de dois mil e vinte e dois, lavrada de folhas cento e trinta e uma e
seguintes, do livro de notas para escrituras diversas número oitenta e três,
deste Cartório Notarial, perante JOSÉ LUÍS JOCENE, Notário Superior, em pleno
exercício de funções notariais, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de
Herdeiros por óbito de LINO MILITÃO, ocorrido no dia vinte de Junho de dois
mil e doze, na cidade da Beira, onde tinha sua última residência, natural que foi
de Nhantaza, distrito de Cheringoma, província de Sofala, no estado que era de
casado com Firmina Custódio Rosário, sob o regime de comunhão de bens
adquiridos, que veio a falecer no dia vinte de Agosto de dois mil e dezasseis, na
cidade da Beira, onde tinha sua última residência, no estado que era de viúva,
natural que foi de Marromeu, província de Sofala.
Que os autores da herança não fizeram nenhum testamento ou qualquer outra
disposição de última vontade e como herdeiros sucedem-lhes os seus filhos:
MARIA CELESTE DA CONCEIÇÃO LINO MILITÃO, casada, de nacionalidade
moçambicana, natural da cidade da Beira, residente na cidade de Maputo,
CUSTÓDIO LINO MILITÃO, solteiro, maior, de nacionalidade moçambicana,
natural da cidade da Beira, onde reside, OCÁSIO LINO MILITÃO, solteiro,
maior, de nacionalidade moçambicana, natural da cidade da Beira, onde reside,
BERNARDINO LINO MELITÃO, solteiro, maior, de nacionalidade moçambicana,
natural da cidade da Beira, onde reside, JORGE LINO MELITÃO, solteiro, maior,
de nacionalidade moçambicana, natural da cidade da Beira, residente na cidade
de Dondo, ELSA LINO, solteira, maior, de nacionalidade moçambicana, natural
da cidade da Beira, residente na cidade de Maputo, MARCELINA DAS DORES
ROSÁRIO MILITÃO, solteira, maior, de nacionalidade moçambicana, natural
da cidade da Beira, residente na cidade de Dondo e SÍLVIA DE ASSUNÇÃO
ROSÁRIO MILITÃO, solteira, maior, de nacionalidade moçambicana, natural da
cidade da Beira, residente na cidade de Maputo e ainda os seus netos: MATHER
EUFRÁSIO ARMANDO JOÃO, solteiro, maior, de nacionalidade moçambicana,
natural da cidade da Beira, onde reside, LINO GAUDÊNCIO ARMANDO JOÃO,
solteiro, maior, de nacionalidade moçambicana, natural da cidade da Beira,
onde reside e JOSELA ISABEL ARMANDO JOÃO, casada, de nacionalidade
moçambicana, natural da cidade da Beira, residente na cidade de Maputo, estes
em representação da sua mãe INÁCIA DA IMACULADA LINO MILITÃO, falecida
no dia quatro de Abril de mil novecentos e oitenta e seis, na cidade da Beira, onde
nasceu e tinha sua última residência.
Que não há outras pessoas que segundo a lei prefiram aos indicados herdeiros
ou com eles possam concorrerà herança dos mencionados LINO MILITÃO e
FIRMINA CUSTÓDIO ROSÁRIO.
Está Conforme
Primeiro Cartório Notarial da Cidade da Beira, aos 25 de Fevereiro de 2022

 Com formação média ou superior
na área de Topografia e com pelo

10 de Maio de 2022

PEMBA

30/18

LICHINGA

26 /13

TETE
NAMPULA

34 /17

28/19
QUELIMANE

29 /18

CHIMOIO

27 /15
BEIRA

30 /17

VILANKULO

30 /16
INHAMBANE

25 /18
XAI-XAI

26 /17
MAPUTO

28 /15
MARÉS
PREIA-MAR - Às 05.07 horas e às
17.22 com 3.20 e 3.10 metros, respectivamente

BAIXA-MAR - Às 11.23 horas e às
23.30 com 0.80 e 0.90 metros respectivamente

FASE DA LUA
LUA NOVA - haverá Eclipse Lunar Total no dia 16 de maio de 2022 às 6.14 horas
INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

PENSAMENTO DO DIA

“Limitações são fronteiras criadas apenas
pela nossa mente”

PROGRAMAÇÃO DA
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO
DE LINO MILITÃO E FIRMINA CUSTÓDIO ROSÁRIO

menos 5 anos de experiência;

PREVISÃO DE TEMPO

-Provérbio Chinês

PUBLICIDADE

ANÚNCIO DE VAGAS

27

O Notário Superior
José Luís Jocene

4267

65

05.40 HINO NACIONAL
05.45 GINÁSTICA: TXUNA
A SAÚDE COM VALODIO “TAEKWONDO”
06.00 BOM DIA
MOÇAMBIQUE DIRECTO
08.00 CRIANÇAS CONTRA O
VÍRUS
DESENHOS
ANIMADOS: CHAVES - “A
CASA DA BRUXA”
REPETIÇÃO
08.30 MOÇAMBIQUE
DIGITAL
REPETIÇÃO
09.00 NOTÍCIAS
09.05 CASA DO POVO
REPETIÇÃO
09.30 A HORA DO CTP
- TETE: “CAFÉ DO
ZAMBEZE”
DIRECTO / TETE
10.00
NOTÍCIAS
10.05 TUDO ÀS 10
DIRECTO – 1ª PARTE
11.00 NOTÍCIAS
11.05 TUDO ÀS 10
DIRECTO – 2ª PARTE
12.00 NOTÍCIAS
12.05 TELENOVELA: “SE
NOS DEIXAREM”
CAPÍTULO 30/82
13.00 JORNAL DA TARDE
DIRECTO
14.00 GRANDE
ENTREVISTA:
ALEXANDRE
MUNGUAMBE/COMITÉ
SINDICAL REPETIÇÃO
15.00 NOTÍCIAS

15.05 JUNTOS À TARDE
DIRECTO
16.00 NOTÍCIAS
16.05 ENCONTROS DA
MALTA DIRECTO
17.00 JORNAL
EM LÍNGUAS
MOÇAMBICANAS
DIRECTO
17.45 GINÁSTICA: TXUNA
A SAÚDE COM VALODIO “TAEKWONDO”
18.00 PRIMEIRA PÁGINA
DIRECTO
19.00 JORNAL DE
DESPORTO DIRECTO
20.00 TELEJORNAL
DIRECTO
21.00 GRANDE DEBATE
DIRECTO
22.00
TELENOVELA: “SE NOS
DEIXAREM” CAPÍTULO
31/82
23.00 TV SURDO
REPETIÇÃO
23.30 SAÚDE E BEM ESTAR:
PARALISIA CEREBRAL
REPETIÇÃO
00.00 PRIMEIRA PÁGINA
REPETIÇÃO
01.00 JUNTOS À TARDE
REPETIÇÃO
02.00 ENCONTROS DA
MALTA REPETIÇÃO
03.00 TUDO ÀS 10
REPETIÇÃO
04.50 GRANDE DEBATE
REPETIÇÃO
05.40 HINO NACIONAL

PROGRAMAÇÃO DA
RÁDIO MOÇAMBIQUE
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DE AQUISIÇÕES – UGEA

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

Modalidade

Objecto

Empresa Adjudicada

Valor (MT)

39A002551/AD/37/2022

Ajuste Directo

Contratação de empresa para Manutenção das Viaturas do FUNAE- Sede e
Fábrica de Painéis Solares

INTERCAR, LDA

3.500.000,00

Contratação de empresa para Manutenção das Viaturas das Delegações de
Manica e Sofala

AUTO TECH, LDA

39A002551/AD/38/2022

Ajuste Directo

00.20- FLASH CULTURAL

15.30- Á MULHER

01.10- É DESPORTO

16.10- SEGURANÇA RODOVIÁRIA

03.05- 100 BARREIRAS

17.10- ECONOMIA PARA TODOS

04.57- HINO NACIONAL

17.15- COMPASSO

05.10- CAMPO E DESENVOVIMENTO

18.10- UMA DATA NA HISTÓRIA

05.30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

18.25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

05.45- UMA DATA NA HISTÓRIA

18.55- UMA HISTÓRIA PARA TI

06.00- JORNAL DA MANHÃ

19.00 - TÓPICOS DO JORNAL DA
NOITE

08.10- ECONOMIA PARA TODOS
08.15- INSS
11.30- PARABENS A VOCÊ

1.000.000,00

12.00- TÓPICOS DO JORNAL DA
TARDE

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

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

Sistema de Gestão Ambiental com Certificado Nº PT10/03200
727

19.02- MAGAZINE DESPORTIVO
19.20- BOLETIM METEOROLÓGICO
19.30- JORNAL DA NOITE
20.00- PANORAMA POLITICO

12.02- MAGAZINE DESPORTIVO

20.30- GIRAMUNDO

12.20- BOLETIM METEOROLÓGICO

21.30- ÚLTIMO TEMPO

12.30- JORNAL DA TARDE

22.10- É DESPORTO

13.00- CARTAS NA MESA

23.00- TÓPICOS DO ÚLTIMO JORNAL

14.25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

23.15- INSS

14.30- RÁDIO NOVELA “OURO
NEGRO”

23.30- ÚLTIMO JORNAL

NOTICIÁRIOS: 01,02, 03,04, 05, 06, 07, 08, 9, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19.30,
21, 22.00 E 23.30 HORAS.

Acesse:
https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
NECROLOGIA
28

Terça-feira, 10 de Maio de 2022

LAURI NDA

HENRI QUES ELI FACE
CHI CUAM BA

I SI DORO EUGÉNI O

M ACHUNGO

FALECEU

SACRAM ENTO

FERNANDES DO

Sua esposa Amélia Bazima, mãe Joaneta Mahumane, filhos Sílvio,
Osvaldo, Kátia, Ludmila, Mayra e demais familiares comunicam
com profunda dor e mágoa o desaparecimento físico do seu ente
querido HENRIQUES ELIFACE CHICUAMBA, ocorrido no dia 7/5/2022, na Clinicare,
vítima de doenca, cujo funeral se realiza hoje, pelas 11.00 horas, no Cemitério de
Lhanguene, antecedido de velório, às 9.00 horas, na Sé Catedral. Paz à sua alma.

(Amunete Matenga)

306

FALECEU

JOSÉ LÁZARO M AVUNGA
FALECEU

Seus filhos Roque, Minda, Fernanda, Laurinda, Inês e Tina, noras Eugénia e Belarmina,
genros Narciso e Hanife, netos, bisnetos,
sobrinhos e demais familiares comunicam
que se reza missa de corpo presente do seu
ente querido LAURINDA MACHUNGO, amanhã, quarta-feira, dia 11/5/2022, com início
às 8.30 horas, na Igreja Metodista Unida da
Malanga, sita na Av. 24 de Julho, seguida
de funeral às 11.00 horas, no Cemitério de
Lhanguene. Paz à sua alma.
4092

A Administração da SMS Catering S.A. e todos colaboradores
lamentam com profunda dor e consternação o falecimento do Sr.
JOSÉ LÁZARO MAVUNGA, colaborador desta empresa, ocorrido
no Hospital Central de Maputo, vítima de doença, cujo funeral se
realiza hoje, dia 10/5/2022, antecedido de velório, na capela do
Cemitério de Lhanguene, pelas 10.00 horas. À família enlutada endereçam as mais
sentidas condolências.
4269

ARM ANDO M OI SÉS M ETUQUE
FALECEU

4093

ARM ANDO M OI SÉS JÚLI O
M ETUQUE

M ACHUNGO

FALECEU

Sua mãe Ilda, irmãos Abílio, Felisberta e Cita, filhos
Abílio, Maldine, Elvira, Isidoro Jr., Joelma e Ilda
comunicam com profunda mágoa e consternação
o desaparecimento físico de ISIDORO EUGÉNIO
FERNANDES DO SACRAMENTO PÉRNER, ocorrido
no dia 6/5/2022, em Maputo, vítima de doença, cujo
funeral se realiza hoje, dia 10/5/2022, pelas 14.00
horas, no Cemitério de Boane, antecedido de velório,
às 11.00 horas, na sua residência em Boane.
4249

DAVI D FERNANDO
SAM UEL M ARI ETA
FALECEU
A Direcção do Comando da PRM - Cidade de Maputo,
Oficiais Superiores, Subalternos, Sargentos, Guardas
da PRM e funcionários do Quadro Técnico Comum
comunicam com profunda mágoa e consternação o
falecimento de DAVID FERNANDO SAMUEL MARIETA, ex-Adjunto de Superintendente da Polícia e ex-efectivo deste Comando, afecto até à data da sua
morte, à 4ª Esquadra da PRM - Cidade de Maputo, ocorrido no dia 7/5/2022,
no Hospital Geral de Mavalane, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje,
dia 10/5/2022, no Cemitério de Michafutene, pelas 11.00 horas, antecedido de
velório, pelas 9.00 horas, na Igreja Nossa Senhora do Rosário, em Laulane. À
família enlutada endereçam as mais sentidas condolências.

VI CTORI NO
RAI M UNDO M ULI M A
FALECEU
Direcção do Comando da PRM - Cidade de Maputo,
Oficiais Superiores, Subalternos, Sargentos, Guardas
da PRM e funcionários do Quadro Técnico Comum
comunicam com profunda mágoa e consternação o falecimento de VICTORINO RAIMUNDO MULIMA, ex-Inspector Principal da Polícia e ex-efectivo deste
Comando, afecto até à data da sua morte, à 24ª Esquadra da PRM - Cidade
de Maputo, ocorrido no dia 7/5/2022, em Pemba, na sua residência, vítima de
doença, cujo funeral se realiza amanhã, dia 11/5/2022, em Balama. À família
enlutada endereçam as mais sentidas condolências.
3814

Marília Mondlane comunica com profunda dor o falecimento do
seu esposo ARMANDO MOISÉS JÚLIO METUQUE, ocorrido no
dia 8/5/2022, no HCM, cujo funeral se realiza amanhã, dia 11/5/2022, pelas 11.00
horas, no Cemitério de Michafutene, antecedido de velório, na capela do HCM,
pelas 9.00 horas. Paz à sua alma.

4090

FALECEU

FALECEU

3814

Seus amigos “falhados” Alfredo (Papaito), Amiro, Beto, Chico,
Daniel, David, Luciano, Mandinho, Mário João, Pedro, Pierre e
Sérgio comunicam com muito pesar o desaparecimento físico
do seu querido ARMANDO MOISÉS METUQUE (Moi), ocorrido
no dia 8/5/2022, cujo funeral se realiza amanhã, quarta-feira, dia 11/5/2022, pelas
11.00 horas, no Cemitério de Michafutene, antecedido de velório, na capela do
HCM, pelas 9.00 horas. Moisés, a tua memória mora sempre connosco.

LAURI NDA

PÉRNER

RUI HÉLDER DE BENJAM I M
GUI LAZE

HENRIQUES ABUDO AGE
FALECEU
A Direcção da Associação Desportiva Ximanganine Futebol Clube do Bairro Fomento-Sial
comunica com profunda dor e consternação
o falecimento do seu atleta do escalão sénior
masculino HENRIQUES ABUDO AGE, ocorrido
na madrugada de domingo, dia 8/5/2022, no Hospital Provincial de
Maputo, cujo funeral se realizou no mesmo dia, no Cemitério da Machava-Bedene. A cerimónia do 3º dia realiza-se hoje, terça-feira, dia
10/5/2022, às 16.00 horas, na residência da mãe do malogrado, sita
no Bairro Ferroviário das Mahotas. Paz à sua alma.
4087

(1 ano de eterna saudade)

Neste momento de dor, a família Zamith
Carrilho comunica o falecimento da Srª D.
LAURINDA MACHUNGO, ocorrido no dia
8/5/2022, em Maputo, e endereça, consternada, à família Machungo o seu profundo
sentimento de pesar e solidariedade. Que
descanse em paz.
4092

Dedé, hoje como há um ano atrás, as nossas lágrimas ainda caem ao lembrarmo-nos da dor da tua partida!
Sabemos que nada vai apagar essa dor e que tudo que nos resta é relembrarmo-nos com gratidão da bênção que Deus concedeu-nos, a de vivermos os teus últimos meses e
sabermos que eles não foram só de dor e choro, mas que foram também meses de demonstração
de amor e da certeza de que podemos sempre contar uns com os outros! Eterna saudade da tua
filha Mayara, pais Augusto e Hilda, irmãs, cunhados, sobrinhos, irmãos que a vida te deu e família!
A Deus rogamos para a paz da tua alma!
4089

ARM ANDO M OI SÉS JÚLI O
M ETUQUE
FALECEU

M ARCOS
CHI CANEQUI SSO
FALECEU
Sua esposa Maria Pedro, filhos Ulisses,
Abílio, Welissa, Maria Antónia, Ilda, Usselia, Júlia, Hathelane e demais familiares
comunicam com profunda dor e mágoa o
desaparecimento físico do seu ente querido MARCOS CHICANEQUISSO, ocorrido no dia 9/5/2022, na sua residência, vítima
de doença, cujo funeral se realiza amanhã, dia 11/5/2022, pelas
14.00 horas, no Cemitério da Texlom, antecedido de velório, às
12.00 horas, na sua residência, na Matola 700. Paz à sua alma.
133

As famílias Metuque e Mondlane comunicam com profunda dor
o falecimento do seu ente querido ARMANDO MOISÉS JÚLIO
METUQUE, ocorrido no dia 8/5/2022,no HCM, cujo funeral se realiza amanhã, dia
11/5/2022, às 11.00 horas, no Cemitério de Michafutene, antecedido de velório,
na capela do HCM, pelas 9.00 horas. Paz à sua alma.

EM QUALQUER PARTE
DO PAÍS OU MUNDO

4090

JOSÉ LUÍ S CHI SSANO

JOSÉ LUÍ S

FALECEU

CHI SSANO
FALECEU
A Direcção e funcionários do Gabinete
de Assistência aos Antigos Presidentes
da República e Atendimento dos Dirigentes Superiores do
Estado - GADE comunicam com profunda dor e consternação
a triste notícia do falecimento do Sr. JOSÉ LUÍS CHISSANO,
irmão do antigo Presidente da República de Moçambique,
Sua Excelência, Joaquim Chissano, ocorrido no domingo, dia
8/5/2022, vítima de doença, cujo funeral se realiza amanhã,
quarta-feira, dia 11/5/2022, pelas 10.00 horas, no Cemitério de
Malehice, antecedido de missa de corpo presente na Igreja de
Malehice, pelas 8.00 horas. À família enlutada apresentam as
mais sentidas condolências. Paz à sua alma.
4082

Seus filhos Angélica, Alberto (Betinho), genro José Maria, noras Telma e Lurdes, irmãos Maria, Joaquim, Felizardo e Miguel, cunhadas
Marcelina, Helga, Rita e Helena, netos, bisnetos e demais familiares
comunicam com dor e consternação o desaparecimento físico do
seu ente querido JOSÉ LUÍS CHISSANO, ocorrido no dia 8/5/2022, em Malehice - Chibuto,
vítima de doença, cujo funeral se realiza amanhã, quarta-feira, dia 11/5/2022, no Cemitério
de Malehice, pelas 10.00 horas, antecedido de missa de corpo presente, na Igreja Católica
de Malehice, pelas 8.00 horas. Paz à sua alma.

Leia Notícias

EM PRIMEIRA MÃO

4091

ÁLVARO M ADEI RA DE
NORONHA
FALECEU
A Associação dos Reformados e Pensionistas da Electricidade de
Moçambique - ARPEMO comunica com profunda mágoa e consternação o falecimento do Sr. ÁLVARO MADEIRA DE NORONHA, membro
desta associação, ocorrido no dia 5/5/2022, vítima de doença, cujo funeral se realizou no
dia 7/5/2022, pelas 10.30 horas, no crematório de Lhanguene, antecedido de velório na
Sé Catedral de Maputo. À família enlutada apresentam as mais sentidas condolências.
Paz à sua alma.
4083

Termos e condições aplicavéis

Acesse:
https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
Terça-feira, 10 de Maio de 2022
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EM QUALQUER PARTE
DO PAÍS OU MUNDO

Expanda o seu negócio

Anuncie nos websites dos nossos jornais

Leia Notícias

NACIONAL

ECONOMIA

POLÍTICA

VENDE-SE

EDIFÍCIO com cinco apartamentos
tipo 2 e tipo 3, composto por quatro
anexos, tudo modernizado, a cinco
minutos da Joaquim Chissano, Rua da
Malhangalene, vende-se por 30 000
000,00MT. Contacto: 84/86-4312550
ou 84-8706884.

MORADIA espectacular, geminada tipo
3, num R/C, no Bairro da Malhangalene,
numa rua muito calma, com 3 salas, 3
wc, garagem, quintal amplo, anexo e
varandas, vende-se por 14 000 000, bem
negociáveis. Contacto: 84/87-4125233.

DEPENDÊNCIA bem localizada, na
Costa do Sol, com espaço de 30x50;
no Mapulene, de 20x40, murado; no
Triunfo, de 20x30, vendem-se. São
bons espaços para construir a sua casa.
Contacto: 82-6421191, 84-8474370 ou
87-8474370.

ARRENDA-SE

CIDADES

OPINIÃO

SOCIEDADE

4138

A LUNNE Imobiliária e Serviços, EI,
vende uma propriedade vedada, de
25x50m, bem localizada, no Bairro 19
de Outubro, a 200m da praia, na cidade
de Vilanculos, Inhambane, por 2 000
000,00MT. Contacto: 87-0227439 ou
84-0427438.

Desporto Nacional

EM PRIMEIRA MÃO

“Mambas realizam
único treino no
país “

REPORTAGEM

Desporto

COSAFA FEMININO:
Mocambique decide
continuidade

MOÇAMBIQUE
no grupo da morte

4236

A Selecção Nacional feminina de basquetebol está
no dificílimo Grupo “B”, onde se encontra a temível
e bi-campeã africana Nigéria e mais uma equipa por
apurar entre os dias 16…

Breves

Reportagem

COSAFA FEMININO:
Mocambique decide
continuidade

BAIXE JÁ!

Destaque

“Mambas realizam
único treino no
país “

CAN futebol de praia

SED confirma
CAN de praia em
Vilankulos ...

Destaque

Destaque

Presidente participa
PM divulga programa POR DESOBEDIÊNno funeral do Cardeal de reconstrução de
CIA DO DECRETO:
Dom Alexandre ...
Cabo Delgado ...
PR encerra praias...

A LUNNE Imobiliária e Serviços, EI,
vende um hotel em funcionamento, bem
localizado, na cidade de Vilanculos,
província de Inhambane. Contacto:
87-0227439 ou 84-0427438.

Desporto

SED confirma CAN
de praia em Vilankulos ...

4236

A LUNNE Imobiliária e Serviços, EI,
vende uma quinta, no Bairro de Chinonanquila, Matola-Rio, Km 16, a 300m da
Av. de Namaacha, espaço vedado com
muro, por 5 000 000,00MT. Contacto:
87-0227439 ou 84-0427438.

Para mais informação contacte a Direcção Comercial:

info@snoticias.co.mz | publicidade@snoticias.co.mz

+258 21 427061/2 | +258 84 910 4321 | +258 84 340 0623

4236

FLAT tipo 3, com 2wc, num 2º andar,
na Av. Julius Nyerere, vende-se por 12
000 000,00MT; flat tipo 3, num 2º andar,
Bairro Central por 8 000 000,00MT; flat
tipo 3, num 1º andar, na Polana por 10
000 000,00MT; flat tipo 3+1, num 1º
andar, na Polana por 14 000 000,00MT;
geminada tipo 2, num 1º andar, Bairro
Central por 10 000 000,00MT. Contacto: 84-4277003, 87-4277003 ou
82-1387740, Dúlcio.

Termos e condições aplicavéis

4053

FLAT tipo 3, com 1 suite, cozinha
moderna, garagem para 2 carros, toda
climatizada, na Polana, vende-se por
12 000 000,00MT; flat tipo 3, num 2º
andar, com garagem, pronta a habitar,
na Polana por 10 000 000,00MT; flat tipo
3, num 2º andar, pronta a habitar por 8
000 000,00MT. Contacto: 82-1387740,
84-4277003 ou 87-4277003.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL SUPREMO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE LANÇAMENTO DE CONCURSO

4053

1. O Tribunal Supremo convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras, interessadas e que reúnam requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas em
cartas fechada, para o concurso discriminado na tabela abaixo:

PROPRIEDADE tipo 3, com 2wc e
obras, numa área de 40x32m², no
Bairro de Tsalala, na Matola, vende-se
por 1 200 000,00MT, negociáveis, sem
intermediários. Contacto: 84-8814470
ou 82-8814470.
4054

Nº

24

Número de
Concurso

Objecto do Concurso

Modalidade
de
Contratação

07A000141CL092022

Produção da Colectânea de Acórdãos
do Tribunal Supremo

Concurso
Limitado

Data de
esclarecimento dos
TdR / Especificações

Data e hora-limite de
entrega das propostas

13/5/2022

23/5/2022
às 10.00 horas

4255

3960

e obtenha resultados
HOME

VENDE-SE

Data do
anúncio do
posicionamento

Garantia
Provisória

30/5/2022

Não
requerida

Valor do
documento
de concurso

DUAS (2) propriedades de 30x30, tudo
limpo, boa localização, na Costa do Sol,
Mapulene, vende-se. Demorou, perdeu.
Contacto: 84/86-4312550.

COWORK/ESCRITÓRIOS partilhados: Gabinetes arrendam-se por 15
000,00MT; mesas de trabalho por 8
500,00MT; sala para reuniões, restaurantes, cabeleireiros e festas, tudo
negociável; grátis: Internet, recepção,
limpeza, água e luz, na Transversal à
Av. Mao-Tsé-Tung, na Rua da Justiça.
Contacto: 82-8945040/84-5171252 ou
87-8945040.
4110

FLAT tipo 3, num 1º andar e único, no
Bairro do Jardim, muito espaçosa, com
2wc e wc de serviço, 2 estacionamentos, pronta a habitar, arrenda-se, sem
intermediários. Contacto: 84-7775143.
4113

VIVENDAS: na Sommerschield, Av. Mao
Tsé-Tung, tipo 5, com suite, arrenda-se
por 170 000,00MT; na Polana, tipo 4 por
150 000,00MT; na Av. J. Nyerere, 20
gabinetes por USD7000; na Coop, tipo
4, com suite por 100 000,00MT; na C.
Matola, tipo 4, com suite e piscina, por
65 000,00MT; apartamentos: na Polana,
tipo 3 por 65 000,00MT; tipo 2, com suite
por 60 000,00MT; no Alto Maé, tipo 3,
num R/C, por 28 000,00MT. Contacto:
84-5171252 ou 82-8945040.
4247

FLATS, todas no B. Polana, tipo 3, com
3 wc, próximo da Polana Shopping,
arrendam-se por 50 000,00MT; tipo 3,
com 3wc, mobilada, p. Hotel Cardoso por
60 000,00MT; vivenda tipo 4, com 3wc,
no B. Coop por 100 000,00MT; flat tipo 2,
com 2wc, num 1º andar, no B. Alto Maé,
vende-se por 3 700 000,00MT. Contacto:
84-4310449, Carlos.
4239

FLAT tipo 3, num 1º andar, na Praça
da OMM, arrenda-se por 40 000,00; flat
tipo 3, num 6º andar, na Polana por 35
000,00; flat tipo 2, num 3º andar, no B.
Central, por 27 000,00; geminada tipo 2,
com quintal, no B. Central por 45 000,00;
flat tipo 1, num R/C, no Alto Maé por
18 000,00. Contacto: 84-3966886 ou
82-5754440.
4258

VIVENDAS novas, tipo 2, com suite
e cozinha moderna, arrenda-se por
17 000,00MT; tipo 1, com suite por
14 000,00MT, no Condomínio Bagamoyo; tipo 1, no Grande Maputo por 13
000,00MT; tipo 3, em Magoanine-CMC
por 13 000,00MT. Contacto: 84-5465381
ou 82-3955019, Virgílio.
4263

PRECISA-SE

3960

1,500.00MT

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou levantá-los na UGEA do Tribunal Supremo, sita na Avenida Vladimir
Lenine, n.º103, R/C, pela importância não reembolsável, mediante a apresentação de talão de depósito do Bano de Moçambique na conta nº4629519009 em nome do Tribunal
Supremo.
3. O período de validade das propostas é de 60 dias.
4. As propostas deverão ser entregues no endereço indicado no nº 2 e serão abertas em sessão pública quinze minutos depois, na presença dos concorrentes que desejarem participar.
5. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto
nº5/2016, de 8 de Março.
Maputo, Maio de 2022
(Ilegível)
4020

APARTAMENTO com terraço privado,
na Av. Friedrich Engels, com vista para
o mar, vende-se por 27 000 000,00MT;
geminada na Av. Amílcar Cabral por
10 000 000,00MT; moradias tipo 3/4,
num condomínio em construção por
5 000 000,00MT, no Tchumene 2; propriedades de 4800m² com PT por 14
500 000,00MT em Beleluane/Mozal;
de 4000m² na Av. Marginal por 3 500
000USD. Contacto: 86-4670073 ou
84-4592235.

HOTÉIS, prédios, condomínios, lodges, vivendas, apartamentos, fábricas,
armazéns, projectos e/ou outros imóveis, precisa-se para comprar, vender
ou arrendar; Temos no COWORK
gabinetes e mesas. Contacto: Agência
Imobiliária O.Mz, Facebook: Organizersmz, 84-5171252/82-8945040,
comercial@organizersmz.com
4110

3921

VIVENDAS: na Coop, tipo 4, com suite,
vende-se por 20 000 000,00MT; na C.
Matola, tipo 3, com suite, piscina e
hospedagem por 13 800 000,00MT; no
B. Horizonte, tipo 5, com suite e 3 salas
por 16 000 000,00MT; na M. Rio, tipo 3,
com suite por 5 500 000,00MT; na Sommerschield, tipo 3, com suites, num R/C
por 18 000 000,00MT; apartamentos:
na Polana, tipo 3, por 6 500 000,00MT;
no Alto Maé, tipo 3, com quintal por 6
000 000,00MT. Contacto: 84-5171252
ou 82-8945040.
4247

VENDE-SE/ARRENDA-SE

( I WAMAMBA) que tem como propósito aprofundar o conhecimento do potêncial hídrico dos aquíferos da Bacia do Mutamba em termos de quantidade,

VIVENDA isolada, na C. Matola, próximo do
Standard Bank e Parque dos Poetas, tipo 4, com
suites, sala grande, explanada, piscina, casa de
hóspedes completa, dependência, wc serviçal,
arrumos, área de serviços e estacionamento
de viaturas, vende-se por 13 850 000,00MT ou
arrenda-se por 75 000,00MT.

qualidade, variabilidade temporal e espacial, com objectivo de informar os planos de utilização, gestão, desenvolvimento e protecção dos recurso hídricos

Contacto: 84-5171252 ou 82-8945040.

ANÚNCI O DE CONCURSO
1.

A ARA-Sul, I P - Administração Regional de Águas do Sul, I nstituto Público, recebeu fundos do Governo da Holanda através da Netherlands Enterprise Agency
RVO e outros parceiros para implementar um Projecto de Gestão I ntegrada dos Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Mutamba denominado

4247

subterrâneos. Assim a ARA-Sul, I P, convida as empresas interessadas, para apresentarem propostas fechadas para o seguinte:



Aquisição de 1 (Uma) Viatura dupla Cabine com Tracção Total para actividades de campo durante a implementação do Projecto I WAMAMBA.

EM QUALQUER PARTE
DO PAÍS OU MUNDO

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou levantá-los na ARA-Sul, I P/ RAA, durante as horas normais de
expediente, sita na Av. Samora Machel, n.º 30, 6º Andar a partir do dia 11 de Maio de 2022, pela importância não reembolsável de 1.000,00MT (Mil Meticais) para cada.
A ser depositado na conta 1012887201007- Standard Bank da ARA-Sul Turismo.
3. O período de validade das propostas é de 120 dias.
4.

As propostas deverão estar devidamente seladas e entregues à ARA-Sul, I P - Administração Regional de Águas do Sul, I nstituto Público sita na Av. Samora

Machel, n.º 30, 7º Andar, serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço na presença dos concorrentes ou seus legítimos representantes que queiram assistir
a este acto na data e hora da tabela abaixo.

Leia Notícias

EM PRIMEIRA MÃO

5. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo
Decreto n.º 5/ 2016, de 08 de Março, obedecendo o ilustrado na tabela a seguir:
I tm

01

Concurso nº

47A001141/ ARAS/ CL/ BENS/ 05/ 2022

Modalidade
de
Contratação
Concurso
Limitado

Objecto do Concurso
Aquisição de 1 (Uma) Viatura dupla Cabine com
Tracção Total

Entrega de
Propostas

Abertura de
Propostas

Data

Hora

Data

Hora

23/ 05/ 2022

10H00

23/ 05/ 2022

10H15

BAIXE JÁ!

Maputo, Maio de 2022
A RAA

4062

Termos e condições aplicavéis

Acesse:
https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
DESPORTO
30
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N TAÇA CAF N TAÇA CAF N TAÇA CAF N TAÇA CAF N TAÇA CAF N

Pirates e TP Mazembe
embalados para final

O

nesburgo tratou de meter o
pé no acelerador e logo aos
oito minutos Innocent Maela
abriu o marcador. Embalado
por esse início fulgurante, o
Pirates chegou, à passagem
dos 29 minutos, aos 2-0.
Marcou Goodman Mosele,
que, desta feita, colocava o
colectivo sul-africano em
condição confortável para
gerir o resultado. O finalista
vencido de 2015 conseguiu
segurar a preciosa vantagem
de dois golos e no domingo
pode até dar-se ao luxo de
empatar ou mesmo perder
(desde que seja por uma bola
de diferença), para carimbar
o passaporte para a final.

ORLANDO Pirates
da África do Sul e
o TP Mazembe da
República Democrática do Congo
ficaram mais próximos de
marcar presença na final da
Taça CAF, depois de terem
ganho vantagem nos jogos da
primeira “mão” das meias-finais realizados no fim-de-semana.
O Orlando Pirates é a
equipa que ficou mais perto
de estar nessa final de 29 de
Maio, já que venceu fora o Al
Alhy da Líbia, por 2-0.
ENTRADA FULGURANTE
Mesmo a jogar fora, em
Tripoli, capital da Líbia, o Orlando Pirates entrou a todo o
gás, procurando surpreender
os anfitriões, que estavam à
espera que os visitantes pautassem por uma estratégia de
contenção. A turma de Joa-

Orlando Pirates venceu na Líbia (2-0) e está bem posicionado para chegar a final

N LIGAS EUROPEIAS DE FUTEBOL N LIGAS EUROPEIAS DE FUTEBOL N LIGAS EUROPEIAS DE FUTEBOL N

City mais destacado na liderança
O MANCHESTER City goleou domingo na recepção ao
Newcastle, por 5-0, amealhando três pontos de vantagem sobre o Liverpool, que
podem ser decisivos para as
contas do título da Premier
League.
Após a eliminação nas
meias-finais da Liga dos
Campeões, ante o Real Madrid, os comandados de Pep
Guardiola entraram com tudo
no jogo da 36.ª jornada e, aos
19 minutos, desbloquearam
o marcador, por intermédio
de Sterling, assistido por João
Cancelo.
Com o passar dos minutos, o domínio dos citizens
foi-se expressando no resultado, com Laporte (38), Rodri
(61), Foden (90) e Sterling
(pela segunda vez) a fixarem
o 5-0 final no Etihad, perante um Newcastle que já tem
a permanência assegurada e
que pouco fez para contestar
a vitória do City.
O Man. City é líder isolado da Premier League, com
86 pontos, mais 3 do que o
Liverpool, isto quando restam três jornadas por disputar no Campeonato Inglês. Já
o Newcastle segue em 13.º,
com 43 pontos.
MILAN FIRME
NO TRONO
O Milan venceu o Verona (3-1), na 36.ª jornada da

68, do Mónaco, com 65,
do Rennes, com 62, do Estrasburgo, com 60, os mesmos do sexto classificado, o
Nice, do Lens, com 58, e do
Lyon, oitavo, com 55.
PUBLICIDADE

Sterling abriu o marcador na goleada sobre o Newcastle

Serie A, e manteve a liderança a duas rondas do fim
do campeonato.
Depois de Faraoni abrir
o marcador para a equipa
da casa, aos 38 minutos,
Rafael Leão foi determinante, com duas assistências para Tonali consumar
a reviravolta: primeiro, aos
45+3, com uma finta e cruzamento rasteiro já dentro
da área que foi meio golo
para o médio, que voltou a
marcar, aos 50, após nova
arrancada pela esquerda de
Leão.
Aos 87, o substituto Florenzi fez o 3-1 final em casa
do Verona.
Com este resultado, a
equipa de Stefano Pioli volta à liderança, com 80 pon-

tos, e procura confirmar
nas últimas duas rondas da
Serie A um título que lhe
foge há 11 anos, depois de
o Inter Milão, vizinho, rival e campeão em título, ter
chegado aos 78 pontos na
sexta-feira, contra o Empoli (4-2).
PSG CEDE PONTOS
O PSG empatou, domingo, 2-2 na recepção ao
Troyes, na 36.ª jornada da
Ligue 1, e somou a terceira
igualdade consecutiva.
A equipa parisiense cedo
chegou a uma vantagem de
dois golos, aos seis e 25 minutos, através de Marquinhos, após assistência de
Ángel Di María, e Neymar,

de penalte.
No entanto, a esta entrada forte seguiu-se um
certo relaxamento dos jogadores da casa, que custou, ainda antes do intervalo, a reentrada do Troyes
na luta pelo resultado, graças a um golo do avançado
canadiano Ike Ugbo, aos 30
minutos.
No início da segunda
parte, a equipa visitante
conseguiu mesmo igualar
a partida, aos 49 minutos,
pelo médio Florian Tardieu,
e o PSG não conseguiu até
ao final voltar a assumir a
dianteira do marcador.
Após a 36.ª jornada, o já
consagrado campeão PSG
lidera com 80 pontos, seguido do Marselha, com

AFIRMA GUARDIOLA

Muitos querem
que Liverpool ganhe
DEPOIS da vitória, por 5-0, sobre o
Newcastle, Pep Guardiola voltou ao
bom humor, mas não se coibiu de deixar algumas críticas.
“De há uma semana para cá que
toda a gente neste país apoia o Liverpool, até a comunicação social, todos. Querem que eles ganhem”, disse
à beIN Sports.
“O Liverpool tem uma história incrível nas competições europeias - não
na Premier League, porque ganhou

uma em 30 anos, mas tudo bem, não é
um problema”, sublinhou.
“O Liverpool é, a par do United, um
dos clubes mais importantes da história em termos de títulos, história, legado e dramas”, explicou ainda.
“Mas há dez, 12 anos que estamos
sempre lá em cima. Sei que somos desconfortáveis, mas não me importo. As
pessoas querem que o Liverpool ganhe mais do que nós, tudo bem, tem
mais adeptos no mundo do que nós.

Mas hoje (domingo) foi importante ver
que, mesmo estando fora da Liga dos
Campeões, podemos contar com estes
jogadores”, notou.
“A situação é a que é: temos de fazer nove pontos, talvez seis, depende
do que acontecer nos próximos dois
jogos. Quarta-feira (amanhã) o jogo
com o Wolves será uma verdadeira final para nós. O nosso destino está em
nossas próprias mãos, temos que pensar em nós.”

GOLO SÓ NO
PROLONGAMENTO
Mais sofrido foi o triunfo
do TP Mazembe, duas vezes
campeão (2016 e 2017), sobre
o RSB Berkane do Marrocos,
por 1-0. O golo dos congoleses foi marcado aos 90+5
minutos por John Bakata, no
quinto minuto dos 11 concedidos pelo árbitro.
O facto é que a eliminatória continua em aberto e pode
pender para qualquer um dos
lados. O Berkane, campeão
em 2019, tem em casa, no
domingo, a possibilidade de
anular a curta vantagem do
“todo poderoso” Mazembe.
O Raja Casablanca é o actual detentor da Taça CAF.

Harden esteve em grande na vitória dos Sixres

NBA

Sixers
igualam série
TUDO empatado! No jogo 4
das meias-finais da Conferência Este, os Philadelphia
Sixers bateram os Miami Heat
(116-108) e empataram a série
(2-2).
A figura dos anfitriões foi
James Harden, que apontou
31 pontos, 16 dos quais só no
último período, além de seis
assistências. Joel Embiid, a
jogar com uma máscara de
protecção facial, chegou aos
24 pontos e conseguiu um
duplo-duplo, com 11 ressaltos. Jimmy Butler até foi o
melhor, com 40, mas que de
pouco valeram ao conjunto de
Miami.
O próximo encontro entre
as duas equipas está marcado

para a madrugada de amanhã,
em Miami. Haverá um jogo 6
em Filadélfia e, caso as decisões sejam adiadas para o jogo
7, tudo ficará resolvido na
Flórida.
Os Dallas Mavericks também igualaram a série da
Conferência Oeste, com os
Phoenix Suns, em 2-2. Depois de duas derrotas fora,
o conjunto do Texas somou
dois triunfos, este último por
111-101.
Luka Doncic esteve mais
uma vez em bom plano, com
26 pontos, sete ressaltos e 11
assistências. No lado visitante, Devin Booker conseguiu a
melhor marca de pontos (35),
mas foi em vão.

Acesse:
https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
Terça-feira, 10 de Maio de 2022

Rady e Alcinda
no “Mundial”

A

S pugilistas internacionais moçambicanas Rady Gramane (75kg) e Alcinda
Panguana (69) participam do Campeonato do
Mundo de Boxe que decorre
em Istambul, na Turquia.
Na prova que arrancou ontem, contando com perto
de 310 atletas, representando 73 países de todos
os quadrantes do globo,
Rady Gramane será a primeira moçambicana a entrar em acção, defrontando, amanhã, a tailandesa
Chutee Pornnipa, segundo ditou o sorteio realizado na tarde de domingo.
Já Alcinda Panguana só

“PROVINCIAIS” DE FUTEBOL

Ferroviário B mantém
comando em Sofala

Rady e Alcinda representam o país no Campeonato do Mundo de Boxe

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO

Reinildo em risco de falhar o resto da época

O lance com Asensio no qual Reinildo saiu lesionado

O INTERNACIONAL moçambicano Reinildo foi obrigado a
abandonar o campo ao minuto
71 no “clássico” e “derby” de
Madrid entre o Atlético e Real
(venceram os “colchoneros”
1-0), após ter se lesionado num
lance em que foi carregado pelas costas por Asensio.
Ainda não há informações
da extensão da lesão, no entanto, a imprensa espanhola
aponta para uma possível roptura de ligamentos no joelho.
A confirmar-se, o lateral esquerdo deverá falhar as últimas
jornadas da La Liga e também
será, muito provavelmente,
uma baixa para os “Mambas”,
que a 3 de Junho defrontam o
Ruanda na primeira jornada do
Grupo “L” de qualificação para
o CAN-2023.
Reinildo saiu a andar pelos próprios pés, mas apoiado
por dois elementos da equipa
médica. Pela expressão da sua
face era notória a dor que sentia. Foi um golpe duro para o
futebolista moçambicano (o
primeiro a jogar o grande “derby” de Madrid), na medida em
que estava a realizar uma exibição notável. Ganhando todos
os duelos e até dando tudo para

ontem passou a somar 10 pontos. O Ferroviário de Gaza é
terceiro classificado, com oito
pontos.
Na quarta posição está a Penitenciária, com sete. O último
classificado é o Limpopo FC,
que soma apenas dois pontos.
Na próxima jornada, o destaque vai para o “derby” de Xai-Xai entre o Ferroviário e Clube
Gaza. Na primeira volta os “locomotivas” venceram por 1-0.
Para a mesma ronda o Limpopo
FC vai receber, em Mandlakazi,
a Penitenciária.

entra em acção sexta-feira, medindo forças com a
mexicana Cruz Sandoval
Tâmara, na primeira eliminatória. A dupla foi na
companhia do seleccionador nacional, Lucas Sinóia.
Moçambique devia ter levado quatro pugilistas para
esta empreitada, dois femininos e dois masculinos, mas
problemas logísticos forçaram a redução da comitiva.
A delegação moçambicana partiu sexta-feira rumo
a Istambul, a maior e mais
importante cidade da Turquia que acolhe este evento
que se prolongará até ao dia
20 deste mês.

manter a baliza de Oblak inviolável. Espelho disso foi a bola
que cortou de cabeça após um
remate portentoso de Kroos.
Nesse lance, Reinildo ficou caído no chão a recuperar da dor
na cabeça e no chão foi saudado pelos seus colegas. Por isso,
não é de estranhar que quando
foi substituído por Filipe tenha
merecido uma colossal ovação
dos adeptos “colchoneros”,
que de pé em em viva voz, gritavam “Reinildo, Reinildo”… O
moçambicano ganhou a simpatia e o carinho dos adeptos
“colchoneros”, que normalmente reservam esses cânticos aos grandes goleadores. O
conceituado jornal espanhol
Mundo Deportivo descreveu,
na edição online de domingo,
os atributo que fazem dele já
um ícone do clube de Madrid.
“O africano conquistou os
adeptos “colchoneros” durante estes meses que vai vestindo
a camisola “rojiblanca”. Não é
um futebolista de grandes brilhantismo, mas o seu desempenho defensivo fez com que
se tenha convertido num dos
mais novos ídolos da família
madrilena.
De resto, devido às grandes

exibições, Reinildo foi semana passada nomeado o melhor
jogador do mês de Abril para
o Atlético de Madrid numa
votação popular.
RECURSO ACEITE
Reinildo tinha ficado de
fora do duelo com o Real, após

ter visto o quinto cartão amarelo no jogo com o Athletic de
Bilbau, mas o Atlético apelou
para que a penalização fosse
retirada por julgar que o defesa tinha sido injustiçado nesse
jogo em San Mamés, tendo o
recurso sido aceite pelo conselho da arbitragem.
Contratado bem no fecho
do mercado de inverno na Europa (31 d Janeiro), Reinildo,
que veio do Lille com a cotação
em alta, depois de ter sido
eleito melhor defesa esquerdo a
jogar na França, tornou-se com
a camisola “rojiblanca” numa
peça chave, sendo o futebolista na história do Atlético, que
foi contratado nessa janela de
transferências, o que mais jogou. Só mesmo superado pelo
avançado espanho-brasileiro
Diego Costa em 2018.
Na próxima jornada, o Atlético joga no campo do Elche e
se vencer assegura o quarto lugar e a entrada directa à fase de
grupos da Liga dos Campeões
2022-2023.

CLÉSIO JOGOU A TITULAR
EM DIA DE FESTA EM
VIZELA
Dia grande para Clésio, que
entrou no onze inicial - uma
raridade esta temporada - do
Marítimo no empate a uma
bola com o Vizela em partida da
I Liga Portuguesa.
O futebolista moçambicano jogou à defesa direito,
mesmo ao lado de Zainadine,
que alinhou a “central”. Mas
a festa acabou sendo mesmo
para a turma da casa, o Vizela,
que com este empate garantiu
a permanência na I Liga.
Kiko Bondoso (56 minutos)
deu vantagem ao Vizela, mas
Rafik Guitane (61’) empatou
para o Marítimo, que já tinha
garantido a permanência, tendo 38 pontos.
Ao contrário do que aconteceu em 1984-85, quando
desceu na sua época de estreia
na I Liga, o Vizela assegurou a
continuidade, com 33 pontos,
ficando pelo segundo ano consecutivo no primeiro escalão.

O FERROVIÁRIO da Beira B
mantém-se no comando do
Campeonato Provincial de Futebol de Sofala com nove pontos, graças à vitória sobre o
Sporting local por 2-0.
No encalço do líder está o
FC da Beira que, tendo goleado
Caia FC por 7-1, soma seis, sob
pressão do Estrela Vermelha
também da capital de Sofala,
com cinco. Os “alaranjados”
golearam Beira Sport Center
também por 7-1. Com quatro
pontos seguem o Têxtil de Púnguè, que ficou de fora devido ao
número ímpar de participantes, Juventus de Muxúnguè e
União Desportiva de Inhaminga. Estas duas últimas equipas
jogaram entre si tendo ganho a
primeira por 2-0.
Liga de Sofala e Caia FC somam ambos três pontos, sendo
que a primeira formação bateu
Matchedje da Beira, por 2-1.
Sporting da Beira é antepenúltimo com dois pontos, Matchedje da Beira penúltimo (um)
e Beira Sport Center é “lanterna
vermelha”, sem nenhum ponto.
“LOCOMOTIVAS”
DE QUELIMANE
ASSALTA SEGUNDO POSTO
O Ferroviário de Quelimane assaltou o segundo posto no
“Provincial” da Zambézia, ao
fim da oitava jornada, realizada
no pretérito fim-de-semana. O
empate sem golos diante do seu
homónimo de Nicoadala foi suficiente para os “locomotivas”
quelimanenses superarem o
Sporting de Quelimane, golea-

do pelo Matchedje de Mocuba,
por 4-1, na abertura da ronda
na terça-feira. Somam 14 pontos, mais um que os “leões”,
que desceram para o terceiro posto, ou seja, trocaram de
posição com o Ferroviário de
Quelimane.
Enquanto isso, o Djerre de
Inhassunge goleou o “lanterna
vermelha” 1º de Maio, por 3-0.
O 3 de Fevereiro de Quelimane
faltou ao encontro que devia ter
tido com o Efwua de Namacurra, o que lhe valeu uma derrota.
Quem ficou de fora nesta ronda
foi o Sumeia de Mocuba, que
ocupa a quarta posição, com 12
pontos.
O Matchedje de Mocuba
sagrou-se, com a vitória sobre
Sporting, virtual campeão, somando 21 pontos a uma jornada
do fim do certame.
CHIBUTO VENCE
PENITENCIÁRIA
E MANTÉM LIDERANÇA
EM GAZA
O Clube do Chibuto foi a
Mabalane vencer (1-0) o Clube
Desportivo da Penitenciária, e,
desta forma, mantém a liderança isolada no Torneio de Abertura da Província de Gaza.
No jogo que abriu, sábado, a sétima ronda da prova, os
“guerreiros” de Gaza venceram
com um golo marcado na primeira parte.
Já ontem, o Clube de Gaza
venceu sem dificuldades o Limpopo Futebol Clube por 4-0.
Assim, o Chibuto tem 12
pontos, mais dois que o Clube
de Gaza, que com o triunfo de

Clésio jogou a titular, um facto raro nesta época

CHINGALE-FC de Bagamoyo é o jogo de
cartaz da primeira eliminatória da fase provincial da Taça de Moçambique, a ter lugar
fim-de-semana, no campo Municipal de
Moatize, na cidade com o mesmo nome, na
província de Tete.
Para a mesma eliminatória, a União
Desportiva do Songo “B”- FC Lion de
Missaua e 3 de Janeiro-Desportivo de Tete

Iquebal conquista “Abertura” Morreu ex-futebolista Tó
Petromoc viu Atlético Moçambique a terminar em segundo lugar com 21 pontos,
ou seja, com mais três pontos.
O Atlético bateu a turma de Jovens da Comunidade, por 4-2.
Quer Petromoc, quer Atlético,
foram a última jornada com a
tênue esperança de chegar ao
título, o que passava pelo deslize do Iquebal frente aos “petroleiros”, que assim ficariam
na frente em termos do confronto directo, mas debalde.

JOGOS EM MAPUTO
ARRANCA NO
FIM-DE-SEMANA
O “Provincial” de Maputo da II Divisão tem o arranque
previsto para o próximo fim-de-semana.
O sorteio realizado no dia 20
de Abril ditou a disputa do certame por duas séries, totalizando 11 equipas.
A Série “A” é composta
pelas equipas de Manhiça FC,
Cross FC, Atlético de Marracuene, Corrumane FC e ESFA FC. A
primeira ronda tem os seguintes
jogos: Cross-Manhiça, Atlético-ESFA, sendo que Corrumane
FC fica de fora.
A Série “B” é, por sua vez,
composta pelas formações do
Desportivo da Matola, Ximanganine FC, Clube de Marracuene, Clube dos Amigos da Matola, Mamas Food e Jeito FC. A
ronda inaugural compreende as
seguintes partidas: Ximanganine-Desportivo da Matola, Clube
de Marracuene-Mamas Food e
Amigos da Matola-JeitoFC.
CAMPEONATO DE TETE
COMEÇA A 21 DE MAIO
Entretanto, o “Provincial”
de Tete terá início a 21 de Maio
e contará com a participação
de 10 equipas, designadamente Chingale, FC de N´fingoé,
Águias de Angónia, FC de Bagamoyo, UD Songo B, FC Lion de
Missaua, Ferroviário de Moatize, 3 de Janeiro FC, Desportivo
de Tete e FC de Angónia.
Na primeira jornada, o Ferroviário de Moatize, campeão
invicto do Torneio de Abertura,
vai medir forças com o Missaua,
mas o destaque vai também
para o jogo FC Bagamoyo-Desportivo de Tete, numa ronda
que contempla ainda as partidas UDS B-3 de Janeiro, Chingale-FC de N´fingoé e Águias de
Angónia-FC de Angónia.

Chingale - Bagamoyo
na disputa da Taça

FUTSAL NA CIDADE DE MAPUTO

O GRUPO Desportivo Iquebal
sagrou-se, na noite de sábado, vencedor do Torneio de
Abertura de Futsal da Cidade
de Maputo, após golear o rival Petromoc por 5-1, no jogo
mais importante da nona e
última jornada do certame.
Os “mahometanos” terminaram a prova com 24 pontos, frutos de oito vitórias
em outros tantos jogos, saldo
que atesta o domínio. Com o
desaire no embate decisivo,
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Nas restantes duas partidas da
ronda, Gespetro e Beula empataram a uma bola. Também
registou-se igualdade, desta
feita a duas bolas, no embate
entre a Liga Desportiva e o ISCIM. A Liga, crónica candidata
ao título, terminou em quinto lugar com 11 pontos, sendo
a grande decepção da prova.
Esta prova contou com nove
equipas que jogaram no sistema clássico de todos-contra-todos numa única volta.

O ANTIGO futebolista Helton
Cunha, mais conhecido por Tó no
seio da família desportiva, morreu
ontem vítima de doença.
A notícia do falecimento de
Tó, que se evidenciou ao serviço do Costa do Sol, apanhou de
surpresa a todos, em particular
os amantes do desporto rei, apesar de nos últimos tempos o “artilheiro”, formado no Têxtil do
Púnguè, onde emergiu para o futebol nacional, não ter gozado de
boa saúde.

O pequeno/grande jogador foi
um dos que marcou os anos 2000,
o que lhe valeu a ida para o futebol
sul-africano, onde representou
o Jomo Cosmos, tendo militado
ainda no Ferroviário de Maputo,
mantendo sempre o seu espírito
altamente competitivo.
O Costa do Sol, clube onde Tó
foi mais feliz, emitiu ontem um
comunicado no qual manifesta a
sua dor pela perda de um dos atletas de maior qualidade da história.
“É com enorme dor e conster-

nação que o Clube de Desportos da
Costa do Sol tomou conhecimento
do desaparecimento físico do antigo jogador Helton Cunha, mais
conhecido por (Tó). À família enlutada vão as mais sentidas condolências. Que a sua alma descanse em paz”, lê-se no comunicado.
A data da cerimónia fúnebre
de Tó será anunciada oportunamente.
À família enlutada, o
“Notícias” apresenta as mais sentidas condolências.

disputam a passagem para a fase seguinte,
ficando de fora o Ferroviário de Moatize,
pelo facto de o número de equipas ser ímpar.
A secretária-geral da Associação Provincial de Futebol de Tete (APFT), Sónia
de Andrade, explicou que o Ferroviário de
Moatize só vai entrar para a competição a
partir da próxima eliminatória.

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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COMPROMISSO COM OS FACTOS

COP15 CONTRA DESERTIFICAÇÃO

África busca acção contra
degradação dos solos

A

COP15 contra a desertificação foi inaugurada ontem, em
Abidjan, Costa do
Marfim, na presença de vários chefes de Estado africanos, para tentar
agir contra a rápida degradação dos solos e responder à
“emergência climática”.
Menos conhecida do que
sua “irmã mais velha” sobre
o clima, esta Conferência das
Partes (COP) da Convenção

das Nações Unidas de Combate à Desertificação (UNAPCD,
na sigla em inglês), que celebra a sua 15.ª edição, aborda
questões cruciais. De acordo
com a ONU, 40% das terras de
todo mundo degradaram-se.
“A nossa cimeira acontece num contexto de emergência climática que impacta
duramente as nossas políticas
de gestão de terras e agrava
o fenómeno da seca”, declarou o Presidente da Costa do

Marfim, Alassane Ouattara, na abertura do encontro,
acompanhado
presencialmente por nove chefes de
Estado africanos, incluindo o
nigerino, Mohamed Bazoum;
o congolês, Felix Tshisekedi;
e o nigeriano, Muhammadu
Buhari.
“Nossos povos depositam
muita esperança em nós. Não
temos o direito de decepcioná-los. Vamos agir rápido e
juntos para dar uma nova vida

SUBVERSÃO NA CEDEAO

às nossas terras!”, acrescentou Ouattara.
Bazum lamentou “que o
rendimento agrícola caia a
cada ano” e Tshisekedi destacou “o prolongamento das
estações secas” e o “avanço dos desertos do Saara e
do Kalahari” no continente
africano.
Os participantes da
COP15, que durará até 20
de Maio, cujo tema é “Terra. Vida. Património: um

mundo precário rumo a um
futuro próspero”, vão tentar
propor medidas concretas
para deter a desertificação.
“Atenção especial será
dada à restauração de mil
milhões de hectares de terras degradadas até 2030,
sustentabilidade do uso
das terras diante das consequências das mudanças
climáticas e os riscos de catástrofes como secas, tempestades de areia e de poeira

e incêndios florestais”, disse
a UNCAC em comunicado.
Esses fenómenos afectam notavelmente o continente africano. Prevê-se
ainda abordar o projecto
faraónico da “Grande Muralha Verde”, que visa restaurar até 2030 cem milhões
de hectares de terras áridas
africanas, numa faixa de
8.000 quilómetros, do Senegal (oeste) ao Djibouti
(leste). - (SWISSINFO)

PARA COMBATER A DESVALORIZAÇÃO

O PRESIDENTE cabo-verdiano, José Maria Neves, pediu
ontem “soluções sustentáveis
e duradouras” para as crises na
Comunidade Económica dos
Estados da África Ocidental
(CEDEAO) e intransigência perante qualquer forma de subversão da normalidade político-constitucional.
“Temos de redobrar esforços na busca de soluções sustentáveis e duradouras para as
cíclicas crises que teimam em
afectar a CEDEAO”, começou
por pedir o chefe de Estado
cabo-verdiano, na cidade da
Praia, na abertura de uma conferência internacional organizada pelo Tribunal de Justiça da
comunidade.
Para o Presidente cabo-verdiano, é preciso, sobretudo, ser-se intransigente
perante toda e qualquer forma
de subversão da normalidade
político-constitucional.
“Não temos o direito de ser
nem dúplices nem condescendentes. E isto aplica-se a todos,
em todas as instituições e instâncias”, afirmou José Maria
Neves, lamentando situações
de instabilidade política ou de
disfunção no funcionamento
normal das instituições em alguns Estados-membros.
“Este descompasso consti-

(REUTERS)

PR de Cabo Verde pede Zimbabwe proíbe
soluções sustentáveis
empréstimos
bancários

José Maria Neves

tui um óbice para o desenvolvimento da nossa sub-região
e um obstáculo ao processo
de integração regional, que
se quer inclusivo e abrangente”, notou. A conferência, que
reúne na Praia cerca de 200
pessoas da África Ocidental,
entre académicos, juristas e
advogados, decorre sob o tema
“Modelo de Integração da CEDEAO: as implicações jurídicas
do regionalismo, soberania e
supra-nacionalismo”.
Para José Maria Neves, há
que sintonizar a integração regional africana com práticas e
normas de outras instituições
similares, considerando que os
efeitos vão no sentido de fortalecer o desenvolvimento eco-

nómico e melhorar o nível de
vida das populações.
O chefe de Estado cabo-verdiano sublinhou os “progressos significativos” do Tribunal de Justiça da CEDEAO no
capítulo dos direitos humanos
e disse que o principal desafio é
a criação de um quadro jurídico-institucional que assegure
o princípio da complementaridade entre as jurisdições nacionais e o Tribunal de Justiça
da comunidade.
Estados-membros
São
da CEDEAO o Benim, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa do
Marfim, Gâmbia, Gana, Guiné-Conacri, Guiné-Bissau, Libéria, Mali, Níger, Nigéria, Serra
Leoa, Senegal e Togo. - (Lusa)

GUERRA NA UCRÂNIA

Rússia diz que negociações
continuam mas à distância
O NEGOCIADOR-CHEFE da
Rússia, Vladimir Medinsky,
disse ontem que as negociações de paz com a Ucrânia não
tinham parado e estavam a ser
realizadas à distância, de acordo com a agência de notícias
Interfax.
Moscovo acusou Kiev de
paralisar as conversações e
de usar relatos de atrocidades
alegadamente cometidas pelas
tropas russas na Ucrânia para
minar as conversações. A Rússia nega ter como alvo os civis
no que chama de “operação
militar especial”.
Questionado sobre quando
as conversações presenciais
poderiam ser realizadas com

negociadores ucranianos, Medinsky disse que “precisamos
de mais detalhes para nos encontrarmos pessoalmente”.
A Ucrânia e a Rússia não
mantêm conversações de paz
presencialmente desde 29 de
Março, embora tenham se encontrado em reuniões virtuais.
Entretanto, o Presidente
russo, Vladimir Putin, disse ontem que a Rússia levou a
cabo um ataque “preventivo”
contra a Ucrânia, perante uma
ameaça da NATO e do Ocidente considerando que foi uma
medida necessária e a “única
possível”.
“Vemos como se mobilizaram as infra-estruturas milita-

res, como centenas de especialistas estrangeiros trabalharam
na Ucrânia e como os estavam
a abastecer com armamento da
Aliança Atlântica”, disse Putin,
no discurso na Praça Vermelha
por ocasião do Dia da Vitória,
que assinala os 77 anos da capitulação da Alemanha nazi, em
1945.
“O perigo estava a crescer
todos os dias. A Rússia realizou uma resposta preventiva,
foi uma medida necessária e a
única possível nesta situação.
Foi uma decisão de um país
soberano, forte e independente”, justificou ainda o chefe
de Estado russo. (SWISSINFO/
LUSA)

O PRESIDENTE do Zimbabwe, Emmerson
Mnangagwa, proibiu temporariamente os
empréstimos bancários, numa última tentativa de conter a “desvalorização” da moeda
local, o dólar zimbabweano.
“Os empréstimos bancários ao Governo
e ao sector corporativo estão suspensos até
novo aviso”, disse Mnangagwa num discurso
transmitido sábado à noite pela televisão.
O Presidente ordenou a intensificação do
controlo das autoridades monetárias sobre as
transacções financeiras para combater o que
chamou de “comportamento de arbitragem
criminal (estratégia financeira) na economia”. No seu discurso, Mnangagwa alertou
que os empréstimos bancários são “propensos
a abusos” em referência a algumas entidades e
indivíduos que utilizam o dólar zimbabweano
para comprar moedas estáveis, fomentando a
desvalorização da moeda local.
Como a procura por moeda estrangeira
no país supera a oferta, muitas empresas são
obrigadas a procurar essas divisas no mercado
paralelo, elevando as taxas e enfraquecendo o
dólar zimbabweano.
Enquanto a taxa de câmbio oficial do dólar

norte-americano no sistema estrito de leilões
de moeda do país é de 165 unidades locais, no
mercado paralelo a taxa de câmbio atinge entre 350 e 400 dólares zimbabweanos.
Essa realidade paralela reflecte-se nos
supermercados, onde um litro de leite custa
cerca de 400 dólares locais e um pão ultrapassa os 340. Segundo o Presidente, a partir de
agora os supermercados só poderão ajustar os
preços ao câmbio oficial “com variação máxima permitida de 10%”.
Activistas e apoiantes da oposição planeavam um bloqueio nacional para ontem, apelando as pessoas a ficar em casa para protestar
contra o aumento dos preços de bens básicos
e a redução do poder de compra.
O salário-base dos professores de 25.000
dólares zimbabweanos, por exemplo, passou
de 250 dólares norte-americanos há dois anos
para os actuais 62 dólares norte-americanos.
A situação é cada vez mais vista como uma
repetição da última crise inflacionária desencadeada em 2006, que o Banco Mundial estimou em 231 milhões por cento em Novembro
de 2008, quando atingiu o ponto mais alto. (Lusa)

CONTRA SIMÕES PEREIRA

PGR exige
cumprimento
da medida de coação
A MEDIDA de coação imposta ao deputado guineense Domingos Simões Pereira,
no âmbito de um processo
judicial que já terá sido arquivado, continua “intacta” e deve ser cumprida “à
letra”, segundo a Procuradoria-Geral da República
(PGR) da Guiné-Bissau.
“O Ministério Público,
no quadro das suas relações
interinstitucionais, exorta
o Ministério do Interior que
a medida de coação imposta ao cidadão Domingos
Simões Pereira mantém-se intacta e os seus órgãos
devem cumpri-la à letra”,
pode ler-se no comunicado, que salienta que apenas
aquela instituição judiciária
pode alterar a referida medida.
No comunicado, a PGR
salienta que “não decorre
das competências constitu-

cionais, legais ou regimentais da Assembleia Nacional
Popular declarar inexistentes os actos processuais praticados pelas autoridades
judiciais”.
Em causa está a deliberação da comissão permanente da Assembleia Nacional
Popular (ANP), que decidiu
manter a imunidade parlamentar a Simões Pereira,
e “considerar inexistentes,
à luz da ordem jurídica, as
medidas de coação aplicadas
pelo procurador-geral da república”.
A Comissão Permanente
da ANP tomou aquela posição após um pedido do
deputado e líder do Partido
Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde
(PAIGC) para esclarecer a sua
situação.
Em Fevereiro, o MP guineense impôs a obrigação

de permanência no país ao
deputado, depois de a Assembleia ter demorado responder o seu pedido de levantamento de imunidade.
O Ministério Público pediu para ouvir Simões Pereira
no âmbito de um processo denominado “Resgate”,
que, segundo os advogados
do líder do PAIGC, já tinha
sido concluído.
Uns dias mais tarde, o
magistrado do Ministério
Público que pediu o levantamento da imunidade e impôs as medidas de coacção
revogou-as e determinou
“arquivar os autos”, mas o
procurador-geral da república, Bacari Biai, revogou o
despacho do seu magistrado.
Esta foi a terceira vez que
o MP da Guiné-Bissau pede o
levantamento da imunidade
parlamentar de Domingos
Simões Pereira.

Meia centena
de mortos em ataque
UM ataque perpetrado domingo por rebeldes a uma aldeia perto de uma mina artesanal de ouro na província
de Ituri, leste da República Democrática do Congo (RD
Congo), fez 52 mortos, anunciou uma fonte administrativa local. Segundo Jean-Pierre Bikilisende, chefe do
posto administrativo de Mongwalu, que dista a sete quilómetros do local do ataque, atribuído ao grupo armado
Codeco (Cooperativa para o Desenvolvimento do Congo), havia ainda 100 pessoas desaparecidas. O Governo
da RD Congo condenou os assassínios como um “acto
bárbaro e covarde dos terroristas do Codeco contra populações inocentes”.

“Bandidos” matam 48
pessoas na Nigéria
PELO menos 48 pessoas foram mortas em ataques armados em três aldeias do estado de Zamfara, no noroeste da
Nigéria, disse domingo à AFP um responsável local e um
habitante. Estes ataques foram os mais recentes actos de
violência levados a cabo por bandos criminosos, “bandidos”, que aterrorizam o centro e noroeste da Nigéria
há anos, pilhando, raptando e matando residentes. “No
total, 48 pessoas foram mortas pelos bandidos nas três
aldeias (Damri, Sabon Garin e Kalahe), atacadas sexta-feira à tarde”, disse o funcionário administrativo do
distrito de Bakura, Aminu Suleiman, confirmando um
testemunho de um residente.

Ex-prefeito ruandês
julgado por genocídio
O EX-PREFEITO ruandês Laurent Bucyibaruta começou
ontem a ser julgado em Paris por alegada participação no
genocídio no Ruanda em 1994, no quarto processo aberto pela justiça francesa ao extermínio da etnia tutsi no
país há 28 anos. Depois do julgamento de um oficial militar, dois presidentes de junta e de um motorista, este é
o mais alto funcionário até agora julgado em França por
crimes relacionados ao genocídio no Ruanda, uma das
piores tragédias do século XX. Bucyibaruta, 78 anos, refugiado em França desde 1997, sob vigilância judiciária,
deverá responder durante mais de dois meses à acusação
de genocídio, cumplicidade em genocídio e cumplicidade em crimes contra a humanidade, enfrentando a pena
de prisão perpétua.

PR sul-coreano cessante
pede diálogo com Norte
O PRESIDENTE sul-coreano cessante, Moon Jae-in, pediu ontem o reinício do diálogo com a Coreia do Norte,
num discurso de despedida, antes da tomada de posse do
conservador Yoon Suk-yeol. “A paz é um requisito para a
nossa sobrevivência, um requisito para a prosperidade”,
disse Moon durante um discurso na Casa Azul, a residência
presidencial sul-coreana em Seul. “Espero sinceramente
que os esforços de desnuclearização e institucionalização
da paz continuem com a retomada do diálogo entre o Sul e
o Norte”, acrescentou. Moon defendeu que o seu mandato
de cinco anos ajudou a transformar “uma crise pré-guerra na península coreana”, referindo-se à troca de ameaças
de ataques entre Pyongyang e Washington em 2017, numa
“fase de diálogo”.

PM cingalês demite-se
após protestos
O PRIMEIRO-MINISTRO (PM) do Sri Lanka, Mahinda
Rajapaksa, demitiu-se ontem, depois de vários confrontos entre apoiantes do Governo e manifestantes que exigiam há várias semanas a sua saída devido à grave crise
económica que o país atravessa. “Rajapaksa demitiu-se.
Apresentou a sua carta de demissão”, disse à agência de
notícias espanhola Efe um responsável pelo gabinete do
primeiro-ministro. As autoridades cingalesas declararam
ontem a adopção de recolhimento obrigatório e enviaram
tropas armadas para a capital do país, Colombo, depois de
apoiantes do Governo terem atacado manifestantes que
estavam acampados frente à residência do Presidente e do
primeiro-ministro, enquanto os sindicatos iniciavam uma
“Semana de Protestos”, exigindo a mudança de Governo e
a renúncia do Presidente.

Negociador da UE
esperado em Teerão
O GOVERNO iraniano confirmou ontem que o coordenador da União Europeia (UE) para as conversações sobre o
programa nuclear do Irão é esperado em Teerão, uma visita que, segundo algumas fontes, ocorrerá hoje. “A agenda
das conversações de Enrique Mora em Teerão está quase
definida. Encontrar-se-á com Ali Bagheri, o principal negociador da República Islâmica do Irão”, disse o porta-voz
do Ministério iraniano dos Negócios Estrangeiros, Saeed
Khatibzadeh, na sua conferência de imprensa semanal. O
Irão está empenhado há um ano em negociações directas
com o chamado grupo 4+1 (França, Grã-Bretanha, Rússia e
China mais a Alemanha) e indirectamente com os Estados
Unidos, para reavivar um acordo alcançado em 2015 sobre
o seu programa nuclear, do qual Washington se retirou
unilateralmente em 2018.
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