
Director:  LÁZARO MANHIÇA    l     Edição N.º  31.608    l     Quarta-feira,  11  de Maio de 2022    l     www.jornalnoticias.co.mz    l j .noticias@snoticias.co.mz    l     30,00MT 

PUBLICIDADE

BREVES

PUBLICIDADE

0
6
5
8
3
2
5

1
0
8
1
5
6

6
5
8
3
2
5

1
0
8
1
5

6

O 
GOVERNO procura 
mecanismos para me-
lhorar as condições de 
navegabilidade e segu-
rança marítima, com 

vista a responder ao crescente 
recurso à costa, lagos e rios mo-
çambicanos para o transporte 
de pessoas e bens. Para o efeito, 
as autoridades comprometem-
-se a colocar à disposição dados
sobre o espaço marítimo nacio-
nal e também de outros países,
já numa perspectiva global e de
cooperação entre as nações.

A informação foi prestada 
ontem, em Maputo, pela secre-
tária permanente do Ministério 
dos Transportes e Comunica-
ções, Dina Ribeiro, na cerimónia 
de abertura da 18ª Reunião Anual 
da Comissão Hidrográfica das 
Ilhas e Países da África Austral.

Na ocasião, Dina Ribeiro de-
fendeu a necessidade de esta co-
missão coordenar as actividades 
dos serviços nacionais hidrográ-
ficos e estabelecer padrões tendo 
em vista a promoção da unifor-
midade na produção de cartas 
náuticas e outros documentos 
essenciais para a segurança na 
navegação. Garantiu que o Go-
verno vai continuar a facilitar 
a efectivação de todas as acti-

TRANSPORTE MARÍTIMO

Governo quer melhorar
segurança na navegação

Regista-se, em Moçambique, um interesse crescente pelo recurso ao transporte marítimo 

O BANCO Mundial poderá retomar, ainda este 
ano, o apoio directo ao Orçamento do Esta-
do, com uma injecção de um pacote inicial de 
cerca de 300 milhões de dólares norte-ame-
ricanos. 

A informação foi avançada pelo Ministro da 
Economia e Finanças, Max Tonela, que também 
fez saber que o Governo está em processo de mo-
bilização de vários parceiros que esperavam por 
uma sinalização positiva do Fundo Monetário 
Internacional (FMI) para formalizar os apoios em 
carteira.

Max Tonela referiu que o país espera também 
apoios de vários países que possuem um conjun-
to de linhas de financiamento importantes com 
Moçambique, mas que pelas mesmas razões fi-
caram suspensas.

As declaração do ministro da Economia e 
Finanças foram prestadas na conferência de im-
prensa conjunta com o representante-residente 
do FMI em Maputo, Alex Meyer, na qual anun-
ciaram a aprovação, na última segunda-feira,  
pelo Conselho de Administração do Fundo, de 
um pacote de ajuda de 470 milhões de dólares, 
marcando desta forma a retorna do programa de 
ajuda ao Orçamento do Estado a Moçambique, 
interrompida há cerca de seis anos.

Explicando o tipo de actividades desenvolvi-
das para que o Fundo Monetário Internacional e 
outros parceiros retomem o programa de ajuda 
directa ao Orçamento do Estado, Max Tonela 
explicou que as discussões com o FMI sempre 
existiram.

Detalhou depois que desde a interrupção do 
programa o Governo foi adoptando um conjun-
to de reformas que mostram o seu interesse em 
criar um ambiente mais transparente, a boa go-
vernação, quer nas Finanças Públicas, quer nas 

empresas maioritariamente participadas pelo 
Estado ou empresas públicas, quer ainda no re-
port sobre a utilização dos fundos públicos.

Max Tonela afirmou que o Governo vem 
demonstrando aos parceiros que tem uma lis-
ta concreta de programas de reformas visando, 
primeiro, a estabilização das Finanças Públicas, 
numa acção em que pontifica a questão da dívi-
da. 

“Aqui dissemos que é preciso que os indica-
dores voltem para níveis de sustentabilidade e aí 
há discussões em matérias de assistência técnica 
e estratégia para lidar com a dívida e, neste qua-
dro, há programas visando a melhoria da gestão 
das Finanças Públicas”, apontou Tonela.

O governante sustentou que o Executivo 
também se compromete a trabalhar no sentido 
de reduzir os défices crónicos no Orçamento do 
Estado, focalizando na componente da inflação, 
melhoria do nível de arrecadação de receitas do 
Estado e explorando todo o potencial existente 
para angariação de mais recursos.

“Aqui olhamos, por exemplo, para as refor-
mas a nível do Código do Imposto sobre o Valor 
Acrescentado (IVA), porque temos um programa 
de isenções que não beneficia os que mais pre-
cisam.  Fazendo uma comparação para o nível 
de isenções do IVA que Moçambique tem com 
alguns países da região é possível ver que há um 
espaço fiscal que o Estado tem para explorar”, 
referiu Tonela.

Na componente da despesa, o ministro de-
fende que há necessidade de se racionalizar e 
assegurar que haja um espaço fiscal para que o 
país possa financiar, com recursos próprios, cada 
vez mais investimentos públicos que garantam o 
crescimento económico e o  desenvolvimento do 
sector privado. 

ORÇAMENTO DO ESTADO

Banco Mundial pode
retomar ajuda este ano

PARA MEMBRO NÃO PERMANENTE DO CS

vidades que envolvem o mar, 
promovendo a investigação dos 
oceanos e contribuindo para a 
segurança e protecção do meio 
ambiente marinho.

“Que esta plataforma re-
gional continue a promover 
a cooperação no domínio dos 
levantamentos hidrográficos, 
cartografia náutica e marinha, 

dentro da região”, defendeu a 
dirigente. Neste momento, in-
formou a fonte, o país está a im-
plementar reformas estruturais 
na regulação do sector da mari-
nha, processo cujos avanços sig-
nificativos foram registados em 
2017, aquando da aprovação da 
Política e Estratégia do Mar, que 
culminou com a criação de no-

vas estruturas administrativas.
“Nesse âmbito, no ano pas-

sado o Governo extinguiu o 
Instituto Nacional de Hidro-
grafia e Navegação (INAHINA) 
e o então Instituto Nacional da 
Marinha (INAMAR)”, lembrou, 
acrescentando que foram depois 
criadas outras instituições, no-
meadamente o Instituto Ocea-

nográfico de Moçambique e o 
Instituto de Transportes Maríti-
mos, este último ainda em pro-
cesso de implementação.

Segundo o coordenador-ad-
junto de instalação do Instituto 
de Transportes Marítimos, Si-
mião Munguambe, os desafios 
passam pela maximização da 
informação cartográfica.

Moçambique bem encaminhado
MOÇAMBIQUE está muito 
bem encaminhado para a 
sua eleição a membro não 
permanente do Conselho 
de Segurança (CS) das Na-
ções Unidas, cujo escrutí-
nio terá lugar a 9 de Junho 
próximo na Assembleia-
-Geral da organização.

A convicção foi ma-
nifestada ontem ao “No-
tícias” por António Ma-
cheve, porta-voz do 
Ministério dos Negócios 
Estrangeiros e Cooperação 
(MINEC), instantes depois 
da participação, em Nova 
Iorque, da delegação na-
cional numa audição para 
este fim promovida pela 
Federação Mundial das 
Associações das Nações 
Unidas.

Falando em exclusi-
vo ao matutino, António 
Macheve explicou que os 
argumentos apresentados 
neste encontro, que teve 
lugar na sede da ONU, fo-
ram bastantes para que, 
depois desta audiência, o 
país possa ser eleito.

“A nossa análise é de 
que a candidatura nacio-

nal está muito bem en-
caminhada e há um am-
biente favorável para a 
nossa eleição no dia 9 de 
Junho a membro não per-
manente do Conselho de 
Segurança”, afirmou.

Dos factores que pesam 
para que o país seja inte-
grante deste organismo 
está o facto de, até agora, 
ser o único candidato re-
presentante do Continen-
te Africano, tendo apoio 
expressivo da União Afri-
cana. E se assim acontecer 
substituirá o Quénia.

Sobre isso, o porta-voz 
do MINEC explicou que as 
regiões da África Austral 
e Oriental alternam o as-
sento a membro não per-
manente do Conselho de 
Segurança. 

“Assim, o Quénia vai 
sair no dia 31 de Dezem-
bro deste ano, e o nosso 
país poderá assumir o as-
sento no dia 1 de Janeiro 
de 2023”, disse.

Para a eleição de Mo-
çambique a esta posição 
pesa também o facto de 
ser membro de pleno di-

SETE novas portagens locali-
zadas em diferentes rodovias 
nacionais entram em funcio-
namento a partir de 1 de Junho.

Trata-se das portagens de 
Chidenguele, em Gaza; Nhan-
cundela, Malova e Mapinhane, 
em Inhambane; Kumuaza-
-Chenga, em Manica, e Utu-
culo e Congerenge, no Niassa.
O O facto foi anunciado ontem 
por Filimão Suaze, porta-voz
da XV Sessão do Conselho de
Ministros, reunido na capital
moçambicana. A tarifa a apli-
car carece ainda de aprovação.

A construção das sete por-
tagens custou 238 milhões de 
meticais, desembolsados pelo 
Fundo de Estradas, no quadro 
do Programa Auto-Sustenta-
do de Manutenção de Estradas 
(PROASME).

Na sessão de ontem, o Go-
verno aprovou a proposta de 
Lei do Regime Jurídico das 
Contas Bancárias a submeter à 
Assembleia da República. Um 
dos aspectos de realce nes-
te documento é o facto de ter 
baixado de 21 para 18 anos a 
idade mínima para a abertura 

Novas portagens entram 
em funcionamento a 1 de Junho

de conta bancária, sendo que 
adolescentes a partir dos 15 
anos podem ser tutelados para 
o mesmo efeito.

A proposta de lei, con-
forme explicou Filimão Sua-
ze, faz parte da continuidade 
das medidas que vêm sendo 
adoptadas para conferir maior 
robustez à Lei de Combate ao 
Branqueamento de Capitais. 
O dispositivo estabelece ainda 
o regime jurídico das relações
entre clientes e as instituições

de crédito que disponibilizam 
contas bancárias e visa permi-
tir o acesso seguro, transpa-
rente e consciente aos serviços 
financeiros. 

Foi ainda objecto de abor-
dagem nesta sessão do Con-
selho de Ministros o relatório 
da visita do Primeiro-Ministro 
à província de Nampula, no 
âmbito da monitoria do Pla-
no Económico e Social e Or-
çamento do Estado 2022 e da 
reconstrução pós-desastres 

naturais.
A reunião apreciou tam-

bém o relatório anual de im-
plementação do Plano de 
Acção da Política de Emprego 
2021, no âmbito do qual foram 
criados 290 mil postos de tra-
balho, sendo 78 mil no sector 
da Agricultura.

O Conselho de Ministros 
apreciou ainda o relatório so-
bre o diálogo político no sector 
cultural entre Moçambique e a 
União Europeia.  
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Notificados mais

dez casos de Covid-19

Insumos agrícolas para
famílias de seis províncias

TEMA central do “Económico” desta 
semana inserido nesta edição e também 
disponível em www.jornalnoticias.co.mz

PR envia condolências
ao homólogo cubano

O PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi, endereçou ontem uma mensagem 
de condolências ao seu homólogo cubano, Miguel Diaz-Canel, pela perda de 
dezenas de vidas humanas, na sequência da trágica explosão, na cidade de Ha-
vana, no dia 7 de Maio corrente, que causou ainda feridos e destruição de in-
fra-estruturas de incalculável valor histórico. Na mensagem, o Chefe do Esta-
do lamenta a ocorrência deste infortúnio, numa altura em que o povo de Cuba 
está a se reerguer dos efeitos nefastos da pandemia da Covid-19. “Neste mo-
mento de dor e tristeza que se abateu sobre a nação cubana, gostaria de trans-
mitir, em nome do Governo e do povo moçambicanos, e em meu nome pró-
prio, as nossas sentidas condolências a Vossa Excelência, ao Governo e povo 
cubanos e às famílias enlutadas”, refere, na missiva, o estadista moçambicano.  

Novo Reitor
da UEM toma posse 

O CHEFE do Estado confere hoje 
posse a Manuel Guilherme Jr, no car-
go de Reitor da Universidade Eduar-
do Mondlane (UEM). Na mesma 
ocasião, Nyusi vai empossar Marce-
lino Liphola, reconduzido no cargo 
de Vice-Reitor da Universidade Lú-
rio, e Fred Nelson, indicado para Vi-
ce-Reitor desta mesma instituição. 

reito das Nações Unidas 
desde 1975, com expe-
riência acumulada nos 
esforços para a paz no 
país, região, no conti-
nente e no mundo. E isso, 
segundo Macheve, pode 
contribuir para as deli-
berações do Conselho de 
Segurança, que é o órgão 
das Nações Unidas res-
ponsável pela manuten-
ção da paz e segurança no 
mundo.

Não obstante o am-

biente favorável à sua 
eleição, Macheve asse-
gurou que o Governo vai 
continuar a trabalhar 
para que este desejo se 
concretize no dia 9 de Ju-
nho.

Para além de Moçam-
bique, participaram na 
audiência outros qua-
tro candidatos a mem-
bros não permanentes do 
Conselho de Segurança, 
nomeadamente Equador, 
Malta, Japão e Suíça.
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ATELIER DE LETRAS

2 CULTURA

ALBERTO DA BARCA*

VIVEMOS numa sociedade em que a comu-
nicação e o acesso à informação, ao conhe-
cimento e ao entretenimento são dominados 
pela imagem, pelo verbo e pela escrita. Po-
rém, não se pense que cada um destes veí-
culos têm o mesmo peso no cumprimento 
da sua missão, pois importa lembrar um 
conjunto diversificado de factores que in-
terferem de forma directa e indirecta nesse 
processo, conferindo a cada um dos mencio-
nados veículos importância distinta. 

Publicar um livro de poemas no actual 
contexto sócio-cultural e económico de 
Moçambique, se por um lado pode ser inter-
pretado como um acto de ousadia e de fra-
ca visão económica considerando os custos 
envolvidos e a quase certeza do baixo ou ne-
nhum retorno financeiro, por outro pode ser 
um investimento importante para a criação e 
o desenvolvimento de hábitos de leitura de 
poemas, e é uma resposta agradável e enri-
quecedora para um público-alvo constituído 
por pré-adolescentes, adolescentes e jovens 
leitores. 

Este livro de poemas com o sugestivo tí-
tulo “Primeiro livro de poesia – uma introdu-
ção aos poetas de Moçambique”, procura dar 
continuidade e abrir novos caminhos no tra-
dicional trabalho com a imaginação, sensibi-
lidade e emocionar-nos ou surpreender-nos 
com a força da palavra nas suas mais diversas 
manifestações de harmonia, simplicidade e 
encanto. Mas aqui coloca-se a questão: o que 
significa escrever para adolescentes e jovens?

Será que alguém sabe como deve ser um 
poema para essa faixa etária, para um públi-
co com diferentes níveis de cultura literária? 
Admitindo que seja do domínio de muitos 
autores, qual seria o processo para obter su-
cesso? O problema parece-nos bem mais 
complexo do que aparenta ser. Anatole Fran-
ce é de opinião de que não há necessidade de 
se procurar uma maneira especial de escre-
ver para os jovens, pois basta aperfeiçoar ao 
máximo o estilo, para que “tudo viva, para 
que tudo pareça claro, poderoso na narração, 
pois não há outro segredo para entusiasmar 
esses leitores.”

A selecção de poemas realizada pelo Pe-
dro Pereira Lopes foi muito criteriosa, re-
sultando numa combinação harmoniosa de 
valores éticos e estéticos que certamente 
poderão contribuir para fazer valer a sua im-
portância junto dos leitores. É neste sentido 
que constato que o mérito de maior destaque 
do livro, reside na sua ousadia em propor um 
conjunto diversificado de poemas com maior 
ou menor grau de abstracção para um públi-
co já familiarizado com a poesia ou que ainda 
não se descobriu como um potencial leitor de 
poemas de forma apaixonada. 

Olhando para o panorama actual da li-
teratura destinada a pré-adolescentes, ado-
lescentes e jovens no nosso país, percebe-se 
que ela tem excluído a poesia. Segundo Tira-
do Benedi, “alguns pedagogos sustentam a 

opinião de que as crianças, os adolescentes, 
os jovens não estão capacitados a compreen-
der a linguagem poética de modo que há a 
necessidade de desterrá-la da escola ou, ao 
menos, limitá-la quanto possível.”

No caso específico de Moçambique, 
constata-se que a poesia em geral ainda não 
penetrou nas nossas escolas, a não ser por via 
de cânticos e recitais esporádicos. Este facto 
pode ser sustentado pela percepção errada 
de que a capacidade poética dos pré-ado-
lescentes é muito precária em virtude de 
não possuírem a necessária estrutura mental 
para entender o domínio da fantasia, o que se 
pode considerar efectivamente como falso.

Com efeito, no nosso espaço educativo 
existe a percepção de que os jovens não estão 
preparados para se envolverem com a poesia 
e fazer dela um instrumento de conhecimen-
to, de prazer e imaginação. No que toca ao 
gosto pela poesia, há experiências realizadas 
nesse sentido pelo professor Doubress, sobre 
o gosto da criança pelo recital e pela poesia, 
comprovando o contrário. Segundo Brau-
nschvig, a criança gosta de poesia porque 
a memoriza sem grande dificuldade, gosta 
da cadência dos versos e da consonância da 
rima. Porém, muitos dos nossos pedagogos 
não têm preparação para usar a poesia como 
um suporte fundamental no processo de en-
sino e aprendizagem. Devido à sua natureza 
e características, ela pode contribuir de for-
ma clara para lidar com exercícios e traba-
lhos mais complexos, para além de tornar a 
aprendizagem mais interessante e alegre, 
considerando a sua capacidade de síntese. 

É claro que nem toda a poesia é capaz de 
interessar aos jovens. No entanto, é sabido 
que as letras das canções mais preferidas pe-
los jovens, têm a ver com o seu mundo juve-
nil de aventuras, brincadeiras, amizades etc. 
Mas no caso das canções ou recitais utiliza-
dos nas escolas, de uma maneira geral são tão 
abstractas que a maioria não entende o seu 
significado, dificultando assim a sua capa-
cidade de decorar. Como a repetição conduz 
à memorização, ela pode ocorrer sem com-
preensão, como acontece com frequência 
com os hinos nacionais em vários países.

Para concluir, em homenagem a todos 
os autores dos belos poemas que dão corpo a 
este livro, passo a citar alguns versos de al-
guns poemas, sem qualquer juízo de valor em 
relação aos demais: “Uma criança quando 
dorme... as estrelas chovem”, Rogério Man-
jate; “A mãe foi à praia e trouxe o mar entre 
os dedos”, Mbate Pedro; “Uma girafa com 
búzios ao pescoço”, Luís C. Patraquim; “Hoje 
vi uma borboleta pequena que escrevia no ar 
uma grande pauta musical”, Sónia Sultuane; 
“Gira feliz a bola gira do Gil”, Celso C. Cossa, 
etc.

Com votos de uma leitura com prazer!

*Colaboração, professor, escritor e ilus-
trador moçambicano

“PRIMEIRO LIVRO DE POESIA”

Uma resposta agradável 
e enriquecedora

LÍNGUA PORTUGUESA

Idioma cada vez
mais “moçambicano”

LUCAS MUAGA

A 
LÍNGUA portuguesa 
está em constan-
te mutação e, em 
função do espaço 
geográfico e seu 

contexto cultural, ganha 
características específicas, 
que permitem o surgimento 
de novas variantes. 

É nesta dinâmica que 
nasceram várias variedades 
na Comunidade dos Paí-
ses de Língua Portuguesa 
(CPLP), das quais apenas as 
variantes de Portugal e Bra-
sil estão devidamente siste-
matizadas e padronizadas.

Entretanto, depois des-
tes dois países, Moçambi-
que poderá tornar-se na 
terceira nação com uma va-
riedade codificada e usual 
em contextos formais e in-
formais.

Uma série de iniciativas 
são levadas a cabo no país, 
conforme notou-se nos 
últimos dias, por ocasião 
das comemorações do 5 de 
Maio, Dia Internacional da 
Língua Portuguesa, efemé-
ride oficialmente estabe-
lecida em 2009 pela CPLP 

e proclamada em 2019, 
pela Organização das Na-
ções Unidas para Educação, 
Ciência e Cultura (UNES-
CO), dado o idioma ser um 
dos mais difundidos no pla-
neta, com mais de 265 mi-
lhões de falantes.

O colóquio “Codificação 
do Português de Moçambi-
que”, que marcou o lança-
mento do projecto de ela-
boração do Dicionário do 
Português de Moçambique 
(DiPoMo), organizado pela 
Cátedra de Português Lín-
gua Segunda e Estrangeira 
da Faculdade de Letras e 
Ciências Sociais da Univer-
sidade Eduardo Mondlane 
(UEM), foi o momento mais 
notável. 

Detalhes como o enqua-
dramento, descrição, pla-
no de execução, ponto de 
situação e trabalho futuro 
do DiPoMo foram apresen-
tados pelos pesquisadores 
Maria João Diniz e José Pe-
dro.

O projecto, sob a coor-
denação geral da profes-
sora Inês Machungo, conta 
com a participação de vá-
rios profissionais nacionais 

O PESQUISADOR português José Pedro, que faz a coorde-
nação para metodologias e ferramentas do DiPoMo, disse 
que a iniciativa visa essencialmente criar várias valências, 
como fazer o levantamento de palavras moçambicanas e 
contribuir para a sua circulação e divulgação. 

“Queremos que este instrumento tenha característi-
cas que permitam o seu uso por parte do público em geral 
e especializado e que sirva de base e permita a ligação com 
outros recursos, nomeadamente recursos didácticos para 
o ensino em Moçambique”, comentou. 

É neste sentido que considera se estar diante dum 
instrumento de cidadania, por reconhecer, pela primeira 
vez, com o Vocabulário Ortográfico do Português (VOP), 
a legitimidade das formas próprias empregadas pelos 
moçambicanos, mesmo que não estejam registadas em 
ferramentas lexicográficas de referência e dicionários. 
Portanto, os pesquisadores também consultam dicioná-
rios de “moçambicanismos” para encontrar elementos 
que distingam esta variedade com as demais. 

Ainda assim, frisou José Pedro, o futuro dicionário 
toma a língua portuguesa falada em Moçambique como 
um todo. 

O DiPoMo deverá integrar os recursos digitais que 
contemplam a realidade linguística nacional, abrindo es-
paço, como acontece com outras línguas, para a criação 
de verificadores ortográficos nos programas de edição e 
informação, materiais de síntese e reconhecimento de 
voz “que permitam inaugurar uma época em que tam-
bém o Português de Moçambique seja tido em conta na 
indexação semântica”. 

Instrumento
de cidadania

Português de Moçambique 
e conferências mundiais 
sobre o idioma”, esclareceu 
Maria João Diniz. 

Respondendo no pro-
jecto pela coordenação 
para fontes e redacção, a 
professora acrescentou 
que há uma relativa esta-
bilidade no crescimento e 
fortalecimento gradual das 
estruturas do Estado, es-
tudos sobre a variante mo-
çambicana, consciência da 
sua autonomia como va-
riedade autónoma e cria-
ção dos primeiros cursos 
próprios de normalização 
linguística.

Explicou que com a ten-
dência do crescimento da 
língua portuguesa, cons-
tando na lista dos dez idio-
mas mais falados do plane-
ta, se espera que até ao final 
do século XXI, metade dos 
falantes estejam em África. 

“O DIPoMO é um passo 
natural seguinte no proces-
so de emergência do idioma 
como variedade autónoma 
no país”, considerou.

Portanto, frisou, é im-
portante contribuir com 
ferramentas característi-
cas que “permitam a do-
cumentação e difusão dos 
instrumentos existentes, 
o tratamento sistemático 
adequado e consciente da 
codificação da variante, o 
acesso mais fácil, por to-
dos, à língua do Estado, a 
participação de Moçambi-
que na gestão do português 
no quadro crescentemente 
pluricêntrico”.

e internacionais. E resulta, 
segundo Maria João Diniz 
e José Pedro, da inexistên-
cia no país de instrumentos 
linguísticos reguladores do 
português de Moçambique 
e da necessidade da sua 
criação. 

É igualmente conse-
quência da elaboração, 
pela mesma cátedra, do 
Vocabulário Ortográfico do 
Português de Moçambique 
(VOLUMOLP) e do conhe-
cimento acumulado duran-

te o seu desenvolvimento.
O DiPoMo fará do país 

o terceiro centro de deci-
são da norma, depois de 
Portugal, até século XIX, e 
do Brasil no centenário se-
guinte. 

“No século XXI há um 
crescente pluricentrismo 
desta língua, motivado pelo 
auto-crescimento da gestão 
multilateral do idioma atra-
vés do Instituto Internacio-
nal de Língua Portuguesa, 
Vocabulário Ortográfico do 

Projecto a longo prazo
A CRIAÇÃO do Dicionário 
do Português de Moçam-
bique é, por natureza, um 
projecto a longo prazo, 
pois, conforme se avançou, 
vem sendo feito no âmbito 
do VOLUMOLP, cujo de-
senvolvimento iniciou em 
2010, tendo dado os pri-
meiros frutos em 2013 e 
2014. 

Em 2017, publicou-se a 
primeira versão consolida-
da do VOLUMOLP, entregue 
à CPLP para ser integrada 
no Vocabulário Ortográfico 
Comum (VOC). Entretanto, 
explicaram os pesquisado-
res, “o instrumento apenas 
contém palavras e seu vo-
cabulário normal, a classe 
gramatical, flexão e formas 
associadas, mas não tem 
significados e, portanto, é 
o que estamos a fazer pela 
primeira vez”. 

José Pedro destacou o 
facto de o país dispor de 
técnicos especialistas com 
capacidade e conhecimen-
to para conduzir um traba-

lho do género, frisando que 
o projecto é também con-
secução do conhecimento 
acumulado por linguistas 
nacionais nas últimas dé-
cadas.

Avançou que se espera 
concluir o trabalho nos pró-
ximos cinco anos, estando 
agora cumprido o primei-
ro. Ao fim de três anos, será 
lançado o “corpus” do por-
tuguês de Moçambique e, 
dez anos depois, a segun-
da edição do VOLUMOLP, 
com ensaios decorrentes de 
contactos com pesquisado-
res moçambicanos. 

De acordo com Maria 
João Diniz, nos primeiros 
dois anos constituir-se-á 
o corpus do idioma, com 
dados lexicográficos, na 
primeira versão da lista de 
espécies botânicas e zoo-
lógicas. No terceiro ano, os 
pesquisadores trabalharão 
com a nomenclatura con-
solidada. 

A meta é, disse, fazer a 
publicação intermédia de 

um código moçambicano 
da variante com pelo menos 
60 milhões de palavras. 

“Vamos recolher teses, 
estudos sobre cultura mo-
çambicana, desde glossá-
rios temáticos disponíveis 
dos estudos gerais, por 
exemplo, espécies botâni-
cas e geológicas importan-
tes para a caracterização do 
léxico de qualquer varieda-
de, mas também gastrono-
mia de diferentes regiões”, 
considerou.

Os investigadores pre-
tendem igualmente codifi-
car empréstimos e palavras 
provindas doutras línguas 
utilizadas. “O português 
em Portugal está na mes-
ma situação com línguas 
diversas, o inglês, hoje em 
dia, passa por todo o nosso 
uso de linguagem. Aqui em 
Moçambique, a caracterís-
tica específica, que é a ge-
neralidade de palavras ex-
portadas de línguas bantu, 
portanto trata-se de ban-
tuísmo”, disse. 

O colóquio marcou o lançamento do Dicionário do Português de Moçambique

Livros “Português Moçambicano I e II”

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

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

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

Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

21625031

   21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho, 

n.º 2999

Museu da História Natural – Travessa 

do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional da Moeda – Rua 

Consiglieri Pedroso

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-

-Min, n.º 1233

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

PUBLICIDADE

AUTOMOBILISTAS pedem a 
melhoria da via Bloco II-Ma-
zambanine, na vila de Boane, 
para a redução de acidentes 
que se registam devido às 
condições precárias de tran-
sitabilidade.

Segundo os automobilis-
tas, a via carece de reabilita-
ção, colocação de sinalização 
e iluminação.

Victor Matsinhe, automo-
bilista, disse que a tentativa 
de contornar buracos contri-
bui, em grande medida, para 
a ocorrência de acidentes.

“Para além de estar esbu-
racada, a estrada é estreita e 
não tem sinalização, por isso 
há registo de embates fron-
tais entre veículos”, relatou.

Frenk Cossa, outro auto-
mobilista, afirmou que a si-
tuação é crítica.

“Falta iluminação e sina-
lização, mas os buracos con-
tribuem mais para acidentes. 
Portanto, é urgente a reabili-
tação da estrada”, disse.

Augusto Mambero, ve-
reador de Infra-Estruturas 
no Município de Boane, disse 

tratar-se de uma via classifi-
cada, que está sob gestão da 
Administração Nacional de 
Estradas (ANE). Avançou que 
há um trabalho a ser feito no 
sentido de melhorar a sinali-
zação no troço.

“O trabalho visa evitar 
os acidentes, mas também o 
congestionamento que se ve-
rifica”, explicou.

Acrescentou que ao nível 
do Município tem sido prio-
rizada a iluminação em locais 
com infra-estruturas ao lon-
go da via.

O SERVIÇO de Migração na cidade de 
Maputo promove desde a semana pas-
sada uma campanha de massificação da 
emissão de passaportes, consciencia-
lizando as pessoas sobre as facilidades 
disponíveis nestes serviços.

A campanha, que decorre em três 
distritos municipais, tem por objectivo 
criar uma cadeia de informação e mos-
trar aos interessados as facilidades com 
que podem emitir este documento de 
viagem, sem o recurso a intermediários.

Segundo Felizardo Jamaka, porta-

-voz do SENAMI na cidade de Maputo,
muitas pessoas não estão familiarizadas
com os procedimentos usados para ob-
ter o passaporte, daí que esta constitui
mais uma oportunidade de divulgação
dos serviços.

Assim, nos postos de captação de 
dados são atendidas, diariamente, en-
tre 50 e 200 pessoas. Prevê-se que até 
ao final da campanha, prevista para 
esta semana, sejam atendidas cerca de 
10 mil.

“Muitos utentes não conhecem 

o sistema de marcação electrónica,
chegando a pensar que se trata de um
procedimento moroso. Na verdade, é o 
mais simples, visto que a pessoa tem a
prerrogativa de escolher o dia e a hora
em que pretende ser atendida para fa-
zer a captação”, explicou. 

Disse estar convicto que a campa-
nha servirá para que as pessoas estejam 
cada vez mais familiarizadas com os 
serviços e, por via de marcação, pos-
sam obter o documento com maior 
brevidade.

P
OUCO mais de duas mil 
e quinhentas casas fica-
ram inundadas na pre-
sente época chuvosa, 
afectando aproxima-

damente 12 mil pessoas na ci-
dade de Maputo, com o maior 
impacto nos meses de Janeiro 
a Março.

No mesmo período, se-
gundo as autoridades muni-
cipais, mais de 200 hectares 
da produção agrícola foram 
arrastados, resultando em 
perdas estimadas em mais de 
duas mil toneladas de produ-
tos diversos.

Os dados foram partilha-
dos semana finda, num infor-
me do Conselho Municipal aos 
deputados da bancada parla-
mentar da Frelimo na Assem-
bleia da República (AR) pelo 
círculo eleitoral de Maputo.

Segundo a porta-voz do 
Município, Alice de Abreu, 

Inundações afectaram 
mais de duas mil famílias

estão em curso acções de res-
posta e mitigação dos efeitos 
visando minimizar o sofri-
mento das populações nas zo-

nas afectadas. 
“São acções que vão desde 

o reforço da sensibilização dos
munícipes, passando pela ac-

tivação do Comité Operativo 
de Emergência (COE) da cida-
de. Estamos também a fazer a 
limpeza, abertura de valetas e 

remoção de resíduos sólidos 
bem como a sucção de águas 
pluviais”, disse.

Alice de Abreu reconhe-

ceu, entretanto, que a solução 
vai além das medidas de mi-
tigação de curto prazo, sen-
do necessárias acções estru-
turantes que poderão evitar 
a ocorrência de inundações 
sempre que as chuvas caem 
na capital do país.

“Temos consciência de 
que ao longo dos anos foram 
feitas construções de forma 
desordenada e criados as-
sentamentos informais que 
impedem a normal circulação 
das águas, em alguns locais 
sem a autorização das estru-
turas do Município”, assu-
miu.

Neste momento, avançou, 
a edilidade está a fazer um le-
vantamento das construções 
feitas de forma desordenada 
para posterior busca de solu-
ções conjuntas.

Por outro lado, acrescen-
tou, há trabalhos em curso 

visando o reassentamento das 
famílias que vivem em zonas 
identificadas como “bacias 
naturais”, onde as inunda-
ções são uma preocupação 
sempre que há registo de 
chuvas.

“Estamos em articulação 
com a província de Maputo 
para ver se encontramos es-
paço para estas famílias fica-
rem em melhores condições. 
E nessas zonas de onde vão 
sair poderão ser, de facto, 
construídas novas bacias para 
garantir a retenção das águas 
e facilitar o escoamento para o 
seu destino final”, disse.

Sem avançar datas para a 
sua concretização, de Abreu 
explicou que se trata de um 
plano de médio prazo.

Neste momento há estu-
dos e projectos para a melho-
ria do saneamento na cidade 
de Maputo.

Limpeza das valas para minimizar inundações

Campanha consciencializa
sobre emissão de passaportes

BLOCO II-MAZAMBANINE

Automobilistas pedem melhorias na via

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº  089/22

1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 10 Maio
de 2022

CÂMBIOS(MT)
PAÍSES MOEDAS COMPRA VENDA    MÉDIA

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

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

PAÍSES MOEDAS
  Àfrica do Sul Rand 3,93 4,00      3,97
  Botswana Pula 5,18 5,28      5,23
  eSwatini Lilangueni 3,93 4,00      3,97
  Mauricias Rupia 1,47 1,50      1,48
  Zâmbia Kwacha 3,72 3,79      3,75

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Japão Iene 486,34 496,04    491,19
  Malawi Kwacha 78,14 79,70     78,92
  Tanzânia Shilling 27,24 27,78     27,51
  Zimbabwe Dólar 167,20 170,53    168,86

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Brasil Real 12,32 12,56     12,44
  Canada Dolar 48,68 49,65     49,17
  China/Offshore Renminbi 9,37 9,55      9,46
  China Renminbi 9,40 9,59      9,50
  Dinamarca Coroa 8,97 9,15      9,06
  Inglaterra Libra 77,86 79,41     78,64
  Noruega Coroa 6,52 6,65      6,59
  Suécia Coroa 6,29 6,42      6,36
  Suíça Franco 63,78 65,05     64,42
  União Europeia Euro 66,71 68,04     67,38

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   4,0000000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  1,9801400  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.861,51000
Venda..............  1.862,28000

Maputo,  11.05.2022
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão
     cambial reportada pelos Bancos Comerciais ao longo do dia.
(b) Taxas de câmbio resultantes do cruzamento entre a taxa de câmbio do

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

PUBLICIDADE

NOS PRÓXIMOS QUATRO ANOS

Dezanove empresas podem
entrar no mercado bolsista

A 
BOLSA de Valores de 
Moçambique (BVM) 
pretende admitir mais 
dezanove empresas 
no mercado, passando 

das actuais onze para trinta, 
nos próximos quatro anos.

Com esta medida, a BVM 
pretende fazer face a um dos 
seus principais desafios que se 
prende com a necessidade de 
ver cotadas mais empresas no 
mercado accionista e obriga-
cionista, bem como o aumen-

to da capitalização bolsista.
“Pretendemos também 

contribuir para o crescimen-
to do financiamento ao sector 
privado, apostar na criação 
de novos produtos, serviços, 
mercados e instrumentos fi-
nanceiros, bem como admi-
tir a cotação às empresas do 
Sector Empresarial do Estado 
(SEE)”, disse Salim Valá, Pre-
sidente do Conselho de Admi-
nistração (PCA) da instituição.

Valá falava ontem, em 

Maputo, no âmbito de visita 
de trabalho da Comissão do 
Plano e Orçamento (CPO) da 
Assembleia da República (AR) 
à BVM no contexto de fisca-
lização e supervisão que este 
grupo de deputados tem rea-
lizado às empresas públicas e 
instituições participadas pelo 
Estado.

Segundo o PCA, a BVM 
pretende criar mecanismos 
apropriados para atrair as Pe-
quenas e Médias Empresas 

(PME), promovendo a forma-
lização da economia e a inter-
nacionalização das empresas 
moçambicanas.

“É neste contexto que es-
tamos a equacionar a introdu-
ção de incentivos temporários 
direccionados às empresas 
cotadas na Bolsa de Valores, 
bem como ampliar e aprofun-
dar a implementação de pro-
grama de capacitação e litera-
cia financeira, em particular, 
sobre o mercado de capitais”, 

A Comissão do Plano e Orçamento da AR escalou ontem a Bolsa de Valores de Moçambique 

O ECONOMISTA-CHEFE do 
Standard Bank em Moçambi-
que referiu que o preço do ga-
sóleo aumenta lentamente no 
país e está 20% mais barato que 
na África do Sul, o que ajuda a 
travar a inflação.

“Consideramos, no nos-
so modelo de previsões, que o 
ajustamento do preço do com-
bustível em Moçambique não 
será feito ao ritmo que o merca-
do exige”, referiu Fáusio Mussá. 

A guerra na Ucrânia eclodiu 
numa altura em que o mundo 
ainda sofre com vários choques 
pós-pandemia da Covid-19 nas 
cadeias de fornecimento, o que 
está a alimentar níveis de infla-
ção recorde à escala global.

Ainda assim, a institui-
ção prevê inflação a um dígito 

(abaixo dos 10%) em Moçambi-
que e recuo nos anos seguintes, 
com taxas de 9,4% (2022), 7,3% 
(2023), 6,5% (2024) e 5,9% 
(2025).

“O Orçamento do Estado 
(OE) não prevê nenhum sub-
sídio aos combustíveis, mas os 
operadores estão dispostos a 
continuar a importar combus-
tíveis na expectativa de  haver 
acordo com o Governo, para se-
rem compensados por causa de 
perdas em que estão a incorrer 
ao manter os preços”, explicou 
em entrevista à Lusa.

Segundo Mussá, além deste 
arrastar de preços, nos postos 
de combustível, Moçambique 
entra nos meses de Abril e Maio 
numa fase em que o custo dos 
alimentos tende a baixar devido 

ao crescimento sazonal de pro-
dução agrícola local.

“Este ano pode ser que, por 
causa do impacto das chuvas, 
este período de deflação ocorra 
um pouco mais tarde, mas, seja 
em que altura for, influencia a 
previsão do banco Standard”, 
frisou.

Em paralelo, o Banco de 
Moçambique mantém as ta-
xas de juro altas para contro-
lar a inflação: a “prime rate” 
para as operações de crédito no 
país subiu 50 pontos base para 
19,1% em Maio, após sete meses 
sem alterações.

“Se avaliarmos a inflação 
como imposto para os mais 
desfavorecidos, esta política 
do Banco Central minimiza-
rá o impacto para a maioria 

SEGUNDO STANDARD BANK

Gasóleo ajuda a conter
aumento de preços

da economia, tendo em conta 
que mais de 50% da população 
moçambicana é extremamente 
pobre”, referiu.

Segundo o analista, taxas 
de juro mais altas afectam um 
segmento do mercado que tem 
acesso ao financiamento, mas é 
uma parte de rendimentos mé-
dios e altos, face à maioria da 
população moçambicana muito 
sensível à inflação.

“O preço de não tomar 
medidas para ajudar a conter a 

inflação, na minha opinião, é 
muito alto, mesmo com as li-
mitações ao crescimento eco-
nómico e à criação de emprego 
que as taxas de juro altas podem 
trazer”, referiu.

O banco Standard Moçam-
bique prevê taxas de cresci-
mento do PIB de 2,8% para este 
ano (descontando já o impacto 
da guerra na Ucrânia e riscos in-
flaccionários globais), 3,7% no 
próximo, 4,1% em 2024 e 4,3% 
em 2025.

A INFLAÇÃO em Moçambique, medi-
da pelo Índice do Preços no Consumi-
dor (IPC) nas cidades de Maputo, Beira e 
Nampula, atingiu 1,13 por cento em Abril, 
quando comparada com a do mês anterior. 
A inflação acumulada situou-se em 4,5 
por cento e a homóloga em 7,9 por cento, 
refere uma nota de imprensa do Instituto 
Nacional de Estatística (INE) divulgado 
ontem. As divisões de alimentação e bebi-
das não alcoólicas e de transportes foram 
as de maior destaque ao contribuírem no 
total da variação mensal com cerca de 
0,54 e 0,48 pontos percentuais (pp) posi-
tivos, respectivamente.

Entretanto, em relação a variação 
mensal por produto destaca-se o aumento 
dos preços da gasolina com 5,9 por cento, 
pão de trigo (8,5 por cento), peixe seco 
(9,5 por cento), gasóleo (7,1 por cento), 
óleo alimentar (4,0 por cento), viaturas 
ligeiras em segunda mão (2,4 por cento) e 
carapau (1,6 por cento).

Estes contribuíram no total da va-
riação mensal com cerca de 1,06 
pontos percentuais (pp) positivos. 
No entanto, alguns produtos, com desta-
que para o tomate (1,5 por cento), peixe 
fresco (1,6 por cento) e couve (4,1 por cen-

to), contrariaram a tendência de aumento 
ao contribuírem com cerca de 0,11pp ne-
gativos.

No período compreendido entre Ja-
neiro e Abril do ano em curso, Moçam-
bique registou um aumento de preços 
na ordem de 4,51 por cento. As divisões 
de alimentação e bebidas não alcoólicas, 
e de transportes foram as de maior des-
taque ao contribuírem, no total da va-
riação acumulada, com cerca de 2,34pp 
e 1,39pp positivos, respectivamente. 
esagregando a variação acumulada por 
produto destaca-se o aumento dos preços 
do tomate, gasolina, transportes semi-co-
lectivos urbanos e suburbanos de passagei-
ros, pão de trigo, peixe seco, óleo alimentar 
e veículos automóveis ligeiros em segunda 
mão, cuja comparticipação foi de 2,79pp 
positivos no total da variação acumulada. 
Comparativamente a igual período do 
ano anterior o país registou, no mês em 
análise, um aumento de preços na or-
dem de 7,90 por cento. As divisões de 
transportes, alimentação e bebidas não 
alcoólicas foram em termos homólo-
gos as que registaram maior variação 
de preços com cerca de 12,43 por cen-
to e 10,25 por cento, na devida ordem. 

Analisando a variação mensal pelos três 
centros de recolha,que servem de refe-
rência para a variação de preços do país, 
nota-se que em Abril último, todas as 
cidades registaram aumento de preços, 
com Nampula a se destacar com cerca de 
1,36 por cento, seguida da Beira com 1,16 
por cento e por fim a capital moçambica-
na, Maputo, com cerca de 0,99 por cento. 
Relativamente a variação acumulada, a 

cidade da Beira, teve a maior subida do 
nível geral de preços com cerca de 6,66 
por cento, seguida de Nampula com 4,42 
por cento e Maputo com 3,80 por cento. 
No tocante à variação homóloga, Nam-
pula liderou a tendência do aumento do 
nível geral de preços com cerca de 8,80 
por cento, seguida de Maputo com cerca 
de 7,87 por cento e, por último, a Beira 
com 6,70 por cento.

EM ABRIL

Inflação fixada em 1,13%

O transporte foi uma das divisões de maior destaque na contribuição total da variação mensal

frisou.
Por seu turno, o presidente 

da Comissão do Plano e Orça-
mento, António Niquice, dis-
se que os parlamentares estão 
interessados em ver a BVM a 
atrair cada vez mais empresas, 
sobretudo, as PME.

Niquice defende que as 
empresas do Sector Empresa-
rial do Estado devem estar co-
tadas na bolsa como forma de 
obter vantagens de financia-
mento e visibilidade no mer-
cado nacional e internacional.

Explicou ainda que a visita 
tinha como objectivos verifi-
car, dentre outros aspectos, o  
desempenho dos indicadores 
financeiros da empresa; as 
estratégias para dinamizar a 
economia nacional, o plano de 
comunicação e promoção, o 
quadro legal que regulamenta 
o funcionamento da institui-
ção e os incentivos existentes
para estimular a poupança e o
investimento.

“Estávamos interessados 
em saber mais sobre a ade-
são das Grandes, Pequenas e 
Medias Empresas (GPME) ao 
mercado bolsista, bem como a 
influência da BVM no desem-
penho das PME”, afirmou.

O “Notícias” apurou que 
até finais de 2021, o merca-
do bolsista contava com um 
volume de transacções de 
12.057,80 milhões de Meti-
cais. 

À ESCALA GLOBAL

Preço de alimentos 
com ligeira descida
O PREÇO de alimentos 
recuou 0,8% em Abril, 
acompanhando a descida 
nos óleos vegetais e mi-
lho, mas é 30% acima do 
verificado em 2021, segun-
do dados da Organização 
das Nações Unidas para a 
Agricultura e Alimentação 
(FAO).

Em Abril, o índice de 
preços dos alimentos da 
FAO fixou-se em 158,4 
pontos, uma descida de 
0,8% em comparação com 
o mês anterior.

No entanto, o valor per-
manece aproximadamente 
30% superior ao registado 
em igual período do ano 

anterior.
“Este pequeno declí-

nio no índice é um alívio 
bem-vindo, sobretudo 
para os países com bai-
xos rendimentos e défice 
alimentar”, considerou o 
economista-chefe da FAO, 
Máximo Torero Cullen, ci-
tado pela agência EFE.

A evolução é justificada 
pela diminuição do valor 
dos óleos vegetais (5,7%). 

Por sua vez, a queda de 
3% no preço do milho con-
tribuiu para a redução do 
preço dos cereais, limitado 
pelo bloqueio do trigo nos 
portos da Ucrânia, face à 
guerra. 

Ainda assim, o preço do 
arroz voltou a subir perante 
o aumento da procura pela
China, enquanto o do açú-
car disparou 3,2% devido à
baixa produção no Brasil,
que é o maior exportador
mundial deste bem.

Neste mês, o preço de 
carne voltou a bater um 
novo recorde, com um au-
mento de 2,2% devido à 
subida do número de focos 
de gripe de aves e à inter-
rupção das exportações da 
Ucrânia.

O valor dos laticínios 
e da manteiga também 
avançou perante a dimi-
nuição da oferta.

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

O NOTÍCIAS DEDICA  DIARIAMENTE
 UMA PÁGINA À CIDADE DA BEIRA

SAIBA O QUE ACONTECE 
NO SEU MUNICÍPIO

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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A VOZ DO MUNÍCIPE

A FALTA de iluminação pública nas ruas 
do bairro Vila Massane, cidade da Beira, 
inquieta os moradores, por propiciar a 
criminalidade, particularmente no pe-
ríodo nocturno.

Segundo os entrevistados pelo nosso 
Jornal, tal situação já foi reportada às au-
toridades competentes.

Felisberta Duda disse que a falta de 
iluminação traz insegurança para os re-
sidentes no bairro, sobretudo quando se 
trata de circular à noite.

Contou ainda que pelo facto de resi-

dências estarem distantes da rua princi-
pal, os moto-taxistas têm receio de levar 
os passageiros até à porta de casa, temen-
do perder as suas motorizadas e/ou a re-
ceita por acção dos criminosos.

Jonasse da Cruz, estudante do pós-
-laboral, confessou que vive aterroriza-
do todos os dias quando chega a hora de
regressar à casa, receando que algo lhe
aconteça durante a caminhada.

Disse que a Electricidade de Moçam-
bique (EDM) deve encontrar solução para 
o problema que há muito vem inquietan-

do os moradores.
Por sua vez, Marieta Helena disse ser 

perigoso andar pelas ruas sem iluminação 
nas noites. Assim,  pediu às autoridades 
competentes para a colocação de novos 
candeeiros em substituição dos antigos, 
de modo a devolver alguma tranquilida-
de.

Edson Venâncio, outro morador, in-
dicou que os residentes daquele bairro já 
reportaram inúmeras vezes o problema às 
autoridades, mas nunca tiveram alguma 
resposta. 

Vila Massane pede iluminação pública

Felisberta Duda Marieta   Helena Jonasse  da Cruz  Edson Venêncio

Muabvi: um novo foco 
de venda e consumo de  drogas

NATÁLIA MIRANDA

O 
VIGÉSIMO bairro 
da cidade da Bei-
ra, conhecido como 
Muabvi, vai se trans-
formando para o 

mal. Nos últimos tempos, esta 
zona do posto administrativo 
de Inhamízua foi se tornando 
num novo foco de consumo e 
venda de droga de diversa na-
tureza.

Zona potencialmente pis-
catória e com cerca de 12.800 
habitantes, Muabvi vive tam-
bém problemas criminais, al-
guns resultantes do consumo 
de estupefacientes, segundo 
contam os moradores.

Há casos de assaltos a 
residências devido à ine-
xistência de um posto po-
licial e iluminação pública. 
Saíde Ezequiel, residente do 
bairro, denunciou a existên-
cia de focos de consumo e 
venda de drogas. O facto é re-
cente e está a envolver vários 
adolescentes e jovens desta 
área residencial.

Ezequiel contou que o 
surgimento de “bocas de 
fumo” em Muabvi foi impul-
sionado pelos vendedores e 
consumidores que antes mo-
ravam nas ruínas e residên-
cias de madeira e zinco, nas 
imediações dos Caminhos de 
Ferro de Moçambique (CFM), 
no bairro dos Pioneiros.

Fugindo da pressão poli-
cial e dos agentes do Gabine-
te Provincial de Prevenção e 
Combate a Drogas (GPPCG), 
maior parte desses consumi-
dores e vendedores idos de 
Pioneiros foram se instalando 
em definitivo em Muabvi.

O nosso interlocutor de-
fendeu que antes, a activi-
dade era menos notória, mas 
com o aparecimento de novos 
intervenientes, o consumo e 
venda de drogas aumentou e 
chamou atenção dos mora-
dores.

Revelou que todos os dias, 
a partir das 16.00 horas, é 
notável a entrada de carros e 
pessoas provenientes de ou-
tros locais à procura de dro-

gas. “E saem apenas quando 
anoitece”, disse.

Saíde Ezequiel afirmou ter 
visto jovens a injectarem-se 
drogas sob o olhar dos tran-
seuntes que receiam enfren-
tá-los, temendo uma possível 
reacção violenta dos mesmos.

O nosso entrevistado 
adiantou que a população 
teme que mais adolescen-
tes se envolvam na venda e 
consumo de drogas e torna-
rem-se delinquentes, im-
pulsionados pelos efeitos dos 
estupefacientes que conso-
mem.

Acrescentou que a comu-
nidade tem medo de denun-
ciar, porque muitos dos en-
volvidos são filhos, parentes 
ou vizinhos. Temem também 
represálias dos dos consu-
midores, principalmente, de 
vendedores.

Ângelo Costa, morador 
deste bairro, disse ser “nor-
mal” o consumo e venda de 
entorpecentes em algumas 
casas, facto que preocupa os 
residentes.

Costa afirmou que a acção 
dessas pessoas já está a en-
volver muitos adolescentes e 
jovens desta zona que podiam 
estar a estudar e/ou em outras 
actividades benéficas.

Ângelo Costa apontou a 
falta de iluminação pública, 
posto policial e patrulhamen-
to, como alguns factores que 
propiciaram o surgimento 
deste mal.

“A zona transformou-se 
num foco de venda de estu-
pefacientes. Acho que o bair-
ro está a ser ponto de tráfico 
de drogas, porque o movi-
mento de viaturas estranhas é 
realmente enorme”, disse.

Costa apontou que as 
pessoas evitam passar pelas 
redondezas de alguns locais 
do bairro, principalmente 
ao anoitecer, com receio de 
serem agredidas, violadas 
ou sofrerem qualquer outro 
constrangimento.

Assim, pediu as autorida-
des para velarem a situação 
que apoquenta os moradores 
de Muabvi.

OUTRA preocupação levanta-
da pelos moradores de Muabvi 
é a ocorrência sistemática de 
assaltos a residências e na via 
pública.

De acordo os residentes, 
telemóveis, electrodomésti-
cos e valores monetários são os 
principais bens que os malfei-
tores apreciam durante as suas 
incursões.

Maria Meneses, residente, 
disse que a onda de assaltos 
se tornou um problema para a 
comunidade que a cada dia fica 
mais assustada.

Contou ainda que no mês 
passado a sua vizinha foi víti-
ma, duas vezes, de roubo de 
electrodomésticos.

Saíde Ezequiel, por seu 
turno, revelou que a crimina-
lidade no bairro aumentou, 
com assaltos frequentes na via 
pública.

Disse ainda que com re-
curso a meios contundentes, 
os bandidos fazem da área seu 
domínio, principalmente a 
partir das 21.00 horas, quando 
iniciam as incursões.

Recorrentes assaltos 
a residências

pede que a Electricidade de 
Moçambique (EDM) coloque 
candeeiros com vista a evitar 
mais tragédias.

À Polícia da República de 
Moçambique (PRM), pede-se 
a intensificação do patrulha-
mento da zona, que depende 
da 9.ª Esquadra, sediada no 
Aeroporto Internacional da 
Beira.

Por sua vez, o moto-taxista 
João Daviz disse que os assaltos 
atingem igualmente os opera-
dores deste meio de transporte 
público.

Explicou que muitas vezes 
os malfeitores se fazem pas-
sar por passageiros. Indicam 
o seu destino e durante a via-
gem agem com a ajuda de seus
comparsas já posicionados no
local.

Daviz disse ter sido vítima, 
por duas vezes. Na primeira vez 
não conseguiu escapar e todo o 
dinheiro foi levado por dois jo-
vens que se fizeram passar por 
passageiros. Na segunda esca-
pou mercê à rápida interven-
ção dos seus colegas.  

Acrescentou que no início 
deste mês, um jovem perdeu 
a vida vítima de agressão dos 
malfeitores na via pública.

O jovem foi levado ao Hos-
pital Central da Beira (HCB), 
mas já em estado crítico, tendo 

perdido a vida momentos de-
pois.

Apontando a falta de ilu-
minação pública como um dos 
elementos que contribuiu para 
os elevados níveis de crimina-
lidade no bairro, Saíde Ezequiel 

DEVIDO ao aumento da cri-
minalidade, os moradores de 
Muabvi pedem a instalação 

de um posto policial.
Segundo Luísa José, um 

posto ou uma esquadra da 

Polícia no bairro aliviaria o 
sofrimento dos moradores.

Disse que Muabvi tem 

Moradores querem  um posto policial

sido apoiado pelos agentes da 
9.ª Esquadra nalgumas vezes, 
mas o efectivo que se desloca
não tem sido suficiente face à 
extensão do bairro.

Luísa José afirmou ainda 
que esta subunidade policial 
não tem viatura e quando so-
licitada chega tarde.

Saíde Ezequiel apontou 
que o bairro tem sido ajuda-
do pela polícia comunitária, 
mas esta não dispõe de meios 
como os dos agentes da PRM.

De acordo com Ezequiel, 
os agentes comunitários tem 
pautado pela sensibilização e 
quando intercetam malfei-
tor, encaminha-o às auto-
ridades competentes. Mas, 
explicou, noutros casos, 
quando os criminosos estão 
munidos de armas, fica difícil 
à polícia comunitária enfren-
tá-los.

ABORDADO sobre o assunto, 
o secretário de Muabvi, Au-
gusto Simucuro, confirmou
a situação de criminalidade
vivida no bairro.

Simucuro contou que há 
dias um morador foi espan-
cado depois que indivíduos 
desconhecidos invadiram a 
sua casa, de onde levaram 
electrodomésticos, celula-
res, valores monetários, en-
tre outros bens.

Perante este cenário, 
destacou a necessidade de se 
fortificar o patrulhamento e 
instalação de um posto po-
licial.  

Referiu que os agentes da 
esquadra mais próxima têm 
colaborado, apesar de terem 
pouco efectivo e a sua tarefa 
ser mais virada à protecção 
do aeroporto.

O secretário do bairro 
disse que as autoridades de-
viam fazer um esforço para  

Autoridades do bairro 
confirmam criminalidade

ber que a venda e consumo 
de drogas no bairro inten-
sificou-se nos últimos tem-
pos com o envolvimento de 
adolescentes e jovens locais, 
coagidos por indivíduos que 
antes ficavam nas residências 
de madeira e zinco dos CFM.

Revelou que já apresen-
tou a questão às autoridades 
policiais que prometeram re-
portar aos órgãos competen-
tes para uma melhor averi-
guação e avaliação dos factos.

Simucuro alertar também 
os chefes de quarteirão e 15 
casas sobre a entrada e saída 
de pessoas que vivem nos lo-
cais onde são líderes.

Entretanto, apelou à co-
munidade a colaborar com 
as autoridades locais, parti-
cipando todos os aconteci-
mentos de modo que tomem 
conhecimento dos males que 
os afectam, para, em conjun-
to, encontrarem solução.

aumentar o efectivo daquela 
subunidade, com vista a dar 
coberturar ao bairro, en-
quanto se organizam para 
construir um posto policial.

“Existe muita bandida-
gem no bairro e ausência da 

Polícia cria espaço para isso. 
Não vivemos seguros. Se os 
agentes patrulharem com 
frequência, os malfeitores 
hão-de reduzir as suas incur-
sões”, sublinhou.

Augusto Simucuro fez sa-

O COMANDANTE da PRM 
em Sofala, Joaquim Sive, 
respondendo às inquie-
tações levantadas pelos 
moradores durante um en-
contro, disse estar ciente 
dos problemas, principal-

mente sobre a segurança.
Sive apontou a possibi-

lidade de os praticantes de 
assaltos na via e residên-
cias serem pessoas que vi-
vem nas redondezas e que 
acompanham cada passo 

da vítima que vão atacar.
Sobre a instalação 

de um posto policial em 
Muabvi, adiantou ser ne-
cessário um espaço para a 
construção da infra-estru-
tura de raiz.

Porém, alertou que não 
adianta ter uma subunida-
de policial no local se não 
houver colaboração da co-
munidade na denúncia de 
casos e dos malfeitores que 
atormentam o bairro.

Exige-se mais colaboração

Drogas  e  criminalidade de mãos dadas no barro Muabvi

Augusto Simucuro, secretário do bairro
Saíde Ezequiel

Augusto Simucuro

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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MAIS 11.877 professores for-
mados no modelo 12ª+3 serão 
graduados até 2024, no quadro 
dos esforços do sector da Edu-
cação em melhorar a qualidade 
do ensino a aprendizagem nos 
subsistemas primário e de edu-
cação de adultos.

Dados do Ministério da 
Educação e Desenvolvimento 
Humano (MINEDH) referem 
que o primeiro grupo de 1851 
docentes formados no novo 
currículo será lançado ao mer-
cado este ano pelos institutos 
de formação de professores.

Trata-se de docentes que 
vão reforçar as estratégias de 
ensino e aprendizagem de qua-
lidade nas escolas onde serão 
afectados, considerando o seu 
nível de ingresso e o tempo de 
duração da formação.

Nos últimos dois anos a for-
mação, recrutamento e aloca-
ção de professores qualificados 
nos vários subsistemas de ensi-
no têm merecido atenção, com 
vista a reduzir o rácio aluno/
professor, dos actuais 65 para 
61 até 2024.

Neste período, mais 22.108 
docentes graduados nos IFP e 
instituições de Ensino Superior 
foram admitidos no Sistema 
Nacional de Educação, 20.831 

A TELEVISÃO de Moçambique 
(TVM) realiza amanhã e sex-
ta-feira, na cidade de Mapu-
to, a sua 1ª Reunião Nacional, 
em que serão discutidas, entre 
outros temas, as melhores for-
mas de fazer televisão susten-
tável na era digital.

Segundo Sérgio Marcos, 
porta-voz do encontro, o 
evento realiza-se num con-
texto em que a mais anti-
ga estação televisiva do país 
passou de uma situação que 

recebia dotação orçamental 
para cobrir quase a totalidade 
das despesas, para braço em-
presarial do Estado, onde deve 
gerar recursos para o seu fun-
cionamento. 

De entre os temas a serem 
abordados na reunião, que 
decorre sob o lema “Produ-
ção Televisiva Sustentável em 
Ambiente Digital”, o realce vai 
para “Mudanças para Melho-
rar a Qualidade”, a ser apre-
sentado pelo jornalista Pedro 

Martins, delegado da RTP em 
Moçambique, e “Gestão Ra-
cional de Recursos”, cujo ora-
dor será Jeremias Langa, na 
qualidade de consultor. 

Tomarão parte na reu-
nião anual gestores da TVM 
ao nível central e provincial, 
bem como, e pela primeira 
vez, técnicos de reconhecido 
mérito que não ocupam car-
gos de direcção, para além 
de quadros do GABINFO e do 
IGEPE.

A ORGANIZAÇÃO “Saber Nascer” 
denunciou, quinta-feira passada, a 
ocorrência de pelo menos 45 casos de 
violência obstétrica no Sul do país no 
ano passado.

A informação foi avançada pela 
directora executiva da organização 
“Saber Nascer”, Camila Fanheiro, no 
primeiro “workshop” nacional de 
prevenção e combate à violência obs-
tétrica, no âmbito da campanha de-

signada por “Humaniza Moz”.
O evento tinha como objectivo 

fazer a reflexão sobre a violência obs-
tétrica, um tema relativamente novo 
mas que vem apoquentando muitas 
mulheres e famílias há vários anos. 
“Só no ano passado a ‘Saber Nascer’ 
recebeu mais de 45 relatos de vio-
lência obstétrica na Zona Sul. Isto 
realmente nos alarma e por isso nos 
levantamos todos e dizemos que é im-

portante falar e trazermos estratégicas 
que possam mitigar a violência obsté-
trica”, disse Camila Fanheiro.

“Iremos fazer um estudo mais 
aprofundado para termos dados ao ní-
vel nacional, porque vários são os re-
latos, do Rovuma ao Maputo.

Mas além de fazermos esta pes-
quisa temos que começar a incentivar 
as mulheres, as vítimas de violência 
obstétrica, a falar e/ou denunciar”, 

acrescentou.
Fanheiro aponta como desafio a 

falta de denúncia, pois muitas utentes 
temem sofrer represálias ou desco-
nhecem os seus direitos. 

Referiu que esta situação não só 
alarma as mulheres mas também pre-
judica a criança e a sociedade como 
um todo, porque inclui maus-tratos, 
actos violentos, entre outros, perpe-
trados dentro das unidades sanitárias, 

públicas e privadas, pelos profissio-
nais de saúde.

A directora executiva disse que 
todos os cidadãos com ou sem defi-
ciência têm direitos e estes devem ser 
salvaguardados.

A “Saber Nascer” e parceiros têm 
que ser agentes de mudança e advogar 
para que estes doentes sejam valoriza-
dos e credibilizados todos os dias. 

Lançada a 24 de Novembro de 

2021, a campanha “Humaniza Moz” 
pretende engajar as utentes e seus pa-
res, profissionais, sociedade civil, en-
tidades de saúde, Justiça e protecção 
social, garantindo o empoderamento 
da mulher em matérias de prevenção 
e combate à violência baseada no gé-
nero, violência obstétrica e direitos 
sexuais e reprodutivos, pautando pe-
las directrizes internacionais em obs-
tetrícia. (AIM)

O REINO dos Países Baixos (Holanda) acaba de 
desembolsar 14,5 milhões de dólares (928 mi-
lhões de meticais) para apoiar a implementação 
do projecto “Melhorando o Consumo de Ali-
mentos de Origem Animal”. 

O programa visa incentivar o aumento da 
disponibilidade e consumo de produtos ali-
mentares seguros e de qualidade, como peixe, 
frango e ovos, para cerca de 1,5 milhões de con-
sumidores.

Trata-se de consumidores que vivem nos 
corredores da Beira, nas províncias de Sofala e 
Manica, e de Nacala (Niassa e Nampula), bem 
como em Tete, Cabo Delgado e Zambézia.

Com um horizonte temporal de cinco 
anos, o mesmo será implementado pela Global 
Alliance for Improved Nutrition (GAIN), uma 
fundação com sede na Suíça que trabalha com 
o Governo moçambicano, empresas e sociedade 
civil na transformação dos sistemas alimenta-
res, fornecendo alimentos nutritivos e seguros a
pessoas mais vulneráveis.

O programa vai prestar apoio aos produtores 
de frango, ovos e peixe em cativeiro e abastecer 
os mercados rurais, estimulando a ligação entre 
os consumidores dos distritos ao longo dos dois 
corredores.

O director da Global Alliance for Improved 
Nutrition em Moçambique, Gaspar Cuambe, 
que falava no acto de lançamento da iniciativa, 

explicou que o investimento será realizado em 
três vertentes, nomeadamente a criação de um 
ambiente favorável de advocacia para a melho-
ria de negócio, acesso rural e peri-urbano para 
facilitar aumento da produção e consumo dos 
alimentos de origem animal.

Para que o programa tenha o sucesso espe-
rado, segundo a fonte, será realizada uma cam-
panha de sensibilização das comunidades para a 
mudança de comportamento relativamente ao 
consumo destes produtos, tidos como seguros e 
de qualidade, além de nutritivos. 

O governador Manuel Rodrigues, que pro-
cedeu ao lançamento do projecto, disse que a 
província de Nampula se afigura no contexto 
nacional como sendo a que detém maior nú-
mero da população (cerca de 6,3 milhões de ha-
bitantes) que precisa de se alimentar de forma 
adequada e equilibrada.

Para o governante, se as potencialidades que 
a província possui forem bem aproveitadas a 
dieta alimentar da população irá melhorar con-
sideravelmente e a taxa de desnutrição crónica 
de 53 por cento, principalmente em crianças 
abaixo de cinco anos, irá reduzir.

Para o chefe do Executivo Provincial, o pro-
jecto vai ajudar na sensibilização para o aumen-
to da demanda de consumo dos produtos de 
origem animal, concretamente a carne de fran-
go, ovos e peixe.

Empregadores devem canalizar 
descontos à Segurança Social

de higiene e bengalas brancas 
a dois pensionistas que vivem 
na vila municipal de Alto Mo-
lócuè.

Os dois aposentados têm 
deficiência visual adquirida e a 
oferta foi pelo reconhecimen-
to do facto de nunca terem in-
terrompido a canalização dos 
seus descontos. Eugénio Sa-
mule, 60 anos, aderiu ao sis-
tema em 2014 e disse sentir-se 
muito satisfeito, pelo facto de 
estar a receber todos os dias 
15 de cada mês o subsídio que 
lhe permite assistir os seus de-
pendentes.

Primeiro trabalhou num 
projecto denominado IBIS 
(Projectos de Desenvolvimen-
to de Alto Molócuè), tendo 
mais tarde, após a aposenta-
ção, completado as 400 pres-
tações exigidas com recurso a 
ganhos do seu estabelecimen-
to de alojamento e restaura-
ção. Samule apelou aos tra-
balhadores para aderirem ao 
sistema, porque é muito bom, 
para além de que “o atendi-
mento prestado pelos funcio-
nários do Instituto Nacional 
de Segurança Social é bastante 
humanizado”. 

Por seu turno, Rodrigues 
Massi, 64 anos, trabalhou para 
a extinta Empresa de Constru-
ção e Manutenção de Estradas 
e Pontes (ECMEP). Disse que 
se não tivesse descontado para 
o INSS estaria a passar neces-
sidades, mas goza dos bene-
fícios do sistema, sendo que
todos dias 15 de cada mês cai
dinheiro na sua conta e é ge-
rido pela esposa, devido à sua
condição de cego.

A 
CANALIZAÇÃO dos 
descontos feitos aos 
trabalhadores para o 
Sistema de Seguran-
ça Social por parte 

das entidades empregadoras é 
uma “semente” que vai gerar 
benefícios e evitar situações 
de indigência a quem dedicou 
a sua juventude a produzir ri-
queza para o país. 

A directora dos Servi-
ços Provinciais do Trabalho 
e Justiça na Zambézia, Josefa 

Ferreira, disse, no domin-
go, na vila municipal de Alto 
Molócuè, que há empresas 
que descontam mas não ca-
nalizam o valor ao Sistema de 
Segurança Social, violando, 
deste modo, os direitos dos 
trabalhadores. 

Ferreira, que falava por 
ocasião do Dia Internacional 
de Segurança Social, explicou 
que enquanto os descontos 
não forem canalizados não há 
a menor possibilidade do tra-

balhador beneficiar-se, o que 
pode aumentar a sua vulnera-
bilidade social após aposenta-
ção e perpetuar a pobreza. 

De acordo com a directo-
ra dos Serviços Provinciais do 
Trabalho e Justiça, citando da-
dos do Secretariado Executivo 
da Organização de Trabalha-
dores Moçambicanos (OTM-
-CS), as empresas devem ao
Sistema de Segurança Social
mais de 187.398.397,00 meti-
cais descontados aos trabalha-

dores mas não canalizados.
“Quem não paga não tem 

como tirar benefícios, o que 
penaliza mais o trabalhador”, 
disse. 

Os Serviços Provinciais do 
Trabalho e Justiça e o Instituto 
Nacional de Segurança Social 
levaram a cabo, por ocasião da 
data, uma série de actividades 
nas empresas para explicar a 
importância da adesão ao sis-
tema, culminando com a doa-
ção de produtos alimentares, 

Professores qualificados
reforçam Ensino Primário

NO SENEGAL

Moçambique discute 
manutenção de estradas

MOÇAMBIQUE participa desde segunda-
-feira última em Dakar, Senegal, na 19ª As-
sembleia-Geral da Associação dos Fundos
de Manutenção de Estradas em África (AR-
MFA).

Neste evento, que termina sábado, o 
país vai moderar um painel de alto nível de 
discussão com financiadores e parceiros de 
cooperação sobre a sustentabilidade destas 

instituições, com a missão de viabilizar as 
obras de conservação e desenvolvimento de 
rodovias. 

No encontro, Moçambique faz-se repre-
sentar por Ângelo Macuácua, Presidente do 
Conselho de Administração (PCA), do Fun-
do de Estradas, que é igualmente presidente 
do Grupo Focal da África Austral e membro 
do Comité Executivo da ARMFA.

País notifica mais 
10 casos de Covid-19
DEZ indivíduos com idades 
compreendias entre 12 e 47 
anos testaram positivo para 
a Covid-19, ontem, segundo 
dados do Ministério da Saúde 
(MISAU), que apontam ainda 
para o registo de 11 curados.

Os casos foram identifica-
dos em 570 amostras subme-
tidas à testagem nos labora-
tórios nacionais de virologia, 
representando uma positivi-
dade de 1,75 por cento e uma 
taxa acumulada de 17,11 por 
cento.

As estatísticas mostram 
maior prevalência de recu-

perados na capital, com seis 
curados, seguida das provín-
cias de Tete e Maputo, com 
três e dois indivíduos livres da 
Covid-19, respectivamente.

Mais um infectado com 
complicações respiratórias li-
gadas à Covid-19 foi internado 
na cidade de Maputo, elevan-
do para quatro o número de 
doentes em isolamento ins-
titucional, três dos quais em 
oxigeno-terapia.

Mantém-se em 2201 o 
cumulativo de vítimas mor-
tais, não havendo registo 
de novo óbito relacionado à 

doença.
Entretanto, mais 11.913 

pessoas maiores de 18 anos fo-
ram vacinadas contra a doen-
ça, elevando para 14,89 mi-
lhões 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 
346.565 profissionais de saú-
de, idosos e grupos de alto 
risco haviam tomado a dose de 
reforço, elevando para mais de 
92 por cento a abrangência do 
grupo-alvo.

TVM debate sustentabilidade

dos quais para o Ensino Primá-
rio e 1277 para o nível secundá-
rio.

No mesmo quadro, pro-
fessores que já leccionam no 
Ensino Primário e gestores pe-
dagógicos estão a beneficiar de 
formação contínua em matéria 
de literacia e numeracia com o 

objectivo de melhorar as suas 
competências profissionais.

Em paralelo, foram esta-
belecidos memorandos com 
instituições do Ensino Superior 
para maior colaboração na for-
mação e qualificação de pro-
fessores e técnicos bem como 
a partilha de conhecimentos, 

experiências e desenvolvimen-
to de sistemas e programas em 
prol da melhoria da qualidade 
de ensino.

Por outro lado, o Governo 
está a acelerar a construção de 
infra-estruturas, tendo edifi-
cado, nos últimos dois anos, 
1354 salas para o nível primário 

e 21 escolas secundárias, bene-
ficiando mais de 172 mil alunos.

Refira-se que o país regis-
tou avanços significativos na 
áreas de infra-estruturas e as 
acções realizadas evidenciam 
os investimentos em curso no 
âmbito da melhoria do proces-
so educativo.

Reportados pelo menos 45 casos de violência obstétrica

Reino dos Países Baixos promove 
consumo de alimentos seguros

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



CIDADE DE NAMPULA 7

MUSEUS 

POLICIA 

HOSPITAIS 

CRUZ VERMELHA

Bombeiros – 
26212222/26212260/840293051

Serviço Geral –  26213693

Hospital Central de Nampula - 
846397669/840142500

Hospital Geral de Marrere - 
872477831

Piquete Operativo – 
26213070/846019452

Piquete SERNIC – 970070547

Polícia Camarária – 846902640

1.ª Esquadra - 842261454

2.ª Esquadra - 847340320

3.ª Esquadra - 842931393

4.ª Esquadra - 843930708

5.ª Esquadra - 846730641

6.ª Esquadra - 840237233

7.ª Esquadra - 846183694

Museu Nacional de Etnolgia – 

Av. Eduardo Mondlane 

(26212129/848453536)

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA 

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

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

Quarta-feira, 11 de Maio de 2022
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NO PRIMEIRO TRIMESTRE

Criminalidade
aumentou em Nampula

A 
C R I M I N A L I DA DE 
aumentou em Nam-
pula. Só no primeiro 
trimestre do ano em 
curso foram regista-

dos 104 casos criminais, contra 
86 em igual período de 2021.

Estes dados foram parti-
lhados ontem à imprensa pelo 
comandante da Polícia da Re-
pública de Moçambique (PRM) 
em Nampula, António Bashir, 
no lançamento da Semana da 

Polícia.
A efeméride decorre até 

ao dia 17, data em que a PRM 
completa 47 anos de existên-
cia. 

Bashir manifestou-se 
preocupado com a sinistra-
lidade rodoviária, ao indicar 
que no período em referência 
foram notificados 16 casos, 
contra oito em igual período do 
ano passado.

O comandante da PRM dis-

se que a corporação está a fazer 
de tudo para que as estradas 
não sejam corredores de mor-
te. Assinalou, entretanto, que 
para que este objectivo seja al-
cançado deve haver o envolvi-
mento de todos os actores, em 
especial as comunidades, na 
prevenção.

O chefe da Polícia em Nam-
pula referiu-se também aos 
episódios relacionados a afoga-
mentos e outro tipo de mortes 

registados aquando da passa-
gem pela província dos ciclo-
nes Ana e Gombe.

Durante a Semana da Po-
lícia serão realizadas diversas 
actividades, com destaque 
para o patenteamento de al-
guns agentes da corporação, 
campanhas relacionadas com 
a ordem e segurança públicas, 
para além de palestras sobre 
prevenção da criminalidade 
nas comunidades.

Agentes da PRM na cidade de Nampula na parada que assinalou o arranque da Semana da Polícia

Município incapaz de retirar 
informais dos passeios
OS vendedores informais nas 
ruas e avenidas da cidade man-
têm-se firmes nos seus pontos, 
enquanto o Conselho Munici-
pal não se mostra capaz de fazer 
cumprir a postura camarária so-
bre a matéria.

Recentemente a Polícia Mu-
nicipal (PM) tentou retirar esses 
vendedores dos passeios da Rua 
Barnabé, mas foi uma acção in-
frutífera. Em menos de uma 
semana voltaram a ocupar os 
espaços, numa clara afronta às 
autoridades municipais.

O regresso dos vendedores 
aos passeios é visível, sobre-
tudo nas avenidas das FPLM , 
Paulo Samuel Kankhomba, do 
Trabalho (na zona do Sipal) e na 
Eduardo Mondlane (nas pro-
ximidades da antiga Feira Do-
minical), onde expõem os seus 
artigos “num à-vontade”, com 
ameaças a quem eventualmente 
e desprevenido pise itens expos-
tos. 

A primeira tentativa de re-
tirada dos vendedores por parte 
da Polícia Municipal aconteceu 

em Janeiro de 2020, quando, na 
sua conta de uma rede social, 
o Conselho Municipal deu um
“ultimato” para que saíssem das
zonas da Padaria Nampula e Si-
pal, bem como do corredor que
dá acesso ao Mercado Grossista
do Waresta.

Sem entrar em detalhes em 
relação à actual situação, o chefe 
das Operações da PM e de Fis-
calização, Adelino Fernando, 
limitou-se a dizer que decorrem 
acções com vista a retirar os in-
formais nos próximos dias.

Vendedores informais continuam firmes nas ruas e avenidas

Motorizadas condicionam 
circulação na “3 de Fevereiro”
MOTORIZADAS estacionadas na via pública, 
concretamente na Rua 3 de Fevereiro, defronte 
ao Mercado Central, estão a condicionar a livre 
circulação de viaturas e de pessoas.

Os vendedores parqueiam as suas motos nas 
bermas das ruas e/ou avenidas que circundam o 
mercado sem obedecer a nenhuma organi-
zação. Os veículos ali ficam desde a ma-

nhã até ao pôr-do-sol.
Trata-se duma situação incómoda, 

em que também estão envolvidos os mo-
to-táxis, na sua frenética competição de 
“caça” ao cliente de e para o mercado.

Munícipes há que são de opinião de 
que deviam estar implantados na zona os 
reguladores de trânsito.

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



8 Quarta-feira, 11 de Maio de 2022POLÍTICA

   PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA JUDICIAL

CONCURSO DE PROMOÇÃO A JUIZ DE DIREITO “B”
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”:

APROVADOS:
1º Custódio Domingos do Rosário Ferrão
2º Lester Bruno Gregório Manhamanha
3º Belarmino Vicente Chambane
4º Acácio José Mitilage
5º Edna Maria José Massingue
6º Ana Marcela Muchacha
7º Betinho Armando Alberto
8º Nadira Nicolas Sulemane Padamo
9º Kátia Vanessa Karimo Mac-Arthur

10º Agostinho Alexandre Cumbane
11º Melú Inácio Mesa Ulire Malhaze
12º Sacita Eugénio Teimizira
13º Inês da Assunção Chale Chinguela
14º Baptista Pedro Homo
15º Jossias Samuel Moiambo
16º Agostinho Alberto Massangaia
17º Safira Antónia Rafique Mussagy
18º Esmeralda da Conceição Lucas Baulene
19º César Jorge Zunguze
20º Eduardo Amburete Luabo
21º Neidy Karine da Costa Nobre Machel
22º Zvika Costino Maniquidzua Cossa
23º Tiago de Almeida Raúl Mualeite
24º Eza Carlota da Lúcia Matsinhe Mondlane
25º Alimo Sarrahanque Noque
26º 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

4076

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

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

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

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

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.

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.

 Departamento de Aquisições
 Edifício da Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento

 Rua da Imprensa, 2.o andar 

 Maputo - Moçambique

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.º 5/2016, de 8
de Março.

Maputo, aos 10 de Maio de 2022

Departamento de Aquisições

O FÓRUM das Associações Moçambicanas 
de Pessoas com Deficiência (FAMOD) de-
nuncia a exclusão deste grupo nos processos 
políticos, especificamente eleitorais, situação 
associada a barreiras dentre as quais a inaces-
sibilidade dos materiais e espaços onde de-
correm estes processos.

Esta informação foi partilhada por Eduar-
do Castiano, coordenador executivo do FA-
MOD, citando o relatório de pesquisa e aná-
lise da política com deficiência, lançado em 
Abril último, que considera ainda como bar-
reiras para a participação activa deste grupo, 
a dependência por terceiros para exercer o 
direito de voto.

“Por exemplo, até ao último processo 
eleitoral, não haviam no país mecanismos 
para que estas pessoas pudessem votar de 
forma independente. O que a lei reconhece 
é a possibilidade destes serem acompanha-
dos por alguém para a votação, situação que 
obviamente viola o direito ao voto secreto”, 
disse Castiano, apelando para que se estabe-
leçam mecanismos que ajudem a ultrapassar 
estas barreiras.

De acordo com o coordenador, a legis-
lação eleitoral impõe restrições, a começar 

pelos técnicos das instituições eleitorais que 
carecem de formação sobre a importância de 
incluir pessoas com deficiência.

Segundo o coordenador, contribuem 
ainda para a fraca participação da pessoa com 
deficiência, a falta de confiança nos proces-
sos políticos, os baixos níveis de consciência 
cívica, problema que afecta a população em 
geral. “Para as pessoas com deficiência há 
um factor acrescido por causa da situação da 
pobreza, aliada à falta de apoios aos mecanis-
mos governamentais, o que faz com que estes 
cidadãos confiem menos nesses processos”, 
lamentou. Para mudar este quadro, o coorde-
nador garantiu que o primeiro passo consistiu 
na monitoria das últimas eleições para que a 
organização pudesse ter evidências sólidas 
da situação e depois interagir com as próprias 
pessoas com deficiência e com os órgãos de 
gestão eleitorais, que emitiram uma opinião 
importante para o enriquecimento da pes-
quisa.

Explicou ainda que neste momento, a 
FAMOD está a divulgar as evidências perante 
os principais actores do processo eleitoral e 
espera que as irregularidades sejam corrigidas 
por parte da CNE e a Assembleia da Repúbli-

ca, através da revisão da lei. “Se a lei eleitoral 
não definir claramente quem são as pessoas 
com deficiência, teremos casos em que cida-
dãos com albinismo por exemplo, continua-
rão sem prioridade nas filas, quando se sabe 
que estes, não podem estar expostos ao sol”, 
explicou.

Para Castiano, os partidos políticos po-
dem desempenhar um papel activo no en-
gajamento do eleitorado com deficiência, a 
partir das suas mensagens e a inclusão deste 
grupo nas listas, tendo em conta que a pro-
porção de pessoas com deficiência no país é 
representativo.

Disse que os dados oficiais indicam a 
existência de 2.7 por cento de pessoas com 
deficiência no país, mas o Governo sabe que 
os números estão bem acima disso, o que se 
deve a dificuldades na colecta de dados. 

Segundo a OMS, estima-se em 15 por 
cento a população com deficiência em Mo-
çambique, dado que segundo Castiano não 
deve ser ignorado pelos partidos políticos. 
“Acho que a lei deve obrigar os partidos polí-
ticos a incluírem pessoas com deficiência nas 
suas actividades e listas. Eles devem desper-
tar porque há um conjunto de ele

A LIVRE circulação de pessoas 
e bens, sobretudo militares, 
dentro do espaço da Comu-
nidade dos Países de Língua 
Portuguesa (CPLP) continua a 
preocupar os Estados-mem-
bros, que procuram mecanis-
mos para eliminar os cons-
trangimentos.

Entre os desafios, destaque 
vai para os que se verificam no 
sector da defesa face às novas 
tipologias de ameaça à segu-
rança dos países-membros, 
com maior incidência para os 
crimes organizados, como o 
tráfico humano, de drogas, 
entre outros.

Com efeito, o Centro de 
Análise Estratégico da Comu-
nidade dos Países de Língua 
Portuguesa (CAE/CPLP) orga-
nizou ontem, em Maputo, um 
seminário que reflectiu sobre 
a “Mobilidade no Espaço da 
CPLP: Implicações, Desafios e 
Oportunidades para a Coope-
ração no Domínio da Defesa”.

Segundo o director do 
CAE, o cabo-verdiano Armin-
do Miranda, o evento visava 
recolher opiniões que possam 
ajudar na tomada de decisões 
para facilitar a movimentação 
de militares dentro da comu-
nidade.

Armindo Miranda assu-

miu que a mobilidade a nível 
dos Estados-membros da co-
munidade ainda está longe 
do desejado, apesar do avan-
ço alcançado no ano passado, 
aquando da realização da XIII 
Conferência dos Chefes de Es-
tado e de Governo, na qual foi 
assinado um acordo, cuja im-

Implementação do Acordo de Mobilidade na CPLP vai atrasada
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Mobilidade na CPLP preocupa Estados

SEGUNDO A FAMOD

Há barreiras para participação 
política da pessoa com deficiência

Para além desta actividade, 
o secretário-geral da Frelimo,
procedeu ao lançamento do
programa de recolocação de
meios circulantes para estes
órgãos do partido. Desta vez
foram entregues quatro via-
turas destinadas aos distritos
de Muidumbe, Mocímboa da
Praia, Quissanga e Palma.

Roque Silva afirmou que 
os veículos alocados não irão 
apenas servir para o trabalho 
do partido, mas também apoiar 
neste processo de retorno à 
normalidade da vida nos dis-
tritos. 

“São carros que poderão ser 
usados para outras actividades, 
isto é, na solução aos problemas 
diários da população”, acres-
centou.

Na ocasião, garantiu que 
este é um movimento que vai 
continuar tendo aproveitado 
a oportunidade para apelar a 
todos segmentos da sociedade 
para que se juntem aos esforços 
da Frelimo e do Governo para 
que a esperança volte aos ho-
mens e mulheres que viveram o 
drama do terrorismo.

Cabo Delgado está a ser alvo 
de ataques terroristas desde 

Outubro de 2017 e, segundo 
informações oficiais, o fenó-
meno provocou mais de dois 
mil mortos e mais de 850 mil 
deslocados que fugiram à pro-
cura de áreas mais seguras para 
viver.

A situação tem estado a 
melhorar nos últimos tempos 
com as acções conjuntas das 
Forças de Defesa e Segurança 
(FDS) com o Ruanda e a mis-
são da Comunidade de Desen-
volvimento da África Austral 
à Moçambique (SAMIM, sigla 
inglesa). 

DESTRUÍDAS PELOS TERRORISTAS

Frelimo reconstrói
sedes distritais
A FRELIMO lançou segunda-
-feira, em Mocímboa da Praia,
no norte de Cabo Delgado, o
programa de reconstrução das
sedes distritais do partido des-
truídas em consequência dos
ataques terroristas que assolam
a província desde 2017.

O acto foi dirigido pelo se-
cretário-geral do partido, Ro-
que Silva, que esclareceu, na 
ocasião, que este programa é 
um instrumento essencial para 
que a Frelimo possa garantir o 
rápido retorno da acção parti-
dária nestes pontos e a vida da 
população volte à normalidade.

Numa primeira fase, a ini-
ciativa vai abranger a recons-
trução das sedes do partido 
nos distritos de Mocímboa da 
Praia e Palma, que chegaram a 
ser temporariamente ocupadas 
pelos grupos terroristas.

Ao abrigo do mesmo pro-
grama, a Frelimo pretende 
construir de raiz sedes nos dis-
tritos onde estas infra-estrutu-
ras não existem, ou que estejam 
a funcionar em condições pre-
cárias. 

“Como partido queremos 
participar de forma activa nas 
acções de reconstrução e res-
tabelecimento da vida nestes 
distritos afectados pelo ter-
rorismo. É por essa razão que 
tomamos a decisão de lançar 
o programa de reconstrução
de infra-estruturas do partido
destruídas”, disse.

Roque Silva lançou o programa de reconstrução das sedes distritais da Frelimo em Cabo Delgado

plementação estava prevista 
para Janeiro deste ano.

“Sabemos que não é fácil. 
Aliás, este processo arrasta-se 
até agora justamente porque 
os países têm as suas especi-
ficidades, e constrangimentos 
que devem ser ultrapassados 
para se poder implementar o 
acordo”, reconheceu. A dis-
cussão, segundo acrescentou, 
serviu também para encontrar 
oportunidades que a imple-
mentação do Acordo de Mo-
bilidade no espaço CPLP pode 
trazer no domínio da coopera-
ção na área da Defesa.

“A Cimeira de Angola ali-
mentou esperanças, mas não 
adiantou em nada. Apela-se 
hoje, em toda CPLP, um forte 
pragmatismo à volta da imple-
mentação do acordo, por for-
ma a derrubar as barreiras que 
continuam a imperar à volta 
desta almejada mobilidade no 
seio dos Estados-membros”, 
vincou.

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE E EMPREGO

INSTITUTO NACIONAL DA JUVENTUDE, IP

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

CONTRATAÇÃO DE UM CONSULTOR INDIVIDUAL 
PARA AVALIAÇÃO E REVISÃO DA ESTRATÉGIA DE 
IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DA JUVENTUDE

 (EIPJ 2014/2023) 

O Governo de Moçambique, através do Instituto Nacional da Juventude, IP- instituição 

tutelada pelo Secretário de Estado da Juventude e Emprego pretende contratar um 

Consultor individual para Avaliação e Revisão da Estratégia de Implementação da 

Política da Juventude (EIPJ 2014/2023). 

Objectivos da Contratação

O (a) Consultor(a) será contratado para avaliar, rever e adequar a Estratégia da 

Implementação da Política da Juventude aos desafios actuais que a Juventude 
Moçambicana enfrenta.

Qualificações Necessárias:
O candidato a ser contratado deverá possuir:

• Formação Superior nas seguintes áreas: Sociologia, Economia, Estudos de

Desenvolvimento, Economia de Desenvolvimento ou áreas afins;
• Mínimo de 3 anos de experiência em consultoria de planificação e

implementação de programas incluindo elaboração e análise de políticas

públicas;
• Conhecimento do funcionamento das Instituições do Estado;
• Experiência comprovada no desenvolvimento de planos institucionais;
• Domínio de elaboração e avaliação técnica de planos, programas e políticas de

desenvolvimento,

• Conhecimento da legislação nacional e internacional sobre adolescentes e

jovens, com destaque para as Políticas da Juventude e Emprego;
• Excelente capacidade de gestão e de coordenação da implementação técnica

de programas, incluindo planificação detalhada e elaboração de relatórios
técnicos e de avaliação;

• Excelentes habilidades interpessoais, de facilitação, comunicação e trabalho

em equipa;
• Fluência na comunicação escrita e oral nas línguas portuguesa e inglesa.

Neste contexto, o Instituto Nacional da Juventude, IP convida profissionais elegíveis 
a manifestarem o seu interesse para a vaga acima.

O processo de selecção será de acordo com os procedimentos estabelecidos no 

Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de 

Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de 

Março. 

Os interessados deverão enviar uma carta de manifestação de interesse em formato 

físico e em triplicado, o Curriculum Vitae em português, indicando 3 referências,  suas 
experiências, Certificados de habilitações e outros diplomas, bem como evidências 
de consultorias similares nos últimos 3 anos, para o endereço abaixo, até às 15.30 
horas do dia 23 de Maio de 2022, com a seguinte descrição: “CONTRATAÇÃO DE 
UM CONSULTOR INDIVIDUAL PARA AVALIAÇÃO E REVISÃO DA ESTRATÉGIA DE 
IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DA JUVENTUDE (EIPJ 2014/2023).

Instituto Nacional da Juventude, IP
Av. 25 de Setembro, nº 1018, Cidade de Maputo

Local: Cidade de Maputo

Telefone: 21 305629/ 843079141 ou 84843079141

NB: Documentos incompletos não serão considerados e apenas candidatos 
pré-seleccionados serão contactados.

Maputo, Maio de 2022
4102

nada a entrada de mais mem-
bros nesta força e o Ministério 
da Defesa Nacional deve ter 
número e toda a informação 
sobre os integrantes.

“Este trabalho já está a ser 
feito junto das lideranças des-
te grupo. Outro desafio passa 
por saber por quanto tempo 
deve permanecer no activo”, 
disse.

Para o ministro, o papel 
desta força termina quando as 
Forças Armadas de Defesa de 
Moçambique, no quadro das 
reformas em curso no sector, 
puderem dar resposta a todo o 
território nacional.

“Aí a Força local pode dei-
xar de existir e os civis que a in-
tegram podem exercer funções 
de vigilância, sem armas, em 
parques e áreas de conserva-
ção, por exemplo”, acrescen-
tou.

Sobre a estabilidade em 
Cabo Delgado, Cristóvão Chu-
me afirmou que a situação está 
a melhorar graças a actuação 
conjunta das FDS e do Ruan-
da, em áreas como Palma e 
Mocímboa da Praia; e do con-
tingente da Comunidade de 
Desenvolvimento da África 
Austral (SAMIM, sigla inglesa) 
nos distritos de Macomia, Mui-

dumbe e Nangade.
“Os ataques de Março e 

Junho do ano passado precipi-
taram a saída massiva da po-
pulação de Palma, Mocímboa 
da Praia e Macomia à procura 
de lugares mais seguros. Hoje 
a situação é de segurança, mas 
a população ainda não está lá”, 
afirmou.

Acrescentou ser por essa 
razão que o Governo está a 
trabalhar para permitir o re-
torno da população, particu-
larmente para Mocímboa da 
Praia, o distrito mais sitiado 
dada a gravidade da violência 
terrorista.

EM CABO DELGADO

MDN pretende 
enquadrar Força Local

O 
MINISTRO da Defesa 
Nacional, Cristóvão 
Chume, considera 
necessário enquadrar, 
nos termos da lei, a 

Força Local que tem apoiado as 
Forças de Defesa e Segurança 
(FDS) a combater o terrorismo 
em Cabo Delgado. 

Falando numa entrevista 
para o centro de estudos britâ-
nico Chatam House, Cristóvão 
Chume afirmou que a ideia é 
criar um estatuto próprio para 
que essa força não continue a 
operar fora do enquadramento.

Na ocasião, o ministro fa-
lou da evolução da situação de 
segurança em Cabo Delgado; 
dos planos para a reestrutura-
ção das Forças Armadas de De-
fesa de Moçambique (FADM) 
e o papel desempenhado pela 
Força Local, bem como sobre o 
futuro desta.

“É importante regular o seu 
funcionamento. E esse trabalho 
está a ser feito pelo Ministé-
rio da Defesa Nacional e outras 
entidades. Estamos a finalizar a 
criação de um estatuto próprio 
para que ela”, reiterou.

Apesar de várias críticas 
por esta força ter sido autori-
zada a operar com armas de 
fogo, mesmo sendo composta 
por civis, liderados por antigos 
combatentes, Cristóvão Chume 
destaca o seu papel no combate 
ao terrorismo.

Para tal, segundo o gover-
nante, há necessidade de se 
tornar cada vez mais discipli-

Ministro da Defesa Nacional, Cristóvão Chume

A
R

Q
U

IV
O

A ACADEMIA Militar Marechal Samora Moi-
sés Machel em Nampula graduou no fim-de-
-semana 79 primeiros estudantes civis nos
cursos de Recursos Humanos e Psicopedago-
gia pós-laboral, numa cerimónia que contou
com a presença do Ministro da Defesa Nacio-
nal, Cristóvão Chume.

Falando na ocasião, Cristóvão Chume 
congratulou a iniciativa e encorajou a insti-
tuição a tudo fazer para formar homens que 
respondam às exigências actuais do país. 

O titular da pasta da Defesa Nacional 
exigiu dos graduados espírito patriótico, de-
vendo aplicar nos seus locais de trabalho os 

conhecimentos adquiridos nas várias escolas 
por onde passaram e na Academia Militar, em 
particular.

Chume mostrou preocupação com àque-
les que não assumem o patriotismo e estão 
obcecados com referências de outros países.

“Patriotismo é dedicarmo-nos a nós pró-
prios. Hoje pensamos mais nos outros, do que 
no nosso desafio, por exemplo, da província 
de Cabo Delgado”, afiançou.

Presente na cerimónia, o governador da 
província de Nampula, Manuel Rodrigues, 
apelou aos graduados para aprimorarem e 
aplicarem os conhecimentos adquiridos em 

benefício dos cidadãos e para os desafios quo-
tidianos.

A Academia Militar Marechal Samo-
ra Machel de Nampula, uma instituição de 
ensino superior, está a implementar cursos 
pós-laborais para estudantes internos, com 
objectivo de dotar os militares de conheci-
mentos práticos.

Esta acção, enquadra-se nos esforços que 
aquela instituição de ensino superior tem le-
vado a cabo na pesquisa científica, de forma 
a oferecer os seus estudantes um ensino de 
qualidade, e formar profissionais qualifica-
dos.

Graduados primeiros civis
na Academia Samora Machel

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

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

ENCONTRE AS MELHORES 

VAGAS DE EMPREGO

EM PRIMEIRA MÃO

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Assessor/a de Nutrição (Montepuez – Cabo Delgado)

SNV é uma organização não-lucrativa de desenvolvimento internacional. Fundada na Holanda há mais de 50 anos, construí-
mos uma presença local, a longo prazo em mais de 25 países mais pobres na Ásia, África e América Latina. Acreditamos que 
ninguém deveria viver na pobreza. Dedicamo-nos a apoiar uma sociedade na qual todas as pessoas, independentemente de 
raça, classe ou gênero, têm da liberdade de procurar o seu desenvolvimento sustentável. O nosso foco é aumentar a renda das 
pessoas e oportunidades de emprego em sectores produtivos, como a agricultura, bem como melhorar o acesso a serviços 
básicos, como energia, água, saneamento e higiene. O objectivo principal da posição é coordenar a implementação de uma 
intervenção de Nutrição no Programa que visa melhorar os meios de subsistência e as perspectivas das mulheres e dos jovens; 
aumentar o desempenho dos sistemas de agricultura familiar (SHF) e melhorar o acesso ao mercado e o comércio sustentável. 
O programa contribuirá igualmente para melhorar a segurança alimentar e nutricional das famílias rurais desfavorecids.  A 
intervenção tem como objectivo a diversificação das dietas dos agregados familiares e a melhoria da sua nutrição. A SNV é 
uma organização de oportunidades iguais e encoraja positivamente os candidatos qualificados e elegíveis do sexo 
feminino a submeterem candidaturas.

Responsabilidades-Chave:

• Assessorar o Gestor de Programa e criar um ambiente propício (através da partilha de conhecimentos, compreensão
dos intervenientes e do ambiente) para a implementação dos projectos, para que os projectos cumpra os seus objecti-
vos. Assegurar, monitorar o progresso e rever a qualidade, o apoio e a satisfação do cliente durante a implementação
dos projectos;

• Coordenar a implementação do programa de nutrição nas áreas seleccionadas, colaborando com iniciativas e progra-
mas governamentais na região;

• Apoiar o desenho e coordenar a implementação do pacote de Comunicação para a Mudança Social e de Comporta-
mento em Nutrição (SBCC), segundo direcção do Responsável de Nutrição da SNV, em conformidade com as Políticas
e Planos Nacionais de Nutrição;

• Formação e acompanhamento no pacote de SBCC acordado;

• Apoiar a equipa de Monitoria e Avaliação, nomeadamente no estudo de base, acompanhamento do projecto e avalia-
ções intermédia e final do projecto;

• Servir como ponto focal em Cabo Delgado em plataformas e redes de nutrição relevantes em Moçambique.

Requisitos-Chave:

• Formação Superior em Nutrição, Saúde Pública ou áreas relacionadas;

• Experiência mínima de 5 anos em projectos semelhantes na área de nutrição;

• Experiência em abordagens participativas e estratégias de Comunicação para a Mudança Social e de Comportamento
em Nutrição;

• Experiência na realização de investigação relacionada com o comportamento na área de nutrição;

• Fluência em Inglês;

• Experiência de trabalho em nutrição em Moçambique;

• Excelentes habilidades de apresentação e escrita; e

• Boa capacidade de comunicação, relacionamento interpessoal e criatividade.

Candidaturas

Caso tenha as habilidades e atributos adequados, envie a sua candidatura e CV, através do seguinte link https://smrtr.io/8YRBm, 

até ao dia 20 de Maio de 2022. Somente os candidatos seleccionados para entrevista serão contactados no prazo de duas semanas 

após a data de encerramento das candidaturas. 

4026
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Anúncio de Vaga
 Assessor/a de Água, Saneamento e Higiene (Lichinga)

SNV é uma organização não lucrativa de desenvolvimento internacional. Fundada na Holanda há mais de 50 anos, construí-
mos uma presença local, a longo prazo em mais de 25 países mais pobres na Ásia, África e América Latina. Acreditamos que 
ninguém deveria viver na pobreza. Dedicamo-nos a apoiar uma sociedade na qual todas as pessoas, independentemente de 
raça, classe ou género, têm da liberdade de procurar o seu desenvolvimento sustentável. O nosso foco é aumentar a renda das 
pessoas e oportunidades de emprego em sectores produtivos, como a agricultura, bem como melhorar o acesso a serviços bá-
sicos, como energia, água, saneamento e higiene. O objectivo principal da posição é fornecer conhecimentos técnicos e servi-
ços de assessoria sobre perfuração de furos, trabalhos de construção e operação e manutenção de serviços e infra-estruturas 
de Água, Saneamento & Higiene (WASH). O Assessor dá o seu contributo ao Gestor do Projecto e aos parceiros do projecto, a 
fim de cumprir os objectivos acordados e realizar intervenções bem-sucedidas. O Assessor identifica oportunidades e áreas a 
melhorar, para assegurar resultados de qualidade. A SNV é uma organização de oportunidades iguais e encoraja positiva-
mente os candidatas qualificados e elegíveis do sexo feminino a submeterem candidaturas.

Responsabilidades-Chave:
• Assessorar o Gestor de Projecto e criar um ambiente propício (através da partilha de conhecimentos, compreensão

das partes interessadas e do ambiente) para a implementação do projecto sobre perfuração de furos, Serviços de
WASH  na construção de instalações de saúde, pequenas redes de abastecimento de água rurais e Operações e Manu-
tenção da Infra-estrutura de WASH, para o projecto cumprir com os seus objectivos;

• Contribuir para o desenvolvimento do conhecimento interno e externo, assegurar que as lições aprendidas são parti-
lhadas e aplicadas na prática diária, recolhe lições aprendidas, propõe medidas correctivas e assegura a identificação
de plano de acção  para apoiar actividades entre as ONG e todas as contrapartes do projecto;

• Assegurar a utilização adequada de instrumentos e materiais de formação e acompanhamento entre as ONG e todos
os parceiros do projecto;

• Promoção da higiene para as comunidades e Unidades Sanitárias;

• Desenvolvimento e implementação da campanha de Comunicação de Mudança de Comportamento;

• Garantir a Sustentabilidade e gestão de infra-estruturas públicas de água e saneamento e infra-estruturas de WASH
em Unidades Sanitárias;

• Responsável pela formação e implementação da medição e monitoria dos serviços de água em termos de Qualidade,
Quantidade, Disponibilidade, Aceitabilidade e Fiabilidade (QQAAR) ou dos serviços de saneamento & Higiene;

• Responsável pela formação e capacitação das partes interessadas nos padrões nacionais e internacionais relevantes
dos serviços de abastecimento de água ou de saneamento & higiene em Moçambique;

• Apoiar o governo local no estabelecimento de um sistema de monitoria e resposta para os serviços de abastecimento 
de água ou de saneamento & higiene;

• Reforço das capacidades da administração local com mecanismo de resposta pós-construção;

• Assegura que o género e a inclusão são abordados na prestação de serviços pelos prestadores de serviços;

• Apoiar os distritos na promoção de inovações de baixo custo para as tecnologias de abastecimento de água e sanea-
mento rural e peças sobressalentes comercializadas na área do projecto;

• Fornecer ao supervisor relatórios mensais regulares de actualização documentando o progresso das actividades e
realizações;

• Assegurar o envolvimento do Governo através da DPOPHRH/SDPI para a supervisão dos trabalhos efectuados pelo
empreiteiro.

Requisitos-Chave:
• Licenciatura em Água, Saneamento ou Higiene, ou área sectorial relacionada, como Saneamento Ambiental de Saúde 

Pública, experiência em Engenharia Hidráulica / Sanitária, especificamente com trabalho com comunidades rurais
e dispersas;

• Mínimo de 5 anos de experiência em Desenvolvimento Rural, incluindo experiência de campo significativa em proje-
tos de Saneamento e Higiene / Implementação de Programas;

• Experiência de trabalho com parceiros / agências governamentais, incluindo parceiros locais e CBOs (Organizações
Locais);

• Consciência e sensibilidade sobre a diversidade cultural e boa capacidade para trabalhar no meio rural;

• Forte orientação para os resultados, e com a capacidade para desafiar pré-conceitos bem definidos;
• Fluência na Língua Portuguesa e Inglesa (leitura, fala, escrita e compreensão);

Candidaturas
Caso tenha as habilidades e atributos adequados, envie a sua candidatura e CV, através do seguinte link: Assessor de Água, 
Saneamento e Higiene–  https://smrtr.io/8YR8j:  - até ao dia 20 de Maio de 2022.  Somente os candidatos seleccionados 
para entrevista serão contactados no prazo de duas semanas após a data de encerramento das candidaturas. 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 
SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE E EMPREGO

INSTITUTO NACIONAL DA JUVENTUDE, IP 
Repartição de Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSOS

O Instituto Nacional da Juventude, IP convida empresas inscritas no Cadastro Único interessadas a 

apresentarem propostas em cartas fechadas para o fornecimento de diversos serviços, conforme a tabela 

abaixo discriminados:

N° N° do Concurso Objecto do Concurso

Modalidade de 

Validade das 

propostas

Data e hora-

-limite para 

apresentação 

de propostas

Data e hora e 

abertura

Garantia 

Provisória

1
CR31A002441/

CL/0017/2022

Contratação para forne-

cimento de material de 

escritório 

Concurso

Limitado

60 Dias

23/5/2022

9.00 horas

23/5/2022

9.15 horas N/A

2
CR31A002441/

CL/0012/2022

Contratação para for-

necimento de géneros 

alimentícios e material de 

higiene e conforto 

Concurso

Limitado

60 Dias

23/5/2022

10.00 horas 23/5/2022

10.15 horas N/A

1. Os concorrentes poderão adquirir cadernos de encargos pelo valor de 500,00MT (quinhentos meticais),

não reembolsáveis, mediante apresentação do talão de depósito do BCI para conta nº 5117865610001

em nome do Instituto Nacional da Juventude. Outrossim, poderão consultar toda informação necessária

para elaboração das propostas nos dias úteis, na hora normal do expediente. As propostas deverão

ser entregues 15 minutos antes da hora de abertura na Repartição de Aquisições, sita na Av. 25

de Setembro, nº 1018, R/C, Cidade de Maputo, local onde serão abertas quinze minutos depois na

presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

2. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas e

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

Maputo, aos 10 de Maio de 2022

Autoridade Competente

(Ilegível)
4102

O Fundo de Desenvolvimento dos Trans-
portes e Comunicações, FTC-FP pretende 
contratar pessoa colectiva para Elaboração 
de um Estudo sobre a Modernização, Ges-
tão, Operacionalização e Rentabilização do 
Terminal Rodoviário Internacional da Beira.

Assim, o FTC-FP convida consultores colec-
tivos elegíveis e qualificados, que tenham 
interesse em prestar estes serviços a apre-
sentarem a manifestação de interesse até às 
10.00 horas do dia 26 de Maio de 2022, 
indicando a sua qualificação para a realiza-
ção do trabalho.

A manifestação de interesse deverá estar 
acompanhada da descrição de serviços si-
milares já realizados e demonstração da 
experiência profissional em trabalhos si-
milares, e disponibilidade, qualificações 

académicas e profissionais dos consultores, 
através de currículos vitae.

Os concorrentes interessados poderão ob-
ter os Termos de Referência e informações 
adicionais no endereço abaixo, das 7.30 às 
15.30 horas, de 2.ª a 6.ª feira.

Endereço:

Fundo de Desenvolvimento dos Trans-
portes e Comunicações

Av. Eduardo Mondlane, nº 123, R/ Chão – 

UGEA
Cidade de Maputo

Maputo, Maio de 2022

A Entidade Contratante
4099

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Unidade Gestora Executora das Aquisições

CONCURSO N.º 03/UGEA-SC/FTC/2022

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

Contratação de Serviços de Consultoria para Elaboração de um Estudo sobre 
Modernização, Gestão, Operacionalização e Rentabilização do Terminal Rodoviário 

Internacional da Beira

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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2505

ANÚNCIO DE VAGAS
(M/F)

Uma empresa do grupo “A”, com sede no Porto de Maputo pretende contratar 

para o seu quadro de pessoal:

A. Controlador de Mercadorias (1)
B. Escriturário de Carga (1)

FUNÇÃO PARA POSIÇÃO A:

• Controlar os Stocks;

• Registar entradas e saídas de Mercadorias;

• Fazer inventários;

• Fazer pedidos de aquisição;

• Fazer codificação de equipamentos;

• Fazer lançamentos no sistema de controlo de stocks.

REQUISITOS PARA POSIÇÃO A: 

• Nacionalidade moçambicana;

• Habilitações literárias: nível médio ou equivalente;

• Idade compreendida entre 22 e 30 anos;

• Experiência anterior na área para a qual concorre é uma vantagem;

• Disponibilidade para trabalhar em turnos e sob pressão;

• Domínio das línguas portuguesa e inglesa;

• Conhecimentos de informática na óptica de utilizador (Excel e Word).

FUNÇÃO PARA POSIÇÃO B:
• Controlar os Stocks;

• Registar entradas e saídas de Mercadorias;

• Lançamento de dados no Software específico;

• Lançamento de dados em Excel.

REQUISITOS PARA POSIÇÃO B: 
• Nacionalidade moçambicana;

• Habilitações literárias: nível médio ou equivalente;

• Idade compreendida entre 22 e 30 anos;

• Domínio de Microsoft Excel;

• Bons conhecimentos de Álgebra e Estatística;

• Experiência anterior na área para a qual concorre é uma vantagem;

• Disponibilidade para trabalhar em turnos e sob pressão;

• Fluente em línguas portuguesa e inglesa;

• Disponibilidade imediata.

Oferece-se para as duas posições:
1. Salário compatível com a função;

2. Assistência médica e medicamentosa;

3. Oportunidade de evoluir profissionalmente;
4. Bom ambiente de trabalho.

Os interessados deverão enviar as suas candidaturas acompanhadas de Curriculum 

Vitae e cartas de apresentação indicado a posição que está a concorrer até ao dia 
20 de Maio de 2022 para recrutamento@stam.co.mz
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

AUTORIDADE TRIBUTÁRIA DE MOÇAMBIQUE
DIRECÇÃO REGIONAL SUL 

DELEGAÇÃO DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

Anúncio de Adjudicação de Concurso

Nos termos do n.º 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 seguinte 
Concurso:

Modalidade Contratação e 
N.° do Concurso

Objecto Empresa adjudicada
Valor adjudicado 

em MT c/IVA

Concurso Por Cotação n.º 
27K001141/CPC/01/2022

Prestação de Serviços de Manutenção e Reparação de 
Impressoras, Fotocopiadoras e Computadores

SYCORAX – SISTEMAS, 
CONTEÚDOS E SERVIÇOS, LDA 300.000,00MT

Matola, Maio de 2022

Autoridade Competente
Ilegível

Autoridade Tributária de Moçambique
Praça do Município, n.º 47, 2° andar, Matola,  Tel. + 258 21 720132 313

3862

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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EMOSE- EMPRESA MOÇAMBICANA DE SEGUROS, SA

Pretende admitir para o seu quadro de Vendas

Cinco (5) Gestores de Vendas 

Objectivo da função: 
O Gestor de vendas é responsável pela angariação de novos clientes e retenção do portfólio de clientes 
existentes, com o objectivo de aumentar vendas e a quota de mercado.

Principais Responsabilidades:

• Vender Seguros;
• Garantir que os clientes alocados na carteira

sob a sua gerência recebam um tratamento
adequado;

• Compilar proactivamente relatórios de venda
numa base semanal, mensal, trimestral,
semestral e anual;

• Avaliar as tendências do mercado e recomendar 
SVA (Serviços de Valor Acrescentado);

• Propor optimização dos produtos e serviços;
• Fazer visitas regulares aos clientes na sua

carteira de acordo com o plano de visitas
estabelecido;

• Aumentar o negócio e a receita através da
venda cruzada e promoção de produtos e
serviços;

• Manter a carteira do cliente;
• Garantir novos seguros e constante renovação

da carteira existente.

Competências Essenciais, Conhecimento e 
Experiência:

• Forte capacidade de negociação e
influenciação;

• Capacidade para a produção de relatórios
estruturados;

• Capacidade de análise e resolução de
problemas com os clientes;

• Espírito criativo e inovador;
• Proactividade.

Qualificações Técnicas / Profissionais:

• Licenciatura em Gestão, Marketing ou
equivalente;

• Flexibilidade e foco estratégico;
• Habilidade analítica;
• Capacidade de interagir com outros sectores

para o alcance dos resultados desejados;
• Excelente habilidade de comunicação escrita

e verbal;
• Domínio da Língua Inglesa é uma vantagem;
• Capacidade de Planeamento e Organização;
• Boa apresentação e cordialidade;
• Alto sentido comercial.

Principais indicadores de desempenho:

• Volume de vendas mensais (Receita);
• Angariação de novos clientes;
• O cumprimento da meta de receita de acordo

com os critérios estabelecidos pelo plano de
actividades;

• Retenção de clientes – acima de 80%;
• Redução de saneamento e extornos.

Outras aptidões 

• Foco e zelo;
• Espírito de equipa;
• Capacidade de trabalhar sob pressão.

As respostas a este anúncio deverão ser entregues na Sede da EMOSE, sita na Av. 25 de Setembro, n.º 1383, 3º 
Andar, porta 308, dentro de sete (7) dias úteis, contados a partir do dia 17 de Maio de 2022, acompanhadas 
de documentação de Identificação, Carta de Apresentação, Curriculum Vitae e Certificado de habilitações 
literárias.
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República de Moçambique
Governo do Distrito de Namaacha

Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social
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:

Nº de Concurso Designação do Objecto
Data e hora-

final 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

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

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

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
40654036

MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL

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 Infra-
estruturas 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.

Maputo, Cidade Mais Bela, Limpa, Empreendedora e Próspera

Maputo, aos 5 de Maio de 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

INSTITUTO DE CEREAIS DE MOÇAMBIUQE, IP
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Contratação de Serviços de Auditoria Externa às Demonstrações 
Financeiras de 2021 do Instituto de Cereais de Moçambique, IP 

1. O Instituto de Cereais de Moçambique, Instituto Público, abreviamente designado por ICM, IP
é uma pessoa colectiva pública de categoria A, dotado de personalidade jurídica, autonomia
administrativa, financeira e patrimonial.
O ICM, IP tem como uma das suas atribuições intervir, como agente de comercialização agrícola
de último recurso, para assegurar o escoamento da produção agrícola, nomeadamente a compra, 
armazenamento, conservação e venda de produtos agrícolas com o objectivo de garantir
reservas estratégicas para a segurança alimentar e contribuir para a estabilização de preços.

2. O ICM, IP, pretende contratar Serviços de Auditoria Externa às Demonstrações Financeiras do
ano 2021, para assegurar a devida expressão de uma opinião profissional e independente de
acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA).

3. Nestes termos, o ICM, IP convida entidades com reconhecida capacidade, inscritas no Cadastro
Único (UFSA), a expressarem a sua manifestação de interesse, para providenciar estes serviços.

4. A manifestação de interesse deverá ser redigida e submetida em língua portuguesa no formato
físico, num único invólucro opaco fechado, selado ou lacrado, com identificação completa do
concorrente e do objecto de contratação e em 3 (três) exemplares de igual teor, sendo 1 (um)
original e 2 (duas) cópias a serem entregues no Instituto de Cereais de Moçambique, IP, Av.
Zedequias Manganhela, nº 309, 1º andar, até ao dia 1 de Junho de 2022, às 15.00 horas
locais.

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 nº 5/2016, de
8 de Março.

6. Os candidatos interessados poderão obter informação adicional no endereço acima indicado, no
Departamento de Aquisições, durante as horas normais de expediente.

7. Não serão aceites propostas que não estejam devidamente seladas ou entregues fora do prazo
indicado.

Maputo, aos 10 de Maio de 2022

Assinatura 
(Ilegível)

4282

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO 
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE MPHENDE, DISTRITO DE MÁGOÈ, 

PROVÍNCIA DE TETE

CONCURSO Nº: HCB/DSA/CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE 
REQUALIFICAÇÃO DE SISTEMA DE ABATECIMENTO DE ÁGUA/032/2022

A Hidroeléctrica de Cahora Bassa, SA («HCB»), no âmbito das suas actividades de responsabilidade social pretende 
lançar um concurso, cujo objectivo é de contratar um consultor especializado que possa executar os trabalhos 
de Elaboração de Projecto, Assistência Técnica ao Procurement e Fiscalização das Obras de requalificação do 
sistema de abastecimento de água à localidade de Mphende, Distrito de Mágoè, com qualidade especificada, 
comprovada e a um preço competitivo. 

Neste contexto, é feito o presente Pedido de Manifestação de Interesse (MI) a todas empresas qualificadas e com 
experiência relevante, comprovada através de cartas abonatórias. Os interessados deverão, impreterivelmente, 
reunir os seguintes requisitos mínimos de elegibilidade:

1. Possuir Certidão de Registo Comercial, Estatutos e Alvará para execução de projectos de consultoria
actualizado de pelo menos 4ª classe;

2. Perfil da empresa destacando a experiência relevante geral em consultoria e fiscalização de obras de
construção civil e a carteira de clientes (experiência geral na área de consultoria e fiscalização em construção
civil);

3. Possuir experiência em trabalhos de natureza e volumes similares nos últimos 7 anos (pelo menos 3 referências 
de boa execução trabalhos de fiscalização de obras de natureza e dimensões similares e comprovados
mediante a apresentação de cartas abonatórias);

4. Possuir recursos humanos e estrutura de gestão, com qualificações, competência em executar trabalhos de
natureza similar ao objecto do concurso;

5. Possuir a certidão de quitação que comprove que o concorrente tem situação regularizada nas Finanças e
Segurança Social;

6. Possuir a declaração que demonstra que o concorrente não está em processo de insolvência e recuperação;

7. Possuir o relatório de contas dos últimos 5 anos (Balanço, demonstração de resultados e declarações anuais
de informação contabilística e fiscal), que comprovem que o concorrente possui a robustez financeira
necessária para a execução dos serviços.

As empresas interessadas e que reúnam os requisitos mínimos acima referidos poderão obter sem quaisquer 
custos o Caderno de Encargos, mediante solicitação através do endereço electrónico: 
concurso-consultoria-magoe@hcb.co.mz, até às 17.00 horas do dia 16 de Maio de 2022.
Na referida Manifestação de Interesse deverá indicar o nome da empresa e constar no campo “Assunto” do e-mail 
o texto “ HCB/DSA/CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DE SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA/032/2022– Manifestação de interesse”.

O concurso será regido pelos procedimentos de Aquisição de Bens e Serviços em vigor na HCB.

Songo, aos 6 de Maio de 2022

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REABILITAÇÃO   
DE 22 CASAS NA VILA DE SONGO, PROVÍNCIA DE TETE

CONCURSO Nº: HCB/DSA/REABILITAÇÃO DE 22 CASAS /032/2022

A Hidroeléctrica de Cahora Bassa, SA («HCB»), no âmbito das suas actividades de melhoramento do parque 
habitacional pretende lançar um concurso, cujo objectivo é de contratar um empreiteiro especializado 
que possa executar as obras de reabilitação de 22 casas na Vila de Songo, Província de Tete, com qualidade 
especificada, comprovada e a um preço competitivo. 

Neste contexto, é feito o presente Pedido de Manifestação de Interesse (MI) a todas empresas qualificadas 
e com experiência relevante comprovada para estes serviços. Os interessados deverão, impreterivelmente, 
reunir os seguintes requisitos mínimos de elegibilidade:

1. Possuir Certidão de Registo Comercial, Estatutos e Alvará para a execução de empreitadas actualizado
de pelo menos 5ª classe;

2. Perfil da empresa destacando a experiência relevante geral em empreitadas de construção civil e a
carteira de clientes (experiência geral na área de empreitada em construção civil);

3. Possuir experiência em trabalhos de natureza e volumes similares nos últimos 7 anos (pelo menos 3
referências de boa execução de obras de natureza e dimensões similares e comprovados, mediante a
apresentação de cartas abonatórias);

4. Possuir recursos humanos, equipamentos materiais e estrutura de gestão, com qualificações,
competência em executar trabalhos de natureza similar ao objecto do concurso;

5. Possuir a situação regularizada nas Finanças e Segurança Social;

6. Possuir a declaração que demonstra que o concorrente não está em processo de insolvência e
recuperação;

7. Possuir relatório de contas dos últimos 5 anos (Balanço, demonstração de resultados e declarações
anuais de informação contabilística e fiscal), que comprovem que o concorrente possui a robustez
financeira necessária para a execução das obras.

As instituições interessadas e que reúnam os requisitos mínimos acima referidos poderão obter, sem 
quaisquer custos o caderno de encargos, mediante solicitação através do endereço electrónico:  
concurso-empreitada-22casas@hcb.co.mz, até às 17.00 horas do dia 16 de Maio de 2022.
Na referida Manifestação de Interesse, deverá indicar o nome da empresa e constar no campo “Assunto” 
do e-mail o texto “ HCB/DSA/REABILITAÇÃO DE 22 CASAS /032/2022– Manifestação de interesse”.

O concurso será regido pelos procedimentos de Aquisição de Bens e Serviços em vigor na HCB.

Songo, aos 6 de Maio de 2022

Sede:
Moçambique, Caixa Postal 263, Songo – Tete
PBX: +258 252 80000, +258 252 82220
Conselho de Administração: +258 252 82273, +258 252 82221/4
Fax: +258 252 82364, E-mail: cas.songo@hcb.co.mz
http://www.hcb.co.mz

Escritório de Maputo:
Av. 25 de Setembro, 420 – 6º Andar – Maputo
PBX: +258 213 50700
Fax: +258 21 314148, E-mail: cas.maputo@hcb.co.mz

Sede:
Moçambique, Caixa Postal 263, Songo – Tete
PBX: +258 252 80000, +258 252 82220
Conselho de Administração: +258 252 82273, +258 252 82221/4
Fax: +258 252 82364, E-mail: cas.songo@hcb.co.mz
http://www.hcb.co.mz

Escritório de Maputo:
Av. 25 de Setembro, 420 – 6º Andar – Maputo
PBX: +258 213 50700
Fax: +258 21 314148, E-mail: cas.maputo@hcb.co.mz
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PROJECTO MOZBIO 2 
 

ANÚNCIO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE  
CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA CONTRATAÇÃO DE GESTOR DE COMUNICAÇÃO 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• Garantir a criação e implementação de mecanismos de comunicação eficientes entre a Direcção

Executiva, membros do Conselho de Administração e Assembleia da BIOFUND; 

• Actuar como ponto focal da BIOFUND em actividades de comunicação dentro do grupo de

conservação, e gerir consultores/ empresas contratadas que fornecem bens e serviços de 

comunicação;  

• Criar um plano de trabalho realístico, com linhas de implementação, execução, controlo orçamental e

de monitoria; 

• Supervisar e apoiar a equipa júnior de comunicação (assistente de comunicação, estagiários,

voluntários); 

 

II. PERFIL DO CONSULTOR 

  

• Licenciatura com nível de mestrado (é desejável), em comunicação e marketing, comunicação social,

jornalismo, ou áreas afins; 

• Experiência comprovada (mínimo de 5 anos), em comunicação institucional e com os vários sectores da 

sociedade civil, governo, doadores, sector privado e comunidades; 

• Experiência em técnicas de comunicação, relações públicas, liderança ou coordenação de campanhas de 

sensibilização e advocacia de vários grupos sociais;  

• Experiência comprovada em produção de conteúdo audiovisual (vídeo e fotografias).

• Experiência comprovada nas normas e procedimentos de branding e comunicação da USAID, União

Europeia, Banco Mundial entre outros doadores. 

 

A duração inicial do contrato  é de vinte quatro (24 ) meses, a ser executado em tempo inteiro e a renovação do  

contrato está sujeito à avaliação de desempenho individual satisfatório do candidato contratado. 

 
III. O Consultor será selecionado de acordo com os procedimentos do Banco Mundial definidos no 

“Regulamento de Aquisições do Banco Mundial para Mutuários do IPF”, datado de Novembro de 2017, e o 

Método de Contratação será o Consultor Individual( IC). 

 

Data: 11 de Maio de 2022 

Identificação do Projecto: MOZBIO II - P166802 

Donativo Nº D3720-MZ 

Referencia: Concurso Nº14/BIOFUND/MOZBIO2/IC/22 

A Fundação para a Conservação da Biodiversidade – BIOFUND é uma instituição privada Moçambicana com 

estatuto de utilidade pública e sem fins lucrativos cuja missão é o financiamento sustentável da conservação da 

biodiversidade, com especial enfoque no sistema nacional de áreas de conservação, como contributo para o 

desenvolvimento equilibrado do país. 

O Governo de Moçambique, recebeu um donativo da Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA) para 

financiar os custos do Projecto de Conservação e Desenvolvimento da Biodiversidade em Moçambique (MOZBIO II) e 

pretende aplicar parte desse crédito para pagamentos no âmbito da Contratação de um Gestor de Comunicação para 
a BIOFUND. 

I. DESCRIÇÃO DO TRABALHO 

Dentre outras funções, no âmbito da disseminação e suporte transversal a outros processos-chave: 

• Coordenar a definição e implementação da política e estratégia de comunicação interna e externa da 

BIOFUND, incluindo marca (branding), eventos, panfletos, brochuras, relatórios, press releases e todos 

os outros meios relevantes e eficazes de comunicação; 

• Criar um mecanismo de comunicação interna que permita uma maior interacção/articulação entre os

diversos programas e sectores que compõem a BIOFUND de forma a garantir uma melhor planificação,  

implementação e alcance da disseminação dos seus impactos; 

• Produzir ou assegurar a produção de materiais promocionais e outras publicações (folhetos, portfólios 

de programas e projectos, material para eventos, relatórios de actividades, vídeos, brochuras, 

manuais, cadernos, periódicos, etc) para divulgação externa; 

• Assegurar e garantir a planificação (estrutura e contexto), recolha e compilação de conteúdos e 

elaboração/produção do Relatório Anual da BIOFUND.  

• Recolher as necessidades de suportes de comunicação das diversas unidades orgânicas e sistematizar 

uma abordagem de resposta enquadrada nos princípios e objectivos da política de comunicação e 

imagem da organização; 

• Pesquisar e recolher dados para produção de conteúdos e suportes de comunicação requeridos pelo 

plano de comunicação da BIOFUND; 

• Coordenar com a  equipa de mobilização de recursos a concepção de suportes de comunicação e 

imagem requeridos pelas  acções de promoção da BIOFUND junto dos parceiros de financiamento e 

cooperação; 

• Propor e coordenar a elaboração de modelos de comunicação visual da BIOFUND; 

• Identificar de maneira proactiva, estabelecer e cultivar relações com os principais meios de 

comunicação social (imprensa, TV, rádio, web, etc.) para aumentar a visibilidade e influência da 

BIOFUND, garantindo a actualização constante da lista de contactos e a base de dados e, assegurando 

a disponibilidade das informações sobre a conservação da biodiversidade em Moçambique e o 

trabalho da BIOFUND neste campo; 

•

•

•

•

•

•

•

•
•

ARA CONTRATAÇÃO D
PARA BIOFUND 

•

•

•

•

ANÚNCIO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE  
CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA CONTRATAÇÃO DE GESTOR DE COMUNICAÇÃO 

PARA BIOFUND 

•

•

•

•
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REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST
FOR THE SUPPLY OF 500 SILICONE RUBBER INSULATORS LONG ROD FOR HVDC 

LINES, 533 kV

TENDER Nº: HCB/DSA/500 SILICONE RUBBER INSULATORS LONG ROD/030/2022

Hidroeléctrica de Cahora Bassa, SA («HCB») intends to hire a specialized company to 

supply 500 silicone rubber insulators Long Rod Rudurflex 30/92 (225195) 4712 for 
HVDC lines, 533 KV. In this context, as part of the process, HCB requests for expressions 
of interest (EOI) of interested and specialised companies with the aim of pre-selecting 
competing companies.

With this aim, companies interested in participating must meet and prove the following 
eligibility requirements:

1. Hold a commercial registration certificate that entitles them to carry out the activity;

2. Hold proven experience of at least fifteen (15) years in the supply of insulators;

3. Provide references of a minimum of 3 (three) similar successful projects in the last
fifteen (15) years, whose dimension and complexity are equal to or greater than the
above-mentioned; present reference letters for each Project;

4. Present the company profile, highlighting its experience, area of expertise, human
resource’s structure, including its qualifications and competences;

5. Submit the Declaration that no insolvency and recovery proceedings have been filed
against the company;

All interested companies that meet the minimum requirements above mentioned must 
express their interest by submitting all documentation and evidence proving their 
eligibility by means of electronic mail: tender-silicone-insulators-longrod@hcb.co.mz   

May 23th 2022.

In the referred Expression of Interest, “HCB/DSA/500 SILICONE RUBBER INSULATORS 
LONG ROD/030/2022 - Expression of Interest “ must be entered in the “Subject” field 
of the e-mail.

Only shortlisted bidders will be contacted.

Songo, May 10, 2022

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ISOLADORES “LONG ROD”                 

DE BORRACHA DE SILICONE PARA LINHAS HVDC, 533 KV

HCB/DSA/AQUISIÇÃO DE 500 ISOLADORES “LONG ROD” DE BORRACHA
DE SILICONE/030/2022

A Hidroeléctrica de Cahora Bassa, SA («HCB») pretende contratar uma empresa 
especializada no fornecimento de isoladores “long rod” Rudurflex 30/92 (225195) 4712 
de borracha de silicone para linhas HVDC, 533 KV. Neste sentido, é feito o presente Pedido 
de Manifestação de Interesse (MI) a todas empresas especializadas e interessadas, com o 
objectivo de efectuar a pré-selecção das empresas concorrentes.

Os requisitos mínimos de elegibilidade para os proponentes são:

1. Possuir Certificado de Registo Comercial que habilite a exercer a actividade;

2. Deter experiência comprovada de pelo menos (15) quinze anos em fornecimento de
materiais similares;

3. Apresentar pelo menos (3) três referências de fornecimentos bem-sucedidos nos últimos
quinze (15) anos, cuja dimensão e complexidade sejam igual ou superior ao âmbito do
fornecimento apresentado acima. Apresentar as respectivas cartas de referências;

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

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

As empresas interessadas e que reúnam os requisitos mínimos acima mencionados deverão 
manifestar o interesse submetendo toda documentação e evidências que comprovam a sua 
elegibilidade para o correio electrónico: tender-silicone-insulators-longrod@hcb.co.mz 
até ao dia 23 de Maio de 2022. 

Na referida Manifestação de Interesse, deverá constar no campo “Assunto” do e-mail o 
texto “HCB/DSA/AQUISIÇÃO DE 500 ISOLADORES “LONG ROD” DE BORRACHA DE 
SILICONE/030/2022 – Manifestação de interesse”.

Informa-se que só serão contactadas as empresas pré-seleccionadas de acordo com os 
requisitos de elegibilidade indicados acima.

Songo, aos 10 de Maio de 2022

Sede:
Moçambique, Caixa Postal 263, Songo – Tete
PBX: +258 252 80000, +258 252 82220
Conselho de Administração: +258 252 82273, +258 252 82221/4
Fax: +258 252 82364, E-mail: cas.songo@hcb.co.mz
http://www.hcb.co.mz

Escritório de Maputo:
Av. 25 de Setembro, 420 – 6º Andar – Maputo
PBX: +258 213 50700
Fax: +258 21 314148, E-mail: cas.maputo@hcb.co.mz

Sede:
Moçambique, Caixa Postal 263, Songo – Tete
PBX: +258 252 80000, +258 252 82220
Conselho de Administração: +258 252 82273, +258 252 82221/4
Fax: +258 252 82364, E-mail: cas.songo@hcb.co.mz
http://www.hcb.co.mz

Escritório de Maputo:
Av. 25 de Setembro, 420 – 6º Andar – Maputo
PBX: +258 213 50700
Fax: +258 21 314148, E-mail: cas.maputo@hcb.co.mz
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE 
REPARTIÇÃO DO ESTADO NA 

CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇO DA JUSTIÇA E 
TRABALHO

SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL 
DA CIDADE DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR 

ÓBITO DE DIONÍSIO 
MATIAS CHAÚQUE

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura 
de vinte e dois de Abril de dois 
mil e vinte e dois, exarada de 
folhas noventa e seis verso a 
noventa e oito, do livro de notas 
para escrituras diversas número 
trezentos e sessenta e quatro, 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 DIONÍSIO 
MATIAS CHAÚQUE, de cinquenta 
e um anos de idade, no estado de 
solteiro, que era de nacionalidade 
moçambicana, com última 
residência habitual no Bairro de 
Albasine, filho de Matias Chaúque e 
de Ana Mondlhane.

Que o falecido não deixou 
testamento ou qualquer outra 
disposição da sua última vontade, 
deixando como únicos e universais 
herdeiros de todos seus bens, 
seus filhos: ADALBERTO RENÉ 
DIONÍSIO CHAÚQUE, menor, 
ADASELCIA ISABEL CHAÚQUE, 
solteira, maior, DIONÍSIO MATIAS 
CHAÚQUE JÚNIOR, menor e 
ZIFERTE DIONÍSIO CHAÚQUE, 
solteiro, maior, 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.

Está Conforme

Maputo, aos 29 de Abril de 2022

A Notária 

(Ilegível)

VENDE-SE

VIATURA da marca Kia Cerato, do ano 
2010, com caixa automática e a gasolina, 
vende-se. Em caso de interesse, enviar 
proposta para o email: 

consulado.maputo@mne.pt

4307
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 

ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E 
RELIGIOSOS

DIRECÇÃO NACIONAL DOS 
REGISTOS E NOTARIADO

ANÚNCIO

Faz-se público que MISÉRIA 
ERNESTO NANDJA, natural 
de Marracuene e residente 
no Bairro de Guava, cidade 
de Maputo, província 
de Maputo, requereu 
autorização para mudança 
do seu nome MISÉRIA 
ERNESTO NANDJA, para 
passar a usar o nome 
completo de CRISTIANA 
ERNESTO NANDJA.

Nos termos do nº 1, artigo 
360º do Código do Registo 
Civil, são convidados todos 
os interessados para, no 
prazo de trinta dias, a 
contar da data da publicação 
do presente anúncio, 
deduzirem, por escrito, a 
oposição que tiverem direito 
de fazer.

Maputo, aos 11 de Março de 
2022

A Directora Nacional 
Adjunta

Fátima Achá Baronet
(Conservadora e Notária 

Superior)
4284
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SINTA A PERSONALIDADE DO LEÃO

PEUGEOT LANDTREK
PROFISSIONAL

2.290.000 MZN

A partir de
Disponível para

entrega imediata

Marque já o seu test-drive ›

843 304 465

Avenida de Angola, nº. 1818, Maputo
info@caetano.co.mz | peugeot-mz.com

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.

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); 

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);

Verba nº 7
1 (um) mouse, marca HP, cor preta, avaliado em 
750,00MT(setecentos e cinquenta meticais);

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);

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);

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, avaliada em  
15 000,00MT(quinze mil meticais);

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

O Escrivão de Direito

Alfredo César Bila

Verifiquei
O Juiz de Direito

Dr. Domingos Samuel
4245

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

12ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
A SNV é uma organização de desenvolvimento 
internacional sem fins lucrativos que faz uma 
diferença duradoura na vida das pessoas que vivem 
na pobreza, ajudando-as a aumentar sua renda e 
ter acesso a serviços básicos. Visamos a qualidade 
premium e enfocamos apenas em três sectores: 
Agricultura, Energia e Àgua, saneamento e higiene 
(WASH). Com uma presença local de longo prazo em 
mais de 24 países na Ásia, África e América Latina, 
sabemos como os governos funcionam e como as 
relações são construídas. A implementação de nossa 
missão exclusivamente por meio de financiamento 
de projectos exige que trabalhemos com eficiência 
e invistamos na excelência operacional todos os 
dias. Nossa equipa de mais de 1.300 funcionários é a 
espinha dorsal da SNV.

Contexto
A SNV assinou um contrato com a Embaixada do 
Reino dos Países Baixos (EKN) para um programa de 
quatro anos que visa o Desenvolvimento de Cadeia 
de Valor e Oportunidades de Emprego para Jovens 
no Agronegócio em três distritos da província de 
Cabo Delgado (Montepuez, Balama e Namuno). 
Nestes distritos, o desemprego juvenil e o emprego 
vulnerável são altos e exigem soluções imediatas 
para jovens rurais que necessitam de oportunidades 
económicas, pois muitos deles migram para os 
centros urbanos, perdendo oportunidades em suas 
áreas de origem. 

Neste contexto, a SNV pretende adquirir o seguinte 
material:

1. Material de Estufa;
2. Material adicional de irrigação para 33

sistemas;
3. Sistemas de irrigação para 34 comunidades ;
4. Material de estrutura de apoio para tanques

de água.

Envio de Propostas
Os interessados e elegíveis deverão solicitar os TdR 
do concurso (contendo a lista e especificações do 
material, correspondente), através do endereço 
mzprocurement@snv.org  e fazendo referência ao 
assunto (de acordo com os números acima).  

A data-limite para a submissão das propostas será 
o dia 21 de Maio de 2022, as propostas deverão
ser submetidas para o endereço electrónico acima
indicado.

Local de entrega: Os materiais deverão ser entregues 
no escritório da SNV no distrito de Montepuez, em 
Cabo Delgado. 

A proposta deverá considerar a demonstração de 
montagem dos sistemas de irrigação aos beneficiários 
dos três distritos (Namuno, Balama e Montepuez).

O fornecedor será seleccionado com base nos 
procedimentos e políticas de licitação em uso na SNV, 
no prazo 15 dias, após a data de encerramento das 
candidaturas. 

Nota: Serão contactados apenas os fornecedores 

seleccionados e que respondam aos requisitos do 

concurso.

Concurso N.º 44/OPSNV/2022

 Anúncio

4103

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

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

CONFIRA OS MELHORES

LANCES DE FUTEBOL

NACIONAL E INTERNACIONAL

EM PRIMEIRA MÃO

3676
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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

Data Hora Para 
Abertura

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

Aquisição de material de 
escritório

24/5/2022                 
9.00 horas

24/5/2022 
9.30 horas

N°02/CPD/25A001652/
UGEA/INGD/2022

Concurso 
de Pequena 
Dimensão

Manutenção e reparação de 
máquinas fotocopiadoras e 

impressoras

25/5/2022                 
9.00 horas

25/5/2022 
9.30 horas

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

 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:

Nº do Concurso Objecto do Concurso
Validade 

das 
Propostas

Prazo e hora de 
Entrega

Data e hora de 
Abertura

Data e hora 
do anúncio de 

posicionamento

Preço do 
Caderno de 

Encargo

CR52A002341CP00302022
Fornecimento de uniformes à 
Universidade Eduardo Mondlane 

120 dias
Data: 1/6/2022

Hora: 10.00 horas 
Data: 1/6/2022

Hora: 10.15 horas 
Data: 13/6/2022
Hora: 10.00 horas

1.000,00MT

CR52A002341CP00312022

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

120 dias
Data: 1/6/2022

Hora: 12.00 horas 
Data: 1/6/2022

Hora: 12.15 horas 
Data: 13/6/2022
Hora: 11.00 horas

1.000,00MT

CR52A002341CP00322022
Fornecimento de serviços de 
limpeza e higiene à Universidade 
Eduardo Mondlane 

120 dias
Data: 2/6/2022

Hora: 10.00 horas 
Data: 2/6/2022

Hora: 10.15 horas 
Data: 14/6/2022

Hora: 10.00h
1.000,00MT

CR52A002341CP00332022
Fornecimento de material de 
ferragem para a Universidade 
Eduardo Mondlane

120 dias
Data: 2/6/2022

Hora: 12.00 horas 
Data: 2/6/2022

Hora: 12.15 horas 
Data: 14/6/2022
Hora: 11.30 horas

1.000,00MT

CR52A002341CP00342022

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

120 dias
Data: 2/6/2022

Hora: 13.00 horas 
Data: 2/6/2022

Hora: 13.15 horas 
Data: 14/6/2022
Hora: 12.00 horas

1.000,00MT

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou adquirí-los, me-
diante 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

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 Latitude Longitude

1 -24   34   0,00 33   39   0,00

2 -24   34   0,00 33   44  30,00

3 -24   32  30,00 33   44  30,00

4 -24   32  30,00 33   45   0,00

5 -24   33   0,00 33   45   0,00

6 -24   33   0,00 33   45  30,00

7 -24   33  50,00 33   45  30,00

8 -24   33  50,00 33   46   0,00

9 -24   31  20,00 33   46   0,00

10 -24   31  20,00 33   49   0,00

11 -24   36  10,00 33   49   0,00

12 -24   36  10,00 33   47  40,00

13 -24   37  10,00 33   47  40,00

14 -24   37  10,00 33   46   0,00

15 -24   38  30,00 33   46   0,00

16 -24   38  30,00 33   39   0,00

Maputo, aos 25/2/2022

O Director-Geral

Adriano Silvestre Sênvano

(Geólogo)
4252

EMOSE- EMPRESA MOÇAMBICANA DE 
SEGUROS, S.A.

Pretende admitir para o seu quadro de pessoal na Cidade de Maputo:

Um (1) Chefe de Departamento de Marketing, 
Comunicação e Imagem

Objectivo da função: Responsabilidade pelo planeamento e liderança das 
iniciativas de promoção da marca EMOSE com o objectivo de aumentar as 
vendas, melhorar a imagem, garantir a liderança e alavancar as interacções 
com o mercado local.

Coordenar com o canal digital, o desenvolvimento e implementação 
da estratégia de Marketing em todas as plataformas de Mídia Social da 
EMOSE. 

Principais Responsabilidades:

• Garantir a implementação eficaz de novas campanhas para o
mercado, incluindo Out Of Home media (ex, outdoors, etc) e
assegurar o crescimento de produtos de segmentos cruzados   os
melhores indicadores de desempenho da marca: Consciência,
Preferência, Quota do Mercado de Seguros.

• Analisar o mercado, com uma estratégia de marca localizada e um
plano de implementação, em todas as Mídias e contactos relevantes.

• Elaborar e gerir a execução da estratégia e plano de marketing
alinhado ao plano de negócios da empresa.

• Gerir a marca e manter o desenvolvimento de uma presença de
marca forte e consistente.

• Gerir e controlar o orçamento de marketing, esforçando-se para
alcançar o máximo de eficiência e retorno do investimento.

Qualificações Técnicas / Profissionais:
• Licenciatura em Marketing ou áreas relacionadas;

• Experiência profissional mínima de 5 anos na área de Publicidade,
Gestão de Marca, e Comunicação;

• Forte liderança e foco estratégico, incluindo habilidades analíticas
e de gestão de projectos;

• Capacidade de gerir e orientar equipas para o alcance dos resultados 
desejados;

• Excelente habilidade de comunicação escrita e verbal;

• Nacionalidade moçambicana;

• Idade compreendida entre os 21 e 35 anos;

• Domínio da língua Inglesa é uma vantagem.

Principais indicadores de desempenho:

• Métricas da marca (Conscientização, Preferência, Quota de
Mercado) e liderança na participação de mercado;

• Lançamento atempado dos produtos e serviços da EMOSE e
actualização das plataformas de comunicação;

• Satisfação e retenção de clientes.

Competências Essenciais, Conhecimento e Experiência:

• Experiência avançada em pesquisa de mercado, análise de negócios, 
estratégia de marca e gestão de campanhas.

• Fortes habilidades de gestão de projectos e relatórios, e excelente
compreensão de marketing mix.

• Focado no cliente e excelente capacidade de interacção com
steakeholders.

As respostas a este anúncio deverão ser entregues na Sede da EMOSE, sita 
na Av. 25 de Setembro, N.º 1383, 3º Andar, porta 308, dentro de Sete (7) 
dias úteis, contados a partir do dia 17 de Maio de 2022, acompanhadas de 
documento de Identificação, Carta de Apresentação, Curriculum Vitae e 
Certificado de habilitações literárias.  

4295

EM PRIMEIRA MÃO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE

NACIONAL E INTERNACIONAL

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E  APP STORE

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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MUNICÍPIO DE MAXIXE
CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE MAXIXE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DO CONCURSO N.º: 90I000241/CL/0004/2022

Conselho Municipal da Cidade de Maxixe convida pessoas singulares, micro, pequenas e médias 
empresas inscritas no Cadastro Único de Empreiteiros de Obras Públicas, Fornecedores de Bens e 
Prestadores de Serviços a apresentarem propostas em envelopes fechados para 

Lote I- Contratação de Empreitada para Construção de Uma Sede do Bairro de Nhabanda e 
Lote II- Contratação de Empreitada para Construção de Uma Sede do Bairro Chambone-A. 
Os concorrentes deverão ser titulares de Alvará igual ou superior 3ª classe. Os concorrentes 
interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquirí-los 
no endereço: Conselho Municipal da Cidade de Maxixe, esquina entre Av. Heróis Moçambicanos 
e Eduardo Mondlane, Caixa Postal 54 Telefax 29330095, Maxixe, gabpresidentecamxx@gmail.com. 
Pela importância não reembolsável de 2.000,00MT (dois mil meticais) que deverá ser depositada 
na conta Millennium Bim: 10032323.

1. As propostas deverão ser entregues no endereço acima, até às 9.00 horas do dia 24 de Maio de
2022, as quais serão abertas em sessão pública no Salão Nobre da Instituição às 9.15 horas do
mesmo dia, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

2. A visita ao local de execução das actividades é Obrigatória e será efectuada no dia 17 de Maio
de 2022, pelas 9.30 horas, com concentração em frente do edifício do Conselho Municipal.

3. Mas se informa que pelas 9.30 horas do dia 31 de Maio de 2022 será feito o anúncio do
posicionamento dos concorrentes, em sessão pública, pelo júri no mesmo local, na presença dos
concorrentes que desejarem comparecer. A adjudicação será feita por lote único.

4. O período de validade das propostas é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data-limite
para submissão das propostas.

5. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços de Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8
de Março e a adjudicação será por lote.

Maxixe, aos 10 de Maio de 2022

O Presidente

Fernando Bambo
(DN1)

195

EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ESTACIONAMENTO
Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO 

Em aditamento ao anúncio anterior a Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento 
convida concorrentes elegíveis, colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras, 
interessados a apresentarem propostas seladas para o concurso descrito na tabela abaixo:

 Concurso 
Público

Objecto do Concurso Alvará
Data e Hora de abertura do 

concurso

11/EMME/2022
Fornecimento de caderneta e 

livros de recibos
Alvará compatível com o 
Objecto da Contratação

Dia: 23/5/2022
Entrega até: 10.00 horas

Abertura: 10.15 horas

1. A proposta deverá ser válida por um período de 120 dias.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar ou adquirir os
documentos de concurso no endereço abaixo, no horário das 8.00 até às 15.30 horas, a
partir do dia 12/5/2022.

3. Os documentos do concurso poderão ser consultados ou adquiridos mediante o pagamento 
de uma taxa não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais). O pagamento deverá ser
por meio de depósito directo para o Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento,
Conta em Meticais Nº 328268565 no Banco Millenium Bim ou 1318828610001 no Moza
Banco.

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
n° 5/2016, de 8 de Março.

5. 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 prazo-limite serão rejeitadas.

Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento

Av. Albert Lithuli, nº 59/67, R/C

Maputo - Telefone: +258 (21) 421299

4106

EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ESTACIONAMENTO
Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO 
Em aditamento ao anúncio anterior a Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento 
convida concorrentes elegíveis, colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras, interessados 
a apresentarem propostas seladas para o concurso descrito na tabela abaixo:

 Concurso Público: Objecto do Concurso Visita Obrigatória Alvará
Data e Hora de 

abertura do concurso

10/EMME/2022

Fornecimento, 
instalação e manutenção 
de um Sistema VoiP para 
Escritório da EMME, EP 

Escritório da EMME, 
sita na Avenida Albert 
Lithuli, nº 59/67, R/C, 

pelas 10.00 horas 
do dia 13/5/2022 

Alvará compatível 
com o Objecto da 

Contratação

Dia: 23/5/2022
Entrega: 11.00 horas

Abertura: 11.15 horas

1. A proposta deverá ser válida por um período de 120 dias.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar ou adquirir os
documentos de concurso no endereço abaixo, no horário das 8.00 até às 15.30 horas, a partir
do dia 12/5/2022.

3. Os documentos do concurso poderão ser consultados ou adquiridos mediante o pagamento
de uma taxa não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais). O pagamento deverá ser por
meio de depósito directo para o Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento, Conta
em Meticais Nº 328268565 no Banco Millenium Bim ou 1318828610001 no Moza Banco.

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 n° 5/2016,
de 8 de Março.

5. 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 prazo-limite serão rejeitadas.

Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento

Av. Albert Lithuli, nº 59/67, R/C

Maputo - Telefone: +258 (21) 421299
4106

4069

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS
INSPECÇÃO-GERAL DE FINANÇAS

Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DO CONCURSO LIMITADO

 27A/CL/Nº04/IGF-UGEA/2022

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.

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. 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.

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.

Maputo, Maio de 2022

A Autoridade Competente

(Ilegível)

Faz-se público que AIDA MÓNICA GREGÓRIO MANGANA, 
natural e residente em Maputo, no Bairro George Dimitrov, 
quarteirão 69, casa nº 19, requereu autorização para mudança 
do nome do seu filho menor MUTUNGAMERE MÉRIO 
DOMINGOS MABAI, para passar a usar o nome completo de 
CALEB DOMINGOS MABAI.

Nos termos do nº 1, artigo 360º do Código do Registo Civil, 
são convidados todos os interessados para, no prazo de trinta 

dias, a contar da data da publicação do presente anúncio, 
deduzirem, por escrito, a oposição que tiverem direito de 
fazer.

A Directora Nacional Adjunta
Fátima J. Achá Baronet

(Conservadora e Notária Superior)

4283

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

DIRECÇÃO NACIONAL DOS REGISTOS E NOTARIADO

ANÚNCIO

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO DA CIDADE DE 

MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO

TERCEIRA CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL COM FUNÇÕES NOTARIAIS

SÉRGIO MIGUEL JAMISSE

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura outorgada no dia vinte e nove 
de Abril de dois mil e vinte e dois, lavrada de folhas oitenta e nove e seguintes, do 
livro de notas para escrituras diversas número quarenta e um, traço “B”, da Terceira 
Conservatória do Registo Civil com Funções Notariais, perante mim, Marinela Edite 
da Silva Mulhovo, licenciada em Direito, Conservadora e Notária Superior, em 
exercício nesta Conservatória, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros 
por óbito de Sérgio Miguel Jamisse, de então cinquenta anos de idade, natural de 
Maputo, no estado que era de casado com Maria das Dores Manuel, sob o regime de 
comunhão geral de bens, com última residência habitual em Maputo, filho de Miguel 
Jamisse e de Margarida Milice Jamisse, sem ter deixado testamento ou qualquer 
outra disposição da sua última vontade.
Que o falecido deixou como únicos e universais herdeiros dos seus bens, seus pais: 
Miguel Jamisse, casado, natural da Maxixe e Margarida Milice Jamisse, casada, 
natural de Inhambane e sua cônjuge Maria das Dores Manuel, natural de Maputo, 
todos residentes na cidade de Maputo.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos declarados herdeiros 
ou com eles possam concorrer a esta sucessão.
Que da herança fazem parte bens imóveis e móveis.

Está Conforme

Maputo, aos 29 de Abril de 2022
A Notária 
(Ilegível)

4200

CLUBE DE DESPORTOS DA COSTA DO SOL
MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

CONVOCATÓRIA

Nos termos do nº 2 do Artigo Vigésimo conjugados com os nºs 1 e 2 do artigo Vigésimo Primeiro, todos 
dos Estatutos do Clube, o Presidente da Mesa de assembleia Geral convoca a Assembleia Geral do Clube de 
Desportos da Costa do Sol, a ter lugar no dia 11 de Junho de 2022, pelas 9.30horas, na sua sede social, sita 
na Rua do Rio Raraga, nº 347, Bairro Polana-Caniço “B”, Distrito Municipal KaMaxaquene, Área da Costa do 
Sol, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Apresentação e aprovação do Relatório de Actividades e do Relatório de Contas 2022;

2. Apresentação e aprovação do Orçamento 2022;

3. Diversos.

A presente Assembleia Geral será realizada em estreita observância das medidas de execução administrativa 
para a contenção da propagação da pandemia da COVID-19.

Se à hora marcada para o início da Assembleia Geral não estiver reunido o quórum necessário, os trabalhos 
iniciarão trinta minutos depois, com qualquer número de sócios, nos termos do nº 1 do artigo Vigésimo 
Terceiro dos Estatutos do Clube.

Só tem direito a participar na Assembleia Geral, os sócios com quotas regularizadas, conforme o preceituado 
no nº 2 do artigo Décimo Terceiro conjugado com alínea a) do artigo Décimo Segundo, todos dos Estatutos 
do Clube.

Maputo, aos 10 de Maio de 2022
 (Presidente da Mesa da Assembleia Geral)

4315

MUNICÍPIO DE MAXIXE
CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE MAXIXE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DO CONCURSO 
Nº: 090I000241/AD/0003/0005/2022

De acordo com a alínea d) do nº3 do artigo 33 e alínea c) do nº2 do artigo 35 conjugado com o nº2 do artigo 
63 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação 
de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº05/2016, de 8 de Março, comunica-se que os objectos dos 
concursos abaixo foram adjudicados a:

CONCURSO Nº: 090I000241/AD/0003/2022

Lote Concorrente Preço Incluindo IVA

Lote I: Fornecimento de Combustível e Lubrificantes 

I ESTAÇÃO SERVIÇO ROMANAT, LDA. 4.999.975,00Mt

Lote II: Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Reparação de Pá-Carregadora e 
Camião Basculante da Instituição

II CHINA SUPER BILION, LDA 500.000,00Mt

CONCURSO Nº: 090I000241/AD/0005/2022

Lote I: Contratação de Empreitada para Conclusão de Pavimentação em Bloco de Pavé na 

Estrada Cruz N1 Engen – Rua Mademo/ Chicuque

I SGI CONSTRUÇÕES LIMITADA 1.900.000,00Mt

Maxixe, aos 10 de Maio de 2022

O Presidente
Fernando Bambo

(DN1)
196

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE NIASSA

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO
1. A Delegação Provincial do FE,FP Niassa convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais e Estrangeiros interes-

sadas a apresentarem propostas fechadas para o concurso abaixo indicado:

2. Os concorrentes interessados poderão adquirir o Documento de Concurso pela importância não reembolsável
de 800,00MT (Oitocentos Meticais) por caderno durante as horas normais de expediente, a partir do dia 11 de
Maio de 2022, na Delegação Provincial do FE,FP Niassa, sito no bairro Massenger, Km 3.2, telefone 27121000/
27121001, mediante o depósito na conta bancária do FE,FP/DPN com o domicílio no banco Millennium BIM,

conta nº 687026460..

3. A visita ao local é obrigatória e dirigida por representantes da entidade contratante e terá lugar no dia 20 de Maio
de 2022, com concentração prevista para 10.00 horas no endereço acima indicado.

Lichinga, aos 10 de Maio de 2022

A Autoridade Competente
(Ilegível)

120Bairro Massenger, Km 3.2, CP. nº 34, Telefone nº 27124001, Telefax n 27120681, Lichinga-Moçambique

   UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA)

ANÚNCIO DE CONCURSO

A Universidade Save Extensão da Maxixe convida pessoas Colectivas ou Singulares, Nacionais ou Estrangeiras, interessadas 
que reúnam os requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas, para o concurso abaixo descrito:

Nº do concurso Objecto Modalidade

Data de 
entrega 

das 
propostas

Data de 
abertura 

das 
propostas

Garantia 
provisória

Anúncio de 
posicionamento 

dos concorrentes

52I000641/CP/
0001/Unisave-

MAX/2022

Aquisição de 
serviços de 

segurança para 
campus 1,2, e 3.

Concurso 
Limitado

20/5/2022
Até 9.00 H

20/5/2022
Até 9.15 H NE

25/05/2022 às 
9.00 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos de concurso ou levantá-
los no edifício da instituição em epígrafe, Sector da UGEA, sit na Av. Américo Boavida, Cidade de Maxixe, telefax nº.
29330354, pela importância não reembolsável de 1.000,00 ( Mil meticais), para  aquisição de serviços de segurança
para os campus 1,2 e 3, a depositar na conta nº 15850771 – BCI.

3. As Propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado, e serão abertas em secção pública no mesmo local,
na presença dos concorrentes que desejarem participar e o período de validade das Propostas será de 90 dias.

4. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de
Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/16 de 8 de Março.

Maxixe, Maio de 2022
A Autoridade Competente

(Ilegível) 
136

AVISO
O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento da Lei de Minas em vigor, 
aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro, correm éditos de 30 (trinta) dias, a contar da segunda 
publicação no Jornal “Notícias”, chamando a quem se julgue com direito a opor-se que seja atribuída a Licença 
de Prospecção e Pesquisa número 10930L para Areias Pesadas, nos distritos de Chibuto e Mandlakaze, na 
província de Gaza, a favor da requerente Golden Sun, Lda, com as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -24   38  30,00 33   41  10,00

2 -24   38  30,00 33   50  30,00

3 -24   48  10,00 33   50  30,00

4 -24   48  10,00 33   46   0,00

5 -24   46   0,00 33   46   0,00

6 -24   46   0,00 33   45   0,00

7 -24   41  50,00 33   45   0,00

8 -24   41  50,00 33   41  10,00

Maputo, aos 9/3/2022
O Director-Geral

Adriano Silvestre Sênvano

(Geólogo)
4086

AVISO
O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento da Lei de Minas em vigor, aprovado 
pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro, correm éditos de 30 (trinta) dias, a contar da segunda publicação no Jornal 
“Notícias”, chamando a quem se julgue com direito a opor-se que seja atribuída a Licença de Prospecção e Pesquisa número 
10972L para Argila e Calcário, no distrito de Matutuíne, na província de Maputo, a favor da requerente Kenieba Holding, 
Lda. com as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -26   34   30,00 32   32   40,00

2 -26   34   30,00 32   33   10,00

3 -26   35   10,00 32   33   10,00

4 -26   35   10,00 32   33    0,00

5 -26   35   40,00 32   33    0,00

6 -26   35   40,00 32   32   50,00

7 -26   37   30,00 32   32   50,00

8 -26   37   30,00 32   32   20,00

9 -26   37    0,00 32   32   20,00

10 -26   37    0,00 32   32   40,00

Maputo, aos 5/4/2022

O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano

(Geólogo)
4086

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA DE MOÇAMBIQUE

DIRECÇÃO REGIONAL SUL

ARMAZÉM DE LEILÕES-B6

ANÚNCIO
Torna-se público que no dia 13 de Maio de 2022, por Despacho do Director Regional Sul da Autoridade Tributária de 
Moçambique, vai se proceder à venda de mercadoria abaixo indicada em hasta pública no Armazém de Leilões-B6. Os 
arrematantes depositarão imediatamente 10% acrescidos ao valor da arrematação de cada lote de mercadorias 
postas em praça, nos termos do artigo 275 do Contencioso Aduaneiro.    

Se o arrematante a quem for adjudicado um determinado lote não puder pagar os 10% referidos no parágrafo 
anterior, a adjudicação será diferida aos proponentes seguintes na ordem decrescente até ao valor mínimo 
proposto pelas Alfândegas. Os arrematantes deverão se fazer presentes no local do leilão 30 minutos antes da hora 
marcada para o início da arrematação, munidos do seu NUIT. Os consignatários das mercadorias ou seus representantes 
legais, querendo, podem retirar as suas mercadorias anunciadas para venda, mesmo depois do início do leilão, desde 
que os respectivos lotes ainda não tenham sido colocados em praça, segundo o artigo 258 do Contencioso Aduaneiro.

De salientar que a referida mercadoria poderá ser vista no recinto do Porto de Maputo, devendo-se observar as medidas 
de prevenção contra a Covid-19, impostas pelo Decreto Presidencial no 14/2022, de 20 de Abril. 

TIMAR-AUTO, 1ª PRAÇA 13/5/2022 – 10.00 HORAS (Arrematação no Armazém de Leilões - B6)

Lote Consignatário Marca/Modelo Nº do Chassis Situação Valor de Arrematação

01 CAR JAPANESE MOTORS, LDA Nissan X (Ano 2000) NT30-149928 Demorada 392.366,60MT

02 LINETT NATTALYA LUIS BOTÃO Toyota Passo (Ano 2009) KGC100-280736 Demorada 238.850,73MT

03 CAR JAPANESE MOTORS, LDA Toyota Mark-X  (Ano 2007) GRX12-3029372 Demorada 388.132,43MT

04 CAR JAPANESE MOTORS, LDA Toyota Wish (Ano 2009) ZNE100-215150 Demorada 431.650,31MT

05 EMÍLIO NHAMPOSSE Toyota Ractis  (Ano 2008) NCP100-0113848 Demorada 325.434,11MT

06 MILLENIUM MOTORS, MAPUTO Toyota Belta (Ano 2006) SCP92-1016390 Demorada 312.496,37MT

07 LBH MOZAMBIQUE, LDA AUDI Q5 (Ano 2011) WAUZZZ8R0CA002704 Demorada 957.393,33MT

08 CAR JAPANESE MOTORS, LDA AUDI A3 (Ano 2011) WAUZZZ8P77A139398 Demorada 725.101,95MT

09 JOSÉ SEBASTIÃO NHANTUMBO BMW 1 Series (Ano 2006) WBAUF32030PR79404 Demorada 411.655,61MT

10 CAR JAPANESE MOTORS, LDA Lexus Lexus (Ano 2006) GSE20-2018416 Demorada 756.387,78MT

11 JOANA EDUARDO DAI Mazda Axela (Ano 2008) BK5P331155 Demorada 538.680,77MT

ARMAZÉM DE LEILÕES-B6, 1ª PRAÇA 13/5/2022 – 10.00 HORAS 

Lote Consignatário Designação Da Mercadoria Quantidade Situação Valor De Arrematação

01 TÉLDIO PASCOAL PACULE Congeladores mistos ZERO (gás/eléctrico) 7 Unidades Demorada 347.766,44MT

02 TÉLDIO PASCOAL PACULE Congelador KIC (eléctrico) 1 Unidade Demorada 30.320,32MT

03 DESCONHECIDO Máquinas de lavar de alta pressão HOSTY 2 Unidades Abandonada 228.785,52MT

04 DESCONHECIDO Chocadeira s/marca 1 Unidade Abandonada 8.796,06MT

Maputo, aos 9 de Maio de 2022

O Director Regional Sul

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA
SERVIÇO PROVINCIAL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

REPARTIÇÃO DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Concursos 
1. O Serviço Provincial de Actividades Económicas da Zambézia convida empresas interessadas a

apresentarem propostas seladas para fornecimento de Bens e Serviços, conforme o quadro abaixo:

Nº do 
Concurso

Modalidade Objecto do Concurso
Valor da 
garantia 

provisória

Data e hora-
limite de 

entrega das 
propostas

Data e hora 
de abertura 

das propostas

Data e hora 
do Anúncio de 

Posicionamento 
dos Concorrentes

No 01/RA/
SPAEZ/2022

Concurso 
Limitado

Fornecimento de 
consumíveis informáticos 

 Não exigida
24/5/2022               
9.00 horas

24/5/2022               
9.30 horas 

30/5/2021
8.00 horas

No02/RA/
SPAEZ/2022

Concurso 
Limitado

Aquisição de material 
duradouro e não 

duradouro
Não exigida 

24/5/2022               
9.00 horas

24/5/2022               
10.00 horas

30/5/2021
9.00 horas

No03/RA/
SPAEZ/2022

Concurso 
Limitado

Aquisição de pneus e 
outros acessórios para 

viaturas e motos
Não exigida

24/5/2022               
9.00 horas

24/5/2022               
10.30 horas

30/5/2021
9.00 horas

No04/RA/
SPAEZ/2022

Concurso 
Limitado

Serviços de manutenção e 
reparação de viatura

Não exigida
24/5/2022               
9.00 horas

24/5/2022               
11.00 horas

30/5/2021
9.00 horas

No05/RA/
SPAEZ/2022

Concurso 
Limitado

Fornecimento de refeições 
(lanches e almoços) 

Não exigida
25/5/2021               
9.00 horas

25/5/2021               
9.30 horas

30/5/2021
9.00 horas

No06/RA/
SPAEZ/2022

Concurso 
Limitado

Serviços gráficos Não exigida
25/5/2021               
9.00 horas

25/5/2021               
10.00 horas

30/5/2021
9.00 horas

No  07/RA/
SPAEZ/2022

Concurso 
Limitado

Serviços de segurança Não exigida
25/5/2021               
9.00 horas

25/5/2021               
10.30 horas

30/5/2021
9.00 horas

2. 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.

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso
ou levantá-los no endereço indicado no número 4 deste anúncio, pela importância não reembolsável de
1.500,00MT, das 8.00 às 15.00 horas.

4 As propostas deverão ser entregues na Secretaria Geral no endereço abaixo mencionado.

Serviço Provincial de Actividades Económicas da Zambézia – RA
Avenida Marginal, n.º 682, Caixa Postal nº 24214208 
Telefax: 24124232- Cidade de Quelimane 

O Director Provincial

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA
SERVIÇO PROVINCIAL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

REPARTIÇÃO DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Concursos 

1. O Serviço Provincial de Actividades Económicas da Zambézia convida empresas interessadas a apresentarem
propostas seladas para fornecimento de Bens e Serviços, conforme o quadro abaixo:

Nº do Concurso Modalidade
Objecto do 
Concurso

Valor da 
garantia 

provisória

Data e hora-
limite de 

entrega das 
propostas

Data e hora de 
abertura das 

propostas

Data e hora 
do Anúncio de 

Posicionamento dos 
Concorrentes

No08/RA/
SPAEZ/2022

Concurso 
Limitado 

Fornecimento 
de combustível 
e lubrificantes   

Não 
exigida

25/5/2022               
9.00 horas

25/5/2022               
11.00 horas

30/5/2021
9.00 horas

2. 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.

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou levantá-los
no endereço indicado no número 4 deste anúncio, pela importância não reembolsável de 2.000,00MT, das 8.00 às 15.00
horas.

4 As propostas deverão ser entregues na Secretaria Geral no endereço abaixo mencionado.

Serviço Provincial de Actividades Económicas da Zambézia – RA

Avenida Marginal, n.º 682, Caixa Postal nº 24214208 

Telefax: 24124232- Cidade de Quelimane 

O Director Provincial

(Ilegível)

PEUGEOT
PARTNER E BOXER
AJUDAMOS O SEU NEGÓCIO A CRESCER

AMBULÂNCIA

843 304 465

Avenida de Angola, nº. 1818, Maputo
www.peugeot-mz.com

3676

4107100
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Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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I. OPERAÇÃO NOTIFICADA

1. Em 20 de Setembro de 2021, foi notificada à Autoridade Reguladora da Concorrência,
nos termos do nº 1 do artigo 24 da Lei nº 10/2013, de 13 de Abril (doravante “Lei da 
Concorrência”), conjugado com o artigo 11 do Regulamento da Lei da Concorrência 
aprovado pelo Decreto nº 97/2014, de 31 de Dezembro, uma operação de concentração 
que consiste na aquisição pela Imperial Logistics Limited (“Imperial”), empresa 
Notificante, através da sua subsidiária, por si totalmente detida, a Imperial Capital 
Limited (“Imperial Capital”), de todas as acções emitidas pela LIft Logistics Holdco, 
empresa Adquirida que, por sua vez detém interesses participativos em diversas 
empresas a operar em Moçambique (“Grupo J&J”). 

2. A Transacção será implementada através de aquisição de acções em tranches indivisíveis,
sendo a tranche inicial de 51% da empresa Adquirida, seguida de uma tranche adicional
de 46,5%, por último, a aquisição dos restantes 2,5%. Após a implementação completa
da Transacção, o Grupo J&J passará a ser controlado exclusivamente pela Imperial
Capital, significando, em última análise, que será controlado exclusivamente pelo
Grupo Imperial.

3. As actividades das partes envolvidas na operação de concentração são as seguintes:

Adquirente

§ A Imperial - empresa Notificante, é uma sociedade de direito sul africano que
detém e financia activos para o Grupo Imperial de empresas de transporte. Segundo
a Notificante, as operações da Imperial podem ser diferenciadas entre o seu acesso
ao mercado e as actividades de logística:

(i) O acesso ao mercado permite providenciar soluções rota-mercado
(route-to-market) aos clientes da empresa, como um meio de chegar aos
seus respectivos clientes e consumidores, através de canais de estratégias
abrangentes que integram o aprovisionamento, venda, distribuição e
comercialização.

A Imperial assume a propriedade do inventário do comitente, bem como
a responsabilidade pela função completa de pedido-pagamento (order-to-

cash). A este respeito, a empresa opera essencialmente como um distribuidor
a grosso de produtos de consumo rápido (fast-moving consumer goods,

“FMCG”) e produtos farmacêuticos.
(ii) Através das suas operações de logística, a Imperial gere o movimento de

mercadorias em nome dos clientes, entre locais especificados, combinando
diferentes modos e tipos de transporte.
Para reduzir o seu tempo de colocação no mercado (time-to-market),
melhorar o serviço ao cliente e mitigar o risco, a empresa integra as suas
funções de logística na cadeia de abastecimento de ponta a ponta (end-to-

end) dos seus clientes.

A Imperial também desempenha a função de fornecedor de logística-líder,
gerindo múltiplas funções da cadeia de abastecimento dos seus clientes, em
todo o continente africano, incluindo o transporte rodoviário de mercadorias,
logística de contrato de prestação de serviços logísticos.

Fora do continente africano, as actividades da Imperial incluem o transporte
rodoviário de mercadorias, a logística de contrato, a logística aérea e marítima
e lidera os serviços de fornecedores logísticos.

Em Moçambique, a Imperial opera através da sua subsidiária totalmente
detida por esta, a CICOTI, que explora três armazéns localizados em Maputo,
Beira e Nampula, que recebem os produtos de consumo rápido (fast-

moving consumer goods, “FMCG”) e produtos de saúde, provenientes das
instalações de armazenamento da Imperial na África do Sul, distribuindo
a retalhistas, hotéis, restaurantes, cafés, lojas de bebida, bares, clubes
nocturnos, grossistas, etc.

Adquirida

§ Lift Logistics Holdco (“Grupo J&J”) é uma sociedade de direito da República
das Maurícias e detém interesses participativos em diversas empresas a 
operar em Moçambique. Desenvolve actividade de prestação de serviços 
de logística integrada de ponta a ponta (end-to-end), incluindo serviços de 
transporte, de agenciamento portuário, armazenagem. O grupo desenvolve 
actividade de transporte em Moçambique, no Zimbabwe, Zâmbia, Malawi e 
na RDC.

Em Moçambique, a Lift Logistics Holdco (“Grupo J&J”) presta serviços de 
transporte predominantemente à clientes mineiros e a produtores de tabaco.

As empresas do Grupo J&J que desenvolvem as suas actividades em Moçambique são:

- Beira Logistics Terminals Limitada;

- Independent Beira Logistics Terminals and Services Limitada;

- J&J Transportes Limitada;

- Mozambique Property Investments Limitada;

- Mozambique Vessel Agency LDA;

- Leopack Limitada;

- Specialized Transport Limitada.

4. Nos termos e para os efeitos do artigo 12 do Regulamento da Lei da Concorrência,
os volumes de negócios realizados no ano de 2020, em Moçambique, pelas empresas
participantes na operação de concentração são os seguintes:

§ Imperial - [confidencial];
§ Lift Logistics Holdco (Grupo J&J) - [confidencial].

5. A operação notificada configura uma concentração de empresas na acepção da alínea

a) do artigo 23 da Lei da Concorrência e está sujeita à obrigatoriedade de notificação
prévia, nos termos do nº 1 do artigo 24 da Lei da Concorrência, conjugado com a alínea

c) do nº 1 do artigo 11 do Regulamento da Lei da Concorrência, aprovado pelo Decreto
nº 97/2014, de 31 de Dezembro e com a Resolução nº 1/2021, de 27 de Janeiro que
aprova o Regulamento de Formulários de Notificação de Operações de Concentração
de Empresas.

6. A operação em causa tem a natureza de aquisição de controlo exclusivo e é do tipo
conglomeral, nos termos previstos na Secção II do Regulamento de Formulários de
Notificação de Operações de Concentração de Empresas.

II. MERCADOS RELEVANTES

Mercado do Produto Relevante

7. De acordo com a informação fornecida pela Notificante, as partes envolvidas na operação
desenvolvem actividades nos seguintes subsectores: Transporte de Mercadorias e
Logística Contratual de bens de consumo rápido, sendo que não ocorrem sobreposições
horizontais significativas nos seguintes segmentos, considerado mercado de produto
relevante para a Transacção:

a) Prestação de serviços de transporte e de logística contratual de bens de
consumo rápido, através do seu aprovisionamento, venda, distribuição e
comercialização (route-to market);

b) Serviços integrados de transporte transfronteiriço de ponta a ponta (end-to-

end), agenciamento portuário e armazenagem de mercadorias em trânsito.

DELIBERAÇÃO Nº 01/2022

SOBRE O PROCESSO DE CONCENTRAÇÃO DE EMPRESAS
(Imperial /Lift Logistic Holdco” Grupo J&J”)

Decisão de Não Oposição da Autoridade Reguladora da Concorrência

[alínea a) do nº 1 e o nº 2, ambos do artigo 54 da Lei nº 10/2013, de 11 de Abril]

DECISÃO DE NÃO OPOSIÇÃO

DA AUTORIDADE REGULADORA DA CONCORRÊNCIA

Processo Ccent. nº 04/2021 – Imperial/Lift Logistic Holdco (“Grupo J&J”)

Nota: Indicam-se entre parênteses rectos [...] as informações cujo conteúdo exacto tenha sido considerado como confidencial

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Mercado Geográfico Relevante

8. Segundo a Notificante, o mercado geográfico relevante de prestação de serviços
de transporte de mercadorias e logística contratual, através do aprovisionamento,
venda, distribuição e comercialização de bens de consumo rápido (route-to market)
deve ser definido como o nacional, uma vez que a oferta está organizada ao nível
nacional.

III. AVALIAÇÃO JUS CONCORRENCIAL

9. A Transacção proposta traduz a aquisição pela Imperial Logistics Limited (“Imperial”),
de todas as acções emitidas pela Lift Ligistics Holdco (“Grupo J&J”), através da
subsidiária por esta totalmente detida, a Imperial Capital Limited (“Imperial
Capital”).

10. De acordo com a informação fornecida pela Notificante, em Moçambique, a Imperial
opera principalmente como grossista de produtos de consumo rápido (fast-moving

consumer goods, “FMCG”), de produtos farmacêuticos e no transporte transfronteiriço
de produtos de consumo rápido (fast-moving consumer goods “FMCG”), da África do Sul
para Maputo. Relativamente às actividades grossistas, a Imperial desenvolve as suas
operações internas de logística, com o objectivo de transportar os seus produtos dos
seus armazéns para os clientes em Moçambique. Estes são serviços internos que são
fornecidos aos membros do Grupo Imperial e não a clientes de terceiros.

11. Ainda segundo a Notificante, as actividades transfronteiriças da Imperial em
Moçambique estão limitadas às importações de produtos grossistas de consumo rápido
(fast-moving consumer goods “FMCG”) ao longo do Corredor de Maputo, provenientes
da África do Sul.  Aproximadamente [confidencial]% das actividades da Imperial em
Moçambique estão relacionadas com a distribuição a grosso de bens de consumo, cerca
de [confidencial]% relacionadas com a distribuição a grosso de produtos de saúde e
menos de [confidencial]% estão relacionadas com transferências entre empresas da
África do Sul para Moçambique.

12. Afirma a Notificante que as actividades do Grupo J&J [confidencial]% centram-se no
transporte internacional entre Moçambique, Zimbabwe, Zâmbia, Malawi, África do Sul
e a RDC, transportando mercadorias entre estes países, pelo Corredor da Beira e ao
Porto da Beira.

13. Diz ainda a Notificante que em Moçambique, apenas uma parte muito pequena das
actividades do Grupo J&J representa o transporte de mercadorias [confidencial]% dos
volumes totais transportados pelo Grupo J&J. Adicionalmente, o Grupo J&J transporta
de forma ocasional fertilizantes para os produtores de tabaco em Moçambique e folhas
de tabaco para processamento e exportação no trajecto de regresso à Beira.

14. Além disso, os veículos do Grupo J&J não têm as especificações para o transporte de
produtos alimentares e de cuidados de saúde, que a Imperial comercializa a grosso.
Por outro lado, as frotas de veículos da Imperial não podem ser usados no transporte
de equipamento mineiro e de minerais.

15. A Notificante, afirma que ainda que as actividade das partes se sobrepusessem, (o que
não é o caso), não haveria qualquer sobreposição significativa em Moçambique, que
pudesse ter efeitos nocivos à concorrência no mercado de serviços de transporte. Com
efeito, as actividades das empresas participantes na operação não se sobrepõem em
Moçambique.

16. Ainda segundo a Notificante, no que se refere às potenciais barreiras à entrada no sector,
estas não se afiguram intransponíveis, na medida em que que todos os operadores de
transportes são obrigados a obter autorizações para o exercício das actividades de
transporte de mercadorias em Moçambique, tratando-se de um procedimento normal
para a realização de negócios. Assim sendo, não se registam barreiras à entrada de
concorrentes neste mercado.

Estrutura da Oferta de Mercado

17. Relativamente ao mercado de transporte de mercadorias, as partes apresentaram
estimativas dos seus volumes de negócio dos últimos três anos, bem com como as
quotas de mercado das cinco maiores concorrentes de mercado de produtos relevantes:

Tabela 1 - Volumes de negócios da Imperial [Confidencial]
Tabela 2 - Volumes de negócios do Grupo J&J [Confidencial]
Tabela 3 - Os cinco maiores concorrentes da Imperial no que respeita ao mercado
relevante aos seus serviços de distribuição por grosso em Moçambique são:
[Confidencial]
Tabela 4 - Os cinco maiores concorrentes do Grupo J&J no que respeita ao mercado
relevante em relação aos seus serviços de transporte são: [Confidencial]

18. De acordo com a Notificante, a Transacção proposta resultará num aumento de quota
de mercado de aproximadamente [confidencial]%, o que fará com que a nova entidade,
resultante da Transacção proposta, passe a deter uma quota de mercado combinada de
aproximadamente [confidencial]%, valor que, ainda assim, não é susceptível de criar
entraves significativos à concorrência no mercado de produto relevante, pelo que a
Imperial continuará a enfrentar uma forte concorrência.

19. No âmbito da análise do Índice de Concentração (Índice Herfindahl-Hirschman - IHH),
conclui-se que, após a concretização da operação, o mercado continuará a registar um
IHH inferior 1500 pontos (IHH <1500), o que configura um mercado não concentrado,

do que se depreende que a integração do Grupo J&J na Imperial não terá impacto 
significativo em matéria de concorrência, nos mercados relevantes identificados em 
Moçambique. 

20. Do ponto de vista estrutural, o mercado não apresentará alteração substancial, na
medida em que a variação do IHH será inferior 150 pontos (∆IHH <150).

21. No cenário pós concentração, decorrente da Transacção proposta, nota-se que a
Imperial reforçará a sua posição como um dos principais operadores, mas passando a
deter uma quota de mercado global inferior a [Confidencial]%.

22. No entanto, numa primeira avaliação, constata-se que a operação de concentração
em causa, embora não apresente entraves significativos à concorrência, por traduzir
apenas uma ligeira alteração na estrutura da oferta do mercado nacional, a mesma
poderá potenciar a exploração abusiva de posição dominante nos mercados relevantes
identificados, tendo a ARC decidido por uma investigação aprofundada nos termos
legalmente previstos.

IV. PARECER DA AUTORIDADE REGULADORA SECTORIAL

24.  Em cumprimento do disposto no artigo 56 da Lei da Concorrência, a ARC solicitou parecer
à entidade que regula as actividades, objecto da presente operação de concentração, não
tendo se pronunciado sobre o pedido.

V. AUDIÊNCIA DOS INTERESSADOS

25. Tendo-se decidido pelo início de uma investigação aprofundada, foram promovidas
diligências complementares de investigação, com a auscultação pública dos agentes
económicos do sector das actividades, objecto da presente operação de concentração,
realizada no dia 15 de Dezembro de 2021, no Hotel Sena, na cidade da Beira.

27. Das constatações, a ARC concluiu que a Transacção em causa era susceptível de impedir
ou diminuir substancialmente a concorrência, pelo que se tornava necessário justificar-
se ou não a sua concretização, por razões do interesse público, nos termos legalmente
previstos.

28. Contudo, a Lei da Concorrência prevê remédios para determinadas preocupações jus-
concorrenciais, tendo em atenção também a política de atracção de investimentos, de
desenvolvimento das pequenas e médias empresas e aumento de postos de trabalho,
pelo que, foi convocada a Notificante para um encontro técnico visando apresentação dos
riscos de lesão à concorrência que a operação representa, assim como a possibilidade
de apresentação de compromissos com vista a salvaguardar a promoção e defesa da sã
concorrência pelo interesse público.

VI. COMPROMISSOS APRESENTADOS PELA NOTIFICANTE

29. Os compromissos assumidos pelas partes autoras da notificação, no âmbito da investigação
aprofundada, têm por objectivo assegurar a manutenção de uma concorrência efectiva
em operações de concentrações que, sem os mesmos, seriam proibidas em conformidade
com a Lei da Concorrência.

30. Uma vez apresentados os compromissos, compete à ARC proceder à respectiva avaliação
nos termos da Lei da Concorrência, no sentido de verificar se são suficientes e adequados,
para assegurar a manutenção da concorrência efectiva.

31. Neste contexto, a Notificante submeteu à ARC, a Declaração de Compromissos que
assegura que a Transacção proposta não criará entraves à concorrência nos mercados
relevantes identificados.

32.  Tendo em conta os princípios da eficácia, eficiência e proporcionalidade, a ARC procedeu
à avaliação dos compromissos apresentados, os quais foram considerados adequados
e proporcionais para salvaguarda das questões do interesse público resultantes da
operação de concentração em causa, com vista, nomeadamente, ao fortalecimento das
pequenas e médias empresas, à promoção do conteúdo local e à melhoria do ambiente
de negócios.

VII. DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Face aos argumentos aduzidos acima, verificados e ponderados todos os aspectos relevantes, 
após a apreciação jus-concorrencial da operação de concentração entre as empresas, Imperial 
Logistics Limited (“Imperial”) e a Lift Ligistics Holdco (“Grupo J&J”), notificada em 
conformidade, o Conselho de Administração da Autoridade Reguladora da Concorrência, 
reunido em sessão ordinária, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea d) do nº 
1 do artigo 20 do Estatuto Orgânico, aprovado pelo Decreto nº 96/2021, de 31 de Dezembro, 
delibera unanimemente adoptar uma decisão de não oposição à presente operação 

de concentração, nos termos da alínea a) do nº 1, nº 2 e 3 todos do artigo 54 da Lei da 

Concorrência, conjugado com o artigo 20 do Regulamento da Lei da Concorrência, uma vez 

que os compromissos apresentados permitem prevenir a criação de entraves significativos 
à concorrência efectiva na operação e a sua execução estará em permanente supervisão 

da ARC.

Maputo, aos 28 de Fevereiro de 2022

O Conselho de Administração da Autoridade Reguladora da Concorrência

Nota: Indicam-se entre parênteses rectos [...] as informações cujo conteúdo exacto tenha sido considerado como confidencial

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Por despacho de 12/4/2022 do Magnífico Reitor da Universidade Rovuma, ao abrigo do disposto no artigo 3, do 
Regulamento do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado com o número 2, do artigo 3 do  Diploma 
Ministerial nº 61/2000, de 5 de Julho e de acordo com o Regulamento da Carreira Docente em vigor, a Universidade 
Rovuma, anuncia a abertura de concurso público para o ingresso no quadro do pessoal para docência, com o nível de 
Doutoramento, na Carreira de Docente Universitário, e para a Carreira de Técnico Superior N1, nas seguintes áreas de 
formação:

1. Para Docente

ÁREA DE FORMAÇÃO NÚMERO DE VAGAS LOCAL
Língua e Cultura Chinesa 02 Nampula
Engenharia Ambiental E Gestão de Desastre com 
Habilitações em Gestão de Riscos 01 Nampula

Gestão de Empresas 01 Nampula
Química Aplicada 01 Nampula
Física Aplicada 02 Nampula
Gestão Portuária 01 Nampula
Tecnologia de Transporte/Engenharia Ferroviária 01

Experimentação Agrária 01 Nampula
Mecanização Agrícola 01

Irrigação Agrária 01

Ética e Filosofia 02 Nampula
Ciências Marinhas 01

Total 15

2. Para Técnico Superior N1

ÁREA DE FORMAÇÃO NÚMERO DE VAGAS LOCAL
Licenciatura em Química com habilitações em Gestão de 
Laboratório 01 Nampula

Licenciatura em Biologia com habilitações em Gestão de 
Laboratório 01 Nampula

Licenciatura em Física com habilitações em Gestão de 
Laboratório 01 Nampula

Licenciatura em Informática (Programação e Modelação de 
Processos)

01 Nampula

Licenciatura em Geologia 01 Nampula
Licenciatura em Contabilidade 01 Nampula
TOTAL 06

1. Requisitos Gerais
a) Nacionalidade moçambicana;
b) Registo de Identificação Tributária;
c) Idade Igual ou Superior a 18 anos;
d) Sanidade Mental e Capacidade física compatível com a actividade,
e) Possuir nível de doutoramento ou equivalente nas respectivas áreas.
NB: Não existindo candidatos com nível de doutoramento para a Carreira de Docente Universitário,

excepcionalmente serão admitidos candidatos com o nível de Mestrado e Licenciatura para a Carreira de

Assistente Universitário, desde que tenham uma experiência comprovada de no mínimo 2 anos de leccionação

no Ensino Superior ou de trabalho numa Empresa reconhecida a nível nacional e internacional, nas respectivas

áreas.

2. Modalidades de Admissão
A modalidade de admissão ao Concurso é documental seguida de entrevista profissional.

3. Instrução do Pedido de Admissão
As Candidaturas ao concurso, devem dar entrada na Direcção de Recursos Humanos da Universidade Rovuma, sita na
Av. 25 de Setembro (antiga Residencial da UP), no período de 30 dias contados a partir da data da fixação do presente
Edital. O processo de candidatura deverá ser composto pelos seguintes documentos:

a) Requerimento de pedido de ingresso dirigido ao Magnífico Reitor da Universidade Rovuma, devidamente
reconhecido pelo notário, com indicação da área de formação e local a que concorre.

b) Curriculum Vitae;
c) Cópia autenticada do certificado de Habilitações Literárias;
d) Cópia autenticada do Bilhete de Identidade.

Aos candidatos aprovados no concurso serão solicitados, para efeitos de instrução do processo do seu provimento, os 
seguintes documentos:

a) Comprovativo de NUIT;
b) Duas fotografias do tipo passe;
c) Certidão de aptidão física e mental para o exercício da actividade;
d) Comprovativo de inscrição ou cumprimento do serviço militar;
e) Certidão do Registo Criminal.

O concurso é válido por um período de três anos.

Nampula, aos 12 de Abril de 2022
 A Directora

Maria Otília Zenão Ferreira
(Assistente Universitária)

UNIVERSIDADE ROVUMA
DIRECÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Avenida 25 de Setembro n.º 1011, Telefone/Fixo 840731770-email, rh@unirovuma.ac.mz, Nampula-Moçambique

EDITAL

CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO QUADRO DE PESSOAL
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Por despacho de  12/4/2022 do Magnífico Reitor da Universidade Rovuma, e nos termos do disposto no artigo 3 conjugado com o nº 3  
do artigo 6, ambos do Regulamento do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, e de acordo com o Regulamento da Carreira 
Docente em vigor, a Universidade Rovuma anuncia a abertura de concurso público para a contratação a tempo parcial de 08 Docentes 
no regime laboral e pós laboral, nas Carreiras de Assistente Universitário e de Docente Universitário, para o 1º e 2º Semestre do Ano 
Académico de 2022 na Cidades de Nampula, conforme as Tabelas que se seguem:

I. Relação de disciplinas do 1º Semestre Presencial – Regime Laboral

1. NAMPULA

Ord
Área Científica/
Área de Formação

Disciplina Curso Ano Vagas Vínculo

Língua Chinesa

Chines Oral I e Chines 
Oral II Cultura e Língua Chinesa 1º

3 Tempo parcial

Compreensão Oral do 
Chines I e Compreensão e 
Produção Oral do Chinês II

Cultura e Língua Chinesa 1º

Panorama da China Cultura e Língua Chinesa 1º

Introdução à Cultura 
Chinesa Cultura e Língua Chinesa 1º

Compreensão e Produção 
Oral do Chinês I e 
Compreensão Oral do 
Chines II

Cultura e Língua Chinesa 2º

Escrita Chinesa Básica I e 
Escrita Chinesa Básica II Cultura e Língua Chinesa 2º

Leitura do Chinês I e 
Leitura do Chinês II Cultura e Língua Chinesa 2º

Leitura do Chinês III Cultura e Língua Chinesa 3º
Estágio I Cultura e Língua Chinesa 3º
Literatura chinesa clássica 
I e Literatura Chinesa 
Clássica II

Cultura e Língua Chinesa 3º

Fonética do Chinês 
Moderno

Cultura e Língua Chinesa 3º

Media em Língua Chinesa Cultura e Língua Chinesa 3º
Prática de Tradução do 
Chinês I e Prática de 
Tradução do Chinês II

Cultura e Língua Chinesa 3º

Teoria Linguística Cultura e Língua Chinesa 3º
Compreensão e Produção 
Oral do Chinês I Cultura e Língua Chinesa 2º

Engenharia Mecânica
Método dos Elementos 
Finitos Engenharia Mecânica 3º

1 Tempo Parcial
Motores Térmicos Engenharia Mecânica 3º

Engenharia Eléctrica

Produção de Energia 
Eléctrica I Engenharia Eléctrica 3º

2 Tempo ParcialElectrónica de Potência Engenharia Eléctrica 3º
Técnica de Alta Tensão Engenharia Eléctrica 3º

Física/Electricidade
Física II (Electricidade e 
Magnetismo) Engenharia Eléctrica 1º

1 Tempo Parcial
Teledetecção Geologia 2º

Total 7
Regime Pós-Laboral
1. Nampula – 1º Semestre

Ord. 
Área Científica/Área de 
Formação

Disciplina Curso Ano Vagas Vínculo

Engenharia Eléctrica/ Ciência 
de Tecnologia de Energia - 
Especialidade em Eficiência 
Energética

Circuitos 
Eléctricos e 
Electrónicos

Engenharia 
Informática 2º 1 Tempo Parcial

Total 1

Total 8

II. Requisitos Gerais
a. Nacionalidade moçambicana;
b. Registo de Identificação Tributária;
c. Idade Igual ou Superior a 18 anos;
d. Sanidade Mental e Capacidade física compatível com a actividade;
e. Possuir o nível de Doutoramento ou Mestrado nas respectivas áreas.

N.B.: Não existindo candidatos com nível de Doutoramento ou Mestrado para as áreas pretendidas, de forma excepcional serão admitidos 
candidatos com nível de licenciatura, desde que tenham uma experiência comprovada de no mínimo 2 anos de leccionação no Ensino 
Superior ou de trabalho numa Empresa reconhecida a nível nacional e internacional, nas respectivas áreas.

VI. Modalidades de Admissão
A modalidade de admissão ao Concurso é documental seguida de entrevista profissional.

VII. Instrução do Pedido de Admissão
As Candidaturas ao concurso, devem dar entrada na Direcção dos Recursos Humanos da Universidade Rovuma, sita na Av. 25 de Setembro 
nº1011, Tel/fixo:840731770, email rh@unirovuma.ac.mz , Nampula-Moçambique  (na antiga Residencial da UP), no período de 30 dias 
contados a partir da data da assinatura do presente Edital, acompanhado dos seguintes documentos:

a. Requerimento de pedido de contratação dirigido ao Magnifico Reitor da Universidade Rovuma, devidamente reconhecido pelo 
notário, com indicação do Regime e a disciplinar que pretende candidatar-se;

b. Curriculum Vitae;
c. Cópia autenticada do certificado de Habilitações Literárias;
d. Cópia autenticada do Bilhete de Identidade;

Aos candidatos aprovados no concurso serão solicitados, para efeitos de instrução do processo do seu provimento, os seguintes 
documentos:

a. Comprovativo de NUIT’;
b. Duas fotografias do tipo passe;
c. Certidão de aptidão física e mental para o exercício da actividade;
d. Comprovativo de inscrição ou cumprimento do serviço militar;
e. Certidão do Registo Criminal.

O concurso é valido por um período de três anos.
Nampula, aos  12 de Abril de 2022

 A Directora

Maria Otília Zenão Ferreira
(Assistente Universitária)

UNIVERSIDADE ROVUMA
Direcção de Recursos Humanos

Avenida Josina Machel nº 256, Tef.: 26215738 Fax: 26215738/ 26214074, C.P. 544- Nampula-Moçambique

EDITAL
Concurso de Contratação de Docentes

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

FUNDO DE INVESTIMENTO E PATRIMÓNIO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA
  ÁREA OPERACIONAL DE MANICA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO 

De acordo com o artigo 33, n.º 3, alínea d) conjugado com o artigo 63, n.º 2 ambos do 
Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens 
e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, 
comunica-se que o objecto dos concursos abaixo, foram adjudicados aos concorrentes 
abaixo mencionados:

        Concursos
Objectos Concorrentes

Valor de 
Adjudicação

FIPAG-AOM/CP/03/2022 Fornecimento de material eléctrico FERRAGEM CHIMOIO 1.375.569,61MT

FIPAG-AOM/CL/02/2022
Fornecimento de refeições e géneros 

alimentícios
CHURRASQUEIRA 

PAMIJU
2.150.000,00MT

FIPAG-AOM/CL/01/2022
Fornecimento e montagem de aparelhos de 

ar-condicionado
ALCANSE 757.235,70MT

FIPAG-AOM/CP/04/2022 Fornecimento de combustíveis e lubrificantes AMIRANA 
PETRÓLEOS

4.267.204,00MT

FIPAG-AOM/AD/02/2022 Prestação de serviços de escolta de valores
SOPROTECÇAO 

SEGURANÇA
3.600.000,00MT

FIPAG-AOM/CL/06/2022
Fornecimento de pneus de viaturas e 

motociclos
KING OF PAIN 471.457,35MT

FIPAG-AOM/CL/05/2022
Fornecimento de material para reparação de 

fugas na via pública
ARMIL, LDA 2.921.314,50MT

FIPAG-AOM/CC/07/2022
Prestação de serviços de manutenção e 

reparação de aparelhos de ar-condicionado
SIKA GROUP 211.600,00MT

FIPAG-AOM/AD/03/2022
Fornecimento de duas (2) impressoras 

Konica Minolta BIZHUB-5020i
BRITHOL MICHCOMA 457.493,99MT

Chimoio, Maio de 2022

A UGEA
140

4117

4111

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

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE

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

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO GÉNERO, CRIANÇA E ACCÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ACÇÃO SOCIAL - IP
DELEGAÇÃO DE CHIMOIO

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

N.º do
Concurso

Objecto de Concurso Modalidade Nome do concorrente
Valor 

Adjudicado

01 Fornecimento de material de escolar Cotações
TIPOGRAFIA PAPELARIA LIVRARIA AHMED, 

LDA 282.650,00MT
02 Fornecimento de uniforme de escolar Cotações FAC MULTISERVIÇOS, LDA 224.200,00MT
03 Fornecimento de gás doméstico Cotações SOLDAMOC 199.488,00MT
04 Fornecimento de caixão para funeral Cotações CHUABO CONSTRUÇÕES, LDA 188.370,00MT
05 Fornecimento de lenha e carvão Cotações LOURENÇO JOÃO FERNANDO 199.000,00MT

06
Fornecimento, manutenção e 
reparação de ar-condicionado

Cotações CHUABO CONSTRUÇÕES, LDA 335.790,00MT

07
Prestação de serviços de montagem e 

colagem de pneus
Cotações IRMÃOS MANHECHE SERVIÇOS, LDA 45.500,00MT

Chimoio, aos 10/5/2022
A Delegada

Esperança Tavede Nhamula

(Técnica Superior de Saúde N1)
36

5705

MUNICÍPIO DE BOANE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1.  O Conselho Municipal da Vila de Boane convida pessoas singulares, micro, pequenas e médias empresas inscritas

no Cadastro Único de Empreiteiros de Obras Públicas, Fornecedores de Bens e Prestadores de Serviços interessadas a

apresentarem propostas fechadas para os concursos discriminados na tabela abaixo:

Nº de 
Ord

Modalidade de 
Contratação

Objecto de Concurso
Concorrentes 

Elegíveis

Data e hora de 
Entrega das 

Proposta

Data e Hora de 
Abertura das 

propostas

Validade das 
Propostas

01
Concurso Limitado

18/CMVB/2022

Aluguer de Buldozer 
para abertura de ruas no 

Município de Boane           
Nacionais

24/5/2022                    
9.00 horas

24/5/2022
9.15 horas

120 Dias

02
Concurso Limitado

19/CMVB/2022

Fornecimento de 
Serviços Transporte para 
Carregamento de Inertes 

(toutvenant) para ensaibrar 
as ruas no Município de 

Boane:
Lote 1- colocação de 

inertes nos bairros Gimo-
Saldanha numa extensão de 

10Km
Lote 2- colocação de 

inertes no bairro Belo 
Horizonte numa extensão 

de 10Km
Lote 3- colocação 

de inertes no bairro 
Tchonissa-Kwankombo 

numa extensão de 10Km

Nacionais 24/5/2022
10.00 horas

         24/5/2022
10.15 horas

120 Dias

03
Concurso Limitado

20/CMVB/2022
Aluguer de camião porta-

máquina 
Nacionais

  24/5/2022
11.00 horas

24/5/2022
11.15 horas

120 Dias

2.  Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquiri-los no

Conselho Municipal da Vila de Boane, Rua Agostinho Neto, n.º 2, Telefone: 21770455/6, pela importância não restituível

de 1.000,00MT (mil meticais) para cada conjunto, devendo ser depositada na conta 286247292- BIM, ou na conta

16301296310001-BCI- Conselho Municipal de Boane.

3. As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

4. A visita às obras está marcada para o dia 18 de Maio de 2021, pelas 9.00 horas, o ponto de partida será Conselho

Municipal.

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 n.º 5/2016, de 8 de Março.

Boane, 11 de Maio de 2022

 A Autoridade Competente      

Jacinto Lapido Loureiro

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO DE CHIBUTO
SECÇÃO ÚNICA

ANÚNCIO
A MERITÍSSIMA JUÍZA, DOUTORA HORTENSE NORA UBISSE, JUÍZA DE DIREITO DO 

TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO DE CHIBUTO

Faz saber que correm seus termos legais nesta Secção Única e Cartório, Autos de 
Carta Precatória para venda Judicial, registados sob o número 07/TJDC/2021, 
em que é exequente GAPI-SOCIEDADE DE INVESTIMENTO, SA, representada pelo 
seu mandatário judicial Dr. Isidro Ferreira, contactável através do nº 84-8721550 
e executados: PROGAZA, INVESTIMENTOS, LDA e FILIPE CHAVISSE, para a venda 
judicial em segunda praça, por meio de abertura de propostas em carta fechada, para 
a exequente com a metade do preço do valor da causa na quantia de: 1 065 717,50MT 
(um milhão, sessenta e cinco mil, setecentos e dezassete meticais e cinquenta 
centavos), com vista à arrematação ao maior lance oferecido, do seguinte imóvel: 

Verba Única

Um imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial de Gaza, sob o número dois mil, 
quinhentos e trinta e três, a fls. cento e dois verso, do livro B-8, inscrito provisoriamente 
sob o nº dois mil seiscentos e trinta e nove a fls. oitenta e quatro, do livro G-quatro, a 
favor do senhor António Manuel.

São desta forma e nos termos dos artigos 876º, nº 2 e 890º, nº 2, ambos do Código 
de Processo Civil, convidadas as partes interessadas na compra deste imóvel a 
comparecerem neste Tribunal à sessão de abertura de propostas em carta fechada a 
ter lugar no próximo dia 12 de Maio de 2022, pelas 9.00 horas, na Sala de Audiências, 
devendo os interessados apresentarem as propostas no Cartório deste Tribunal, nas 
horas normais de expediente até aos 10 minutos antes do início da sessão, à metade do 
valor da adjudicação proposto pela exequente no valor de 1 065 717,50MT (um milhão, 
sessenta e cinco mil, setecentos e dezassete meticais e cinquenta centavos).

O imóvel pode ser examinado na província de Gaza, distrito de Chibuto, nos dias 
úteis, das sete horas e trinta minutos às quinze horas e trinta minutos, ficando o fiel 
depositário obrigado a apresentar o imóvel que se pretende examinar, nos termos do 
artigo 891º do Código do Processo Civil.

Mais faz-se saber aos titulares de direito de preferência da venda acima da hora e data 
descritas.

Para constar lavrou se o presente Edital e outros de igual teor que serão afixados nos 
locais indicados por lei, sendo à porta do Tribunal, outro à porta do Conselho Municipal 
da Cidade de Chibuto e o último na sede dos executados, nos termos do artigo 890º, nº 
2 e 3 conjugados com o artigo 248 do CP Civil.

Chibuto, aos vinte e cinco de Abril de 2022

Drª Hortense Nora Ubisse

(Juíza de Direito)

O Escrivão de Direito

Ernesto Abílio Mulate
4318

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

Tribunal Judicial da Cidade de Maputo
12ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Décima Segunda Secção Comercial deste Tribunal 
correm éditos de trinta dias, citando os executados E2U 
INVESTIMENTS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA, com sede 
na Av. Carlos Alberts, nº 38, cidade de Maputo, ELVIS LOURINO 
CHADREQUE e CARMINDA LINA DE AZEVEDO, residentes na 
Av. Vladimir Lenine, casa nº 691, 12º andar, flat 3, cidade de 
Maputo, ora em parte incerta, para, no prazo de dez dias, que 
começa a correr depois de findo o dos éditos, tudo a contar 
da segunda e última publicação deste anúncio, pagarem ao 
exequente MOMADE AYAZ HASSAM, a quantia de 5 700 
000,00MT (cinco milhões e setecentos mil meticais), em 
dívida nos Autos de Acção Executiva para Pagamento da 
Quantia Certa nº 53/21-M, que por esta Secção lhes move o 
referido exequente, ou no mesmo prazo nomearem à penhora 
bens suficientes para tal pagamento e do mais que acrescer ou 
deduzirem a oposição que tiverem, 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

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

A Ajudante de Escrivão

Mariza Anica António Rosa

Verifiquei
A Juíza de Direito

Moila Ornélia Chong Chelene
4319

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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MUNICÍPIO DE MUEDA
CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE MUEDA

Unidade Gestora Executora das Aquisições - UGEA

ANÚNCIO DE CONCURSOS 

1. O Conselho Municipal da Vila de Mueda convida pessoas Colectivas ou singulares, interessadas a apresentarem propostas fechadas para os concursos

discriminados na tabela abaixo:

N.º
Modalidade de 
contratação e 

respectiva referência
Objecto do Concurso

Concorrentes 
Elegíveis

Data e Hora de entrega 
de documentos 

de qualificação e 
propostas

Data e Hora de abertura 
de documentos 

de qualificação e 
propostas

Validade das 
propostas

Garantia 
Provisória

1. Concurso Limitado
Obras de reabilitação do Mercado 

Ngambela

Pessoas singulares, 
micro, pequenas e 
médias empresas, 

inscritas no Cadastro 
Único referido no 

artigo 41, até à 
data definida para 

entrega de propostas 
e documentos de 

inscrição no Cadastro 
Único

11/5/2022
8.00 horas

26/5/2022
9.30 horas

90 dias  N/A

2. Concurso Limitado
Obras de construção de vala de drenagem 

na Rua de Registo

3.
Concurso por 

Cotações 
Obras de reabilitação do Campo de 

Futebol de 11
11/5/2022
8.00 horas

19/5/2022
9.30 horas 90 dias N/A

4.
Concurso de Pequena 

Dimensão
Aquisição de 7 motorizadas para 

membros da Assembleia Municipal
11/5/2022
8.00 horas

24/5/2022
9.30 horas

90 dias
N/A

5.
Baseada na Qualidade 

e no Preço

Fiscalização das obras de reabilitação do 
Mercado Ngambela, Edifício do Comando 

da PM e Campo do Futebol de 11
11/5/2022
8.00 horas

26/5/2022
9.30 horas

90 dias N/A

6.
Baseada na Qualidade 

e no Preço
Fiscalização das obras de construção de 

Valas de Drenagem na Rua do Registo

7. Concurso Público 
Obras de Pavimentação de Estrada Crz 

R698, Rovuma- Lilondo (600m)

11/5/2022
8.00 horas

2/6/2022
9.30 horas

90 dias 10.000,00MT

2. Para os Concursos 1, 2 e 3, os concorrentes deverão ser titulares de Alvará igual ou superior a 2a Classe e I Categoria, 2ª Classe e III Categoria, 2a Classe e I
Categoria, respectivamente. E para o Concurso 7, os concorrentes deverão ser titulares de Alvará da 3ª Classe e III Categoria.

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquirí-los no Conselho Municipal da Vila de
Mueda, Unidade Gestora Executora das Aquisições, via Negomano, 5Km do Centro da Vila de Mueda – Cabo Delgado, pela importância não reembolsável
de 1.500,00MT, para cada conjunto.

4. As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado e abertas na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

5. O anúncio de posicionamento dos concorrentes será feito às 10.00 horas, 7 (sete) dias depois da data de abertura das propostas, no local acima
referido.

6. Para visita aos locais de execução das obras, o concorrente poderá efectuá-la, às 8.00 horas do dia 17 do corrente mês, devidamente credenciado pela
Entidade Contratante.

7. 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.

Vila de Mueda, aos 11 de Maio de 2022
Presidente do Conselho Municipal

Manuel Pita Alavalave

AVISO
O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos do 
artigo 27 do Regulamento da Lei de Minas em vigor, aprovado 
pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro, correm éditos 
de 30 (trinta) dias, a contar da segunda publicação no jornal 
“Notícias”, chamando a quem se julgue com direito a opor-
se que seja atribuída a Licença de Prospecção e Pesquisa 
número 10929L para Fluorite e Minerais Associados, nos 
distritos de Guro e Tambara, na província de Manica, a 
favor da requerente GOLDEN RAIN, LDA, com as seguintes 
coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -16   31    0,00 33   46   20,00

2 -16   31    0,00 33   52   50,00

3 -16   31   30,00 33   52   50,00

4 -16   31   30,00 33   53   10,00

5 -16   32   40,00 33   53   10,00

6 -16   32   40,00 33   53   30,00

7 -16   38   40,00 33   53   30,00

8 -16   38   40,00 33   46   20,00

Maputo, aos 9/3/2022

O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano

(Geólogo)
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AVISO
O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos do 
artigo 27 do Regulamento da Lei de Minas em vigor, aprovado 
pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro, correm éditos 
de 30 (trinta) dias, a contar da segunda publicação no jornal 
“Notícias”, chamando a quem se julgue com direito a opor-se que 
seja atribuída a Licença de Prospecção e Pesquisa número 
10954L para Grafite, Ouro e Minerais Associados, no distrito 
de Angónia, na província de Tete, a favor da requerente SAFARI 
RESOURCES, LDA, com as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -14   42   30,00 34   15   40,00

2 -14   34   30,00 34   15   40,00

3 -14   34   30,00 34   20   30,00

4 -14   37   40,00 34   20   30,00

5 -14   37   40,00 34   24    0,00

6 -14   42   30,00 34   24    0,00

7 -14   42   30,00 34   20   10,00

8 -14   40   50,00 34   20   10,00

9 -14   40   50,00 34   20   40,00

10 -14   40   10,00 34   20   40,00

11 -14   40   10,00 34   20    0,00

12 -14   42   30,00 34   20    0,00

Maputo, aos 30/3/2022
O Director-Geral

Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)
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AVISO
O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos 
termos do artigo 27 do Regulamento da Lei de Minas 
em vigor, aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31 
de Dezembro, correm éditos de 30 (trinta) dias, a 
contar da segunda publicação no jornal “Notícias”, 
chamando a quem se julgue com direito a opor-
se que seja atribuída a Licença de Prospecção e 
Pesquisa número 10953L para Água-Marinha, 
Lítio, Ouro, Tantalite e Turmalina, no distrito de 
Gilé, na província da Zambézia, a favor da requerente 
KALAHARI MINING, LDA, com as seguintes 
coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -15   39   20,00 38   20   30,00

2 -15   39   20,00 38   21   40,00

3 -15   40    0,00 38   21   40,00

4 -15   40    0,00 38   21    0,00

5 -15   41    0,00 38   21    0,00

6 -15   41    0,00 38   20   30,00

Maputo, aos 30/3/2022

O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano

(Geólogo)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

1ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO

Pela Primeira Secção Comercial deste Tribunal Judicial da Cidade de 
Maputo correm éditos de 30 (trinta) dias, citando os executados: 
HSK AGRIBUSSINESS E INVESTIMENTOS, LDA, com último endereço 
conhecido, no Bairro Central, na Av. Mahomed Siad Barre, nº 1239, cidade 
de Maputo, NUIT 400959099; OTÁLIO CARLOS MAXLHUNGO e CÉLIO 
ANTÓNIO ADRIANO DE SOUSA, ambos com último endereço conhecido, 
no Bairro Central, na Av. Mahomed Siad Barre, nº 1239, cidade de Maputo, 
ora ausentes em parte incerta, para no prazo de 10 (dez) dias, que começa 
a correr depois de findo o dos éditos, tudo a contar da data da segunda e 
última publicação deste anúncio no jornal “Notícias”, pagar ao exequente 
BANCO INTERNACIONAL DE MOÇAMBIQUE, SA (BIM), a quantia de 3 872 
028,12MT (três milhões, oitocentos e setenta e dois mil, vinte e oito 
meticais e doze centavos) em dívida nos Autos de Execução Ordinária 
para Pagamento de Quantia Certa, nº 149/21-P, que pelo juízo deste 
Cartório lhes move o referido exequente ou, no mesmo prazo, nomearem 
à penhora bens suficientes para tal pagamento e o mais que acrescer ou 
deduzirem a oposição que tiverem, nos termos do artigo 811º, nº 1 do 
CPC, sob pena de, não o fazendo, se devolver esse direito ao exequente, nos 
termos do artº 836/1 do CPC, conforme tudo melhor consta do duplicado 
da petição inicial, que se encontra arquivado no Cartório desta Secção à sua 
disposição, onde poderá levantar dentro das horas normais de expediente.

Maputo, aos 8 de Abril de 2022
O Escrivão de Direito Provincial

Rafael Enoque

Verifiquei
A Juíza de Direito

Drª Marquinha Pinto Basto
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

1ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO

Pela Primeira Secção Comercial deste Tribunal Judicial da Cidade de Maputo 
correm éditos de 30 (trinta) dias, citando a executada: Ramiro Graphics 
Interiores, Lda, sociedade comercial, com último endereço conhecido 
nesta cidade, na Rua Chico da Conceição, nº 73, R/C, contribuinte nº 
40023018 e RAMIRO AUGUSTO OLIVEIRA, maior, casado, titular do DIRE 
11PT00064379M, com último endereço conhecido nesta cidade, na Rua 
Chico da Conceição, nº 73, R/C, na Av. Romão Fernandes Farinha, nº 529, 
ora ausente em parte incerta, para no prazo de 10 (dez) dias, que começa 
a correr depois de findo o dos éditos, tudo a contar da data da segunda e 
última publicação deste anúncio no Jornal “Notícias”, pagar ao exequente 
BANCO INTERNACIONAL DE MOÇAMBIQUE, SA (BIM), a quantia de 17 
982 202,47MT (dezassete milhões, novecentos oitenta e dois mil, 
duzentos e oitenta e dois meticais, quarenta e sete centavos), em 
dívida nos Autos de Execução Ordinária para o Pagamento de Quantia 
Certa nº 117/20-N, que pelo juízo deste Cartório lhe move o referido 
exequente ou, no mesmo prazo, nomear à penhora bens suficientes para 
tal pagamento e o mais que acrescer ou deduzir a oposição que tiver, nos 
termos do artigo 811º, nº 1 do CPC, sob pena de, não o fazendo, se devolver 
esse direito ao exequente, nos termos do artº 836/1 do CPC, conforme tudo 
melhor consta do duplicado da petição inicial, que se encontra arquivado 
no Cartório desta Secção à sua disposição, onde poderá levantar dentro 
das horas normais de expediente.

Maputo, aos 26 de Abril de 2022
O Escrivão de Direito Provincial

Rafael Enoque
Verifiquei

A Juíza de Direito
Drª Marquinha Pinto Basto

4114

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES 

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO 
De acordo com alínea d) do n.º 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, For-
necimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se 
que os concursos abaixo indicados foram adjudicados às seguintes empresas:

Concurso Nome da empresa Objecto Valor (em MT)

INCM/CP/101/2021

VODACOM MOÇAMBIQUE, SA
Estabelecimento de Comunicações nos sites de moni-
torização, fornecimento e instalação da rede de UPS, 

microcomputadores e Switch- Lote 1
6.629.320,77

EM TECHNOLOGY, LDA
Estabelecimento de Comunicações nos sites de moni-
torização, fornecimento e instalação da rede de UPS, 

microcomputadores e Switch – Lote 2
408.438,72

TRIANA BUSINESS 
SOLUTIONS, LDA

Estabelecimento de Comunicações nos sites de moni-
torização, fornecimento e instalação da rede de UPS, 

microcomputadores e Switch – Lote 2
208.985,40

INCM/CP/06/2022 NKATEKO TRADE, LDA
Aquisição de Meios de Comunicações, e Equipamentos 

de Teste 
1.409.499,00

INCM/AD/20/2022
KPMG AUDITORES E 

CONSULTORES 
Contratação de profissionais de auditoria externa para 

as contas do INCM - 2021
903.961,00

INCM/AD/36/2022 T- CONSTRUÇÕES, LDA
Fornecimento e Montagem de uma Lápide para Inaugu-
ração do Projecto de Código de Endereçamento Postal 

na Cidade de Nacala Porto
86.192,73

INCM/AD/51/2022 KEREM ADVERTISEMENT 
Produção e Montagem de Letreiro e Sinalética para 

Delegação Provincial do Niassa
1.690.123,50

INCM/CP/18/2022 MATCOM ENTREPRISE, LDA 
Contratação de um Entidade para Implementação do 

Portal do Consumidor 
1.509.300,00 

INCM/AD56/2022
TRIANA BUSINESS 
SOLUTIONS, LDA

Aquisição de equipamento áudio visual e eletrodomés-
ticos 

1,311.922,17

Maputo, Maio de 2022
DEA

Ilegível

  República de Moçambique

Província do Niassa
Governo do Distrito de Sanga

Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia
Unidade Gestora Executora das Aquisições

 Malulo

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos da 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 de objectos dos concursos abaixo discriminados:

Nº Concurso Objecto Valor Empresa Adjudicada

01
CONCURSO POR COTAÇÕES OE-

04B160461/CC/02/2022/B
Fornecimento de Combustíveis e Óleos 

Lubrificantes para SDEJT de Sanga 470.000,00MT
GLOBAL PETROLEUM, 

LDA

02
CONCURSO POR COTAÇÕES FASE-

04B160461/CC/04/2022/B
Fornecimento de Combustíveis e Óleos 

Lubrificantes para SDEJT de Sanga 145.280,00MT 
GLOBAL PETROLEUM, 

LDA 

03
CONCURSO POR COTAÇÕES 

PRONAE-04B160461/
CC/04/2022/B

Fornecimento de género alimentício para Lanche 
Escolar nas Escolas Primárias de Malemia, 
Ngongote e Mapudje no Distrito de Sanga

492.360,00MT OMAR COMERCIAL, LDA

04
CONCURSO POR AJUSTE DIRECTO 

OE-04B160461/AD/05/2022/S
Prestação de Serviços de manutenção/pequenas 
reabilitações de Escolas do Ensino Primário de 

Micailo, Chitula e Miala, Distrito de Sanga
267.286,50MT NCI-CONSTRUÇÕES

05
CONCURSO POR AJUSTE DIRECTO 

OE-04B160461/AD/06/2022/S

Prestação de serviços de pequena reabilitação 
(pintura geral) da Escola Secundaria de 

Macaloge, Distrito de Sanga
332.725,77MT

DESERVA 
CONSTRUÇÕES

Malulo, aos 18 de Abril de 2022
A Directora Distrital

Rosalina Miguel Alves 
(Docente de N1)

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

Direcção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
CONCURSO LIMITADO N.º 47A000141/CL/10/2022 - PARA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DE DOCUMENTOS E 
INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA

De acordo com alínea d) do n.º 3 do artigo 33 do Regulamento de 
Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e 
Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 
de Março, comunica-se que o objecto do concurso acima foi adjudicado à 
empresa, MR. LÍNGUAS, EI pelo valor de 2.755.720,00MT (dois milhões 
e setecentos e cinquenta e cinco mil e setecentos e vinte meticais), 
Incluindo IVA.

Maputo, aos 11 de Maio de 2022

O Departamento de Aquisições

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE INHAMBANE

GOVERNO DO DISTRITO DE MASSINGA
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DE SAÚDE DE MASSINGA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com a alínea d) do número 3 do artigo 33, do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento 

de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que o objecto dos concursos 

abaixo, foi adjudicado às seguintes empresas:

N/O Nome do Concorrente Objecto do Concurso
Modalidade de 

Contratação
Lote

Valor de Adjudicação 
incluindo IVA

01
AGROCOMERCIAL

Aquisição de Géneros Alimentícios Concurso Limitado
1 1.417.280,00

DANIEL AGOSTINHO JOÃO 2 3.778.220,00MT

02 DANIEL AGOSTINHO JOÃO Aquisição de Material de Limpeza e Higiene Concurso Limitado Único 1.541.900,00MT

03 HILARIO FERNANDO CHIVAMBO Aquisição de Combustível – Carvão Concurso Limitado Único 390.000,00MT

04 PAPELARIA PEDE SERVIÇOS Aquisição de Material de Consumo para Escritório Concurso Limitado Único 949.160,00MT

05 PAPELARIA PEDE SERVIÇOS Aquisição de Material de Consumo para Informática Concurso Limitado Único 945.000,00MT

06 PAPELARIA PEDE SERVIÇOS 
Fornecimento de material, manutenção e repara-
ção para Conservação de Rede de Agua e Esgoto 

(Sistema de Canalização)

Concurso de 
Pequena Dimensão 

Único 625.250,00MT

07
MAPANZENE ELETRO – 

FERRAGEM 
Fornecimento de material, manutenção e repara-

ção de Rede Eléctrica 
Concurso de 

Pequena Dimensão 
Único 1.076.700,00MT

NB: Os Concursos para Fornecimento de material, manutenção e reparação de bens imóveis e Fornecimento de material, 
manutenção e reparação de bens móveis ficaram deserto por falta de comparências de concorrentes.

Massinga, Maio de 2022

Endereço

Instituto de Ciências de Saúde de Massinga.    Telefones: (293)  71024
Av. FPLM Rua de Hospital    Fax: (293) 71024
Inhambane - Massinga    Email: idfsmassinga @gmail.com

Delegação Provincial de Cabo Delgado: Bairo Eduardo Mondlane – Expansão 1 - * CP nº 103 * Tel.: 27220094 - Pemba

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE CABO DELGADO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE PUBLICAÇÃO DE CONCURSOS
1. A Delegação Provincial do INSS Cabo Delgado convida pessoas singulares ou colectivas,

nacionais ou estrangeiras, interessadas e que reúnam requisitos de elegibilidade a
apresentarem propostas fechadas para o fornecimento e prestação de serviços, conforme 
os concursos abaixo indicados:

N.º de
Concurso e 
Modalidade

Objecto de contratação
Custo de 

Caderno de 
Encargo

Data e hora 
de entrega

Data e hora 
de abertura

Concurso 
Elegível

Valor de 
garantia 

provisória

009/CL/
INSS/

DPC-D/2022
Concurso 
Limitado

Contratação de uma 
empresa para fornecimento 
e montagem de mobiliário 

de escritório para Delegação 
Distrital do INSS de Metuge

500,00MT
10.00 horas do 
dia 25/5/2022

10.15 horas do 
dia 25/5/2022

Apenas a 
Empresas 
Nacionais

Não 
requerida

010/CL/
INSS/

DPC-D/2022
Concurso 
Limitado

Contratação de uma 
empresa para fornecimento 
de géneros alimentícios para 

Delegação Provincial do 
INSS e Delegações Distritais 

do INSS de Montepuez e 
Chiure

500,00MT
11.00 horas do 
dia 25/5/2022

11.15 horas do 
dia 25/5/2022

Não 
requerida

011/CL/
INSS/

DPC-D/2022
Concurso 
Limitado

Contratação de uma 
empresa para prestação 

de serviços de Assistência 
Técnica Periódica, 

Manutenção de CCTV 
e Portas de Acesso aos 

Gabinetes na Delegação 
Província do INSS de Cabo-

Delgado

500,00MT
10.00 horas do 
dia 26/5/2022

10.15 horas do 
dia 26/5/2022

Não 
requerida

006/CL/
INSS/

DPC-D/2022
Concurso 
Limitado

Contratação de uma 
empresa para fornecimento 

material administrativo e 
informático para Delegação 
Provincial do INSS de Cabo-

Delgado

500,00MT
11.00 horas do 
dia 26/5/2022

11.15 horas do 
dia 26/5/2022

Apenas a 
Empresas 
Nacionais

2. Os concorrentes interessados poderão apreciar e/ou adquirir os documentos do
concurso no edifício da Delegação Provincial do INSS de Cabo Delgado, localizado no
bairro Eduardo Mondlane – Expansão, 2º andar, na UGEA, cidade de Pemba.

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.

Pemba, Maio de 2022
A Autoridade Competente

(Ilegível)

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



PUBLICIDADE28 Quarta-feira, 11 de Maio de 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

INSTITUTO DO PATROCÍNIO E ASSISTÊNCIA JURÍDICA
Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSOS

1. Nos termos dos artigos 32 e 33 do Decreto nº 5⁄2016, de 8 de Março, que aprova o Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, o Instituto do Patrocínio e Assistência Jurídica (IPAJ), sito na Av. 25 de Setembro, nº 270, 1.º andar, Edifício Time
Square convida empresas interessadas e elegíveis a apresentarem propostas fechadas, para o fornecimento de bens e serviços, de acordo com o seguinte:

Nº
Modalidade de 

Concurso
Objecto do Concurso

Data e Hora de 
Entrega

Data e Hora da 
Abertura

Anúncio do 
Posicionamento dos 

Concorrentes

Validade das 
Propostas

Valor do Caderno de 
Encargo

01 Concurso Público 07/
UGEA-IPAJ/2022

Fornecimento de serviços de 
manutenção e reparação de 

viaturas

1/6/2022
9.50 horas

1/6/2022
10.00 horas

2/6/2022
9.50 horas 90 Dias 2.000,00MT

02 Concurso Público 08/
UGEA-IPAJ/2022

Fornecimento de serviços de 
manutenção e reparação de meio 

frios

1/6/2022
10.30 horas

1/6/2022
10.40 horas

2/6/2022
10.30 horas 90 Dias 2.000,00MT

2. Os concorrentes interessados poderão obter informações, examinar os documentos de concurso ou levantá-los no Departamento de Administração e Finanças do Instituto de
Patrocínio e Assistência Jurídica mediante o pagamento do valor constante na coluna 7, não reembolsável.

3. A Garantia Provisória não será exigida.

4. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo, de acordo com o estabelecido na coluna 3 do quadro acima e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço de
acordo com a coluna 4 da mesma tabela, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

5. Recomenda-se a consulta dos cadernos de encargo.

Maputo, aos 11 de Maio de 2022

A UGEA
(Ilegível)

4118

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

Departamento de Aquisições

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

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

1. O Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos pretende adquirir
material de escritório e consumíveis. Neste contexto, convida a todas empresas es-
pecializadas 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 con-
curso 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.

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 partici-
par.

Departamento de Aquisições

Edifício da Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento

Rua da Imprensa, n.º 162, 2º andar
Maputo - Moçambique

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 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
O Departamento de Aquisições 4066

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO

A União Nacional de Camponeses (UNAC) é um movimento de camponeses 
do sector familiar que luta pela participação activa dos camponeses e das 
camponesas no processo de desenvolvimento, assegurando os seus direitos 
sociais, económicas e culturais através do fortalecimento das organizações 
camponesas, participação na definição de políticas públicas e estratégias de 
desenvolvimento visando garantir a soberania alimentar. 
No âmbito da participação e influência ao processo de revisão da Política 
Nacional de Terras (PNT), a UNAC pretende realizar um estudo sobre “os 
impactos das propostas de flexibilização da transmissão e colaterização do 
DUAT para os camponeses”. Pretende-se que o estudo produza evidências por 
forma contribuir e influenciar a elaboração da PNT 2022 em si e dos respectivos 
instrumentos de implementação, em especial da Lei de Terras.

Para o efeito, a UNAC convida a todas empresas elegíveis e interessadas a 
apresentarem as suas propostas (técnicas e financeiras) em carta fechada de 

11 a 18 de Maio de 2022, nas horas normais de expediente, das 7.30 às 15.30 
horas.

As propostas deverão ser entregues na recepção do escritório-sede da UNAC, 
sita na Rua da Resistência, n.º 1803, Cidade de Maputo.

Os termos de referência e informações adicionais estão disponíveis no 
endereço acima indicado.

Maputo, aos 10 de Maio de 2022

4327

O Instituto Nacional de Minas faz 
saber que nos termos do artigo 27 do 
Regulamento da Lei de Minas em vigor, 
aprovado pelo Decreto nº 31/2015, 
de 31 de Dezembro, correm éditos de 
30 (trinta) dias, a contar da segunda 
publicação no jornal “Notícias”, 
chamando a quem se julgue com direito 
a opor-se que seja atribuída a Licença de 
Prospecção e Pesquisa número 10948L 
para Água-Marinha, Ouro e Turmalina, 
no distrito de Báruè, na província de 
Manica, a favor da requerente ZENABU
MINING, LIMITADA, com as seguintes 
coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -17   48   50,00 33   14   30,00

2 -17   48   50,00 33   15    0,00

3 -17   44   30,00 33   15    0,00

4 -17   44   30,00 33   17   40,00

5 -17   49   30,00 33   17   40,00

6 -17   49   30,00 33   14   30,00

Maputo, aos 30/3/2022

O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano

(Geólogo)

92

O Instituto Nacional de Minas faz saber que 
nos termos do artigo 27 do Regulamento 
da Lei de Minas em vigor, aprovado pelo 
Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro, 
correm éditos de 30 (trinta) dias, a contar

da segunda publicação no Jornal “Notícias”, 
chamando a quem se julgue com direito a 
opor-se que seja atribuída a Licença de 
Prospecção e Pesquisa número 10952L 
para Ouro e Minerais Associados, no distrito 

de Alto Molócuè, na província da Zambézia, 
a favor da requerente NIORO MINING, LDA, 
com as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -15   52   40,00 37   39   30,00

2 -15   47    0,00 37   39   30,00

3 -15   47    0,00 37   47   10,00

4 -15   47   50,00 37   47   10,00

5 -15   47   50,00 37   52   10,00

6 -15   52   30,00 37   52   10,00

7 -15   52   30,00 37   48   30,00

8 -15   52   40,00 37   48   30,00

9 -15   52   40,00 37   46   30,00

10 -15   51    0,00 37   46   30,00

11 -15   51    0,00 37   42   30,00

12 -15   52   40,00 37   42   30,00

Maputo, aos 30/3/2022

O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano

(Geólogo)
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AVISO

O Instituto Nacional de Minas faz saber que 
nos termos do artigo 27 do Regulamento 
da Lei de Minas em vigor, aprovado 
pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de 
Dezembro, correm éditos de 30 (trinta) 
dias, a contar da segunda publicação 
no Jornal “Notícias”, chamando a quem 
se julgue com direito a opor-se que seja 
atribuída a Licença de Prospecção e 
Pesquisa número 10931L para Areias 
Pesadas, no distrito de Chibuto, na

província de Gaza, a favor da requerente 
GOLDEN EARTH, LDA, com as seguintes 
coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -24   34    0,00 33   36   10,00

2 -24   37   30,00 33   36   10,00

3 -24   37   30,00 33   35   50,00

4 -24   37    0,00 33   35   50,00

5 -24   37    0,00 33   35   20,00

6 -24   36   40,00 33   35   20,00

7 -24   36   40,00 33   35    0,00

8 -24   36   30,00 33   35    0,00

9 -24   36   30,00 33   34   50,00

10 -24   36   10,00 33   34   50,00

11 -24   36   10,00 33   34   20,00

12 -24   36    0,00 33   34   20,00

13 -24   36    0,00 33   34    0,00

14 -24   35   40,00 33   34    0,00

15 -24   35   40,00 33   33   30,00

16 -24   35   30,00 33   33   30,00

17 -24   35   30,00 33   33   20,00

18 -24   35   10,00 33   33   20,00

19 -24   35   10,00 33   33    0,00

20 -24   35    0,00 33   33    0,00

21 -24   35    0,00 33   32   30,00

22 -24   34   40,00 33   32   30,00

23 -24   34   40,00 33   32   20,00

24 -24   34    0,00 33   32   20,00

Maputo, aos 9/3/2022

O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano

(Geólogo)
4086

AVISO
AVISO

EM PRIMEIRA MÃO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE

NACIONAL E INTERNACIONAL

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E  APP STORE

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 

DO PAÍS OU MUNDO

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

4ª SECÇÃO

ANÚNCIO
Pela Quarta Secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo correm éditos 
de 20 (vinte) dias, contados da segunda e última publicação deste anúncio 
no jornal “Notícias”, citando os credores desconhecidos do executado Samuel 
Salomão Manhiça, com último domicílio conhecido na Av. Mateus Sansão 
Muthemba, nº 598, 2º andar, nesta cidade, para, no prazo de 10 (dez) dias 
posterior ao dos éditos, reclamarem o pagamento dos seus créditos pelo produto 
dos bens penhorados, sobre o qual tenham uma garantia real, nos Autos de 
Execução Ordinária registados sob o nº 49/17-Z, que é exequente BANCO 
INTERNACIONAL DE MOÇAMBIQUE, SA.

Verba Única
Um imóvel destinado à habitação, localizado na Av. Mateus Sansão Muthemba, 
com quinhentos e trinta e nove barra oito, segundo andar, flat cinco, do prédio 
na cidade de Maputo, composto pelos seguintes compartimentos: (1) uma sala, 
(2) dois quartos, (1) uma cozinha, (1) casa de banho completa e um corredor de
comunicação interna, avaliado em 1 341 000,00MT (um milhão trezentos e
quarenta e um mil meticais).
Esta fracção acha-se inscrita na Conservatória do Registo Predial da Cidade de
Maputo sob o número quinze mil e cem a folhas cento e cinco, do livro G barra
sessenta e dois a favor do executado Samuel Salomão Manhiça, solteiro, maior,
natural de Maputo e residente na Rua Conseglieri Pedroso, número trezentos e
quatro, segundo andar.

Com os seguintes encargos:
Hipoteca inscrita sob o número setenta e sete mil e quarenta e quatro, a 
folhas catorze do livro C barra oitenta, a favor do BIM, Banco Internacional 
de Moçambique, SA, com sede em Maputo, constituído por Samuel Salomão 
Manhiça, solteiro, maior, natural de Maputo e residente na Av. Mateus Sansão 
Muthemba, número quinhentos e trinta e nove barra oito, segundo andar, na 
cidade de Maputo, para garantia do pagamento pontual de todas e quaisquer 
responsabilidades assumidas ou a assumir pelo mesmo, perante o mesmo Banco.

Penhora inscrita sob o número oitenta e seis mil, oitocentos e oitenta e um a 
folhas sessenta e nove, do livro F, barra sessenta e nove.

Maputo, aos 6 de Maio de 2022
A Escrivã de Direito

Flora da Graça Adriano
Verifiquei

A Juíza de Direito
Luísa Matlaba

3395

AVISO
O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento da Lei de 
Minas em vigor, aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro, correm éditos de 30 
(trinta) dias, a contar da segunda publicação no Jornal “Notícias”, chamando a quem se julgue 
com direito a opor-se que seja atribuída a Licença de Prospecção e Pesquisa número 10971L 
para Argila e Calcário, no distrito de Matutuíne, na província de Maputo, a favor da requerente 
Banfora Power Mining, Limitada, com as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude
1 -26   31    0,00 32   34   30,00
2 -26   31    0,00 32   35    0,00
3 -26   31   20,00 32   35    0,00
4 -26   31   20,00 32   35   10,00
5 -26   32   30,00 32   35   10,00
6 -26   32   30,00 32   35    0,00
7 -26   32   40,00 32   35    0,00
8 -26   32   40,00 32   34   50,00
9 -26   32   50,00 32   34   50,00

10 -26   32   50,00 32   34   20,00
11 -26   33    0,00 32   34   20,00
12 -26   33    0,00 32   34   10,00
13 -26   33   10,00 32   34   10,00
14 -26   33   10,00 32   34    0,00
15 -26   32   20,00 32   34    0,00
16 -26   32   20,00 32   34   30,00

Maputo, aos 5/4/2022

O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano

(Geólogo) 4086

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
1ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção Comercial deste Tribunal Judicial da Cidade de Maputo 

correm éditos de 30 (trinta) dias, citando o executado José Paulo Mandlate, 

solteiro, de nacionalidade moçambicana, titular do Bilhete de Identidade 

nº 100102850388B, emitido aos 9 de Janeiro de 2013, pela Direcção de 

Identificação Civil de Maputo, com último endereço conhecido na cidade da 
Matola, Bairro de Ndlavela, quarteirão nº 20, casa nº 214, célula “B”, ora ausente 

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

de findo o dos éditos, tudo a contar da data da segunda e última publicação 
deste anúncio no jornal “Notícias”, pagar ao exequente Banco Internacional de 
Moçambique, S.A. (Bim), a quantia de 703 752,03MT (setecentos e três mil, 
setecentos e cinquenta e dois meticais e três centavos) em dívida nos Autos 
de Execução Ordinária para o Pagamento de Quantia Certa nº 25/21-P, que 

pelo juízo deste Cartório lhe move o referido exequente ou, no mesmo prazo, 

nomear à penhora bens suficientes para tal pagamento e o mais que acrescer ou 
deduzir a oposição que tiver, nos termos do artigo 811º, nº 1 do CPC, sob pena 

de, não o fazendo, se devolver esse direito ao exequente, nos termos do artº 

836/1 do CPC, conforme tudo melhor consta do duplicado da petição inicial, 

que se encontra arquivado no Cartório desta Secção à sua disposição, onde 

poderá levantar dentro das horas normais de expediente.

Maputo, aos 8 de Abril de 2022

O Escrivão de Direito Provincial

Rafael Enoque

Verifiquei

A Juíza de Direito

Drª Marquinha Pinto Basto
4112

ANÚNCIO DE VAGA

EMPRESA MOÇAMBICANA DE 
SEGUROS, S.A.

Pretende admitir oito (8) Vendedores de 
Seguros para a Cidade de Maputo:

REQUISITOS EXIGIDOS:

• Licenciatura em Marketing, Vendas
ou áreas relacionadas;

• Experiência profissional em Venda
de Seguros;

• Orientação para qualidade,
resultados e satisfação do cliente;

• Capacidade de trabalhar sob
pressão e em equipa;

• Excelente habilidade de
comunicação escrita e verbal;

• Conhecimento de informática na
óptica do utilizador;

• Nacionalidade moçambicana;
• Idade compreendida entre os 21 e

35 anos;
• Domínio das línguas portuguesa e

inglesa, fala e escrita. 

CONDIÇÕES OFERECIDAS:
• Remuneração compatível com a

função;
• Bom ambiente de trabalho;
• Plano de Saúde.

As respostas a este anúncio deverão ser 
entregues na Sede da EMOSE, sita na 
Av. 25 de Setembro, Nº1383, 3º Andar, 
porta 308, dentro de Sete (7) dias úteis, 
contados a partir do dia 17 de Maio de 
2022, acompanhadas de documento de 
Identificação, Carta de Apresentação, 
Curriculum Vitae e Certificado de 
habilitações literárias e cópia de Carta 
de Condução.  
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AVISO
O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos 
do artigo 27 do Regulamento da Lei de Minas em vigor, 
aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro, 
correm éditos de 30 (trinta) dias, a contar da segunda 
publicação no jornal “Notícias”, chamando a quem se julgue 
com direito a opor-se que seja atribuída a Licença de 
Prospecção e Pesquisa número 10950L para Ouro, Terras 
Raras e Minerais Associados, no distrito de Tsangano, na 
província de Tete, a favor da requerente Baboto Capacity, 
Lda. com as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -15   12    0,00 34   25   20,00

2 -15   12    0,00 34   28   30,00

3 -15   15    0,00 34   28   30,00

4 -15   15    0,00 34   25   20,00

Maputo, aos 30/3/2022

O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano

(Geólogo)
92

AVISO
O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento da Lei de Minas 
em vigor, aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro, correm éditos de 30 (trinta) dias, 
a contar da segunda publicação no jornal “Notícias”, chamando a quem se julgue com direito a opor-
se que seja atribuída a Licença de Prospecção e Pesquisa número 10949L para Ouro e Minerais 
Associados, no distrito de Macossa, na província de Manica, a favor da requerente Djim Yalde, Lda. 
com as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude
1 -18   13   40,00 33   29   40,00
2 -18   13   40,00 33   36   50,00
3 -18   20    0,00 33   36   50,00
4 -18   20    0,00 33   29   40,00

Maputo, aos 30/3/2022

O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano

(Geólogo)
92

155

Convite À Consulta pública 
do

Estudo de Impacto Ambiental do 

Projecto de Villas Mbuva 

A EVOLUTION PARTICIPAÇÕES, SA, está no processo de elaboração do 
Estudo de Impacto Ambiental da Villas Mbuva, projecto de Habitação 
e Turismo que pretende instalar no bairro Mbuva da localidade de 
Macaneta, Posto Administrativo de Marracuene, Distrito de Marracuene, 
Província de Maputo.

No âmbito do processo de Participação Pública prevista na fase do 
EPDA, o Consultor José Henriques em representação da EVOLUTION 
PARTICIPAÇÕES, SA, vem por este meio, convidar todos interessados a 
participar na reunião de consulta pública. 

A reunião, em anúncio tem por objectivo, informar ao Público sobre 
o projecto e recolher as principais preocupações e sugestões da
Comunidade, Sociedade Civil e Instituições Governamentais sobre o
projecto  e o EPDA.
A reunião terá lugar:

Local Data Hora Endereço

Marracuene 
Sede

27/5/2022 9.00h
Sala de sessões do Governo  do 
Distrito de Marracuene

A versão preliminar do Relatório do EPDA está disponível para consulta 
até ao dia 26/5/2022 nos locais a seguir mencionados:

• Direcção Nacional do Ambiente (DINAB- MITA) em Maputo,
• Direcção Provincial da Terra e Ambiente de Maputo,
• EVOLUTION Participações, SA, Av. N1/R. nº 1120, Mapulango,

Marracuene,
• José Henriques Consultor, R. Joaquim Lapa 85, 2º andar, porta 32,

Maputo.

Para esclarecimentos, por favor, contactem o Engº. José Henriques, pelos 
contactos 848261265/ 864006150.

 Av. Av. N1/R. nº 1120, Mapulango, Marracuene, cell 843140022, Marracuene
4328

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE INHAMBANE

GOVERNO DO DISTRITO DE MASSINGA
SERVIÇO DISTRITAL DE SAÚDE, MULHER E ACÇÃO SOCIAL

 ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com a alínea d) do nº 2 do artigo 33, conjugado do nº 2 do artigo 63, ambos do Decreto nº 5/2016, de 8 de 

Março, que aprova o Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação 

de Serviços ao Estado, comunica-se que o objecto dos concursos abaixo foi adjudicado de acordo com o seguinte:        

No de Concurso     Objecto Empresa Adjudicada Valor 

04I090241/CP 

nº0001 /22
Fornecimento de fardamento e calçado SOHAN SERVIÇOS, LDA 166.600,00

04I090241/CP 
nº0001 /22

Fornecimento de combustível e lubrificantes Deserto Deserto 

04I090241/CP 
nº0001 /22

Aquisição de material de higiene e limpeza DANIEL AGOSTINHO JOÃO 1.095.420,00

04I090241/CP 
nº0001 /22

Aquisição de material para consumo informático
LIVRARIA E PAPELARIA 

SERVICE 
352.500

04I090241/CP 
nº0001 /22

Prestação de serviços de manutenção e reparação de 

meios circulantes Lote 1- Agências Lote 2- Local
Deserto Deserto 

04I090241/CP 
nº0001 /22

Prestação de serviço de manutenção de equipamento 

informático e de frio
LAFRIGO INVESTIMENTO, LDA 256.800,00

04I090241/CP 
nº0001 /22

Prestação de serviços de catering e

aluguer de sala para formação por 120 dias

INOCÊNCIA LAURINDA E 
SERVIÇOS 

576.000,00

600.000,00

04I090241/CP 
nº0001 /22

Aquisição de material de canalização CONSTRUA, LDA 405.293,85

04I090241/CP 
nº0001 /22

Aquisição de material de festividade, copa e cozinha PRESTÍGIO, LDA 98.470,00

04I090241/CP 
nº0001 /22

Prestação de Serviços de manutenção e reparação do 

sistema de abastecimento de água

SMART CONSTRUCTION 
SOLUTION, SU, LDA

191.172,00

Nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 33, conjugado com o n.º 3 do artigo 96 do Decreto n º 5/2016, de 8 de 

Março procedeu-se o Ajuste Directo para o fornecimento de combustível e lubrificantes à ESTACÃO DE SERVIÇOS 

MASSINGA, LDA por um valor de 1.857.458.49MT (um milhão, oitocentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos 

e cinquenta e oito meticais e quarenta e nove centavos) a EFAV, LDA pelo preço de 1.534.211,54MT (um milhão, 

quinhentos e trinta e quatro mil, duzentos e onze meticais e cinquenta e quatro centavos) a AUTO ABREU, LDA 

para a manutenção e reparação de meios circulantes pelo preço de 1.450.000,00MT (um milhão, quatrocentos e 

cinquenta mil meticais) e a AUTO BILA, LDA para pequenas manutenções e reparação de meios circulantes pelo 

preço de 500.000,00MT (quinhentos mil meticais), a AUTO REPARAÇÃO JORGE PAIVA E FILHO, EI para a reparação 

de meios circulantes (motorizadas) pelo preço de 54.200,00MT (cinquenta e quatro mil e duzentos meticais).

Massinga, aos 11 de Maio de 2022

O Director do Serviço

Dr. Carlos Estêvão Cossa

(Médico da Clínica Geral) 183

REPUBLIC OF BOTSWANA

NOTICE!!!
PUBLIC AUCTION

There will be a Public Auction by the High Commission of Botswana in 

Mozambique from 11th to 13th May 2022. 
Time: 900hrs – 1300hrs
Venue: High Commission of Botswana 

Address: Av. Julius Nyerere, n.º 3812, Sommerschield, Maputo.

Tel: +258 21 49049018/19

E-mail: infobotmoz@gov.bw
Please note that these are used household items and will be sold as they are.           
We accept cash only.

ANÚNCIO!!!
LEILÃO PÚBLICO

O Alto Comissariado do Botswana em Moçambique irá realizar um Leilão Público 

de 11 a 13 de Maio de 2022.
Hora: 9.00 – 13.00 horas
Local: Alto Comissariado do Botswana 

Endereço: Av. Julius Nyerere, n.º 3812, Sommerschield, Maputo.

Tel: +258 21 49049018/19

E-mail: infobotmoz@gov.bw
Note-se que se trata de bens domiciliares já usados e serão vendidos no estado

em que se encontram. Aceitamos cash apenas.

use

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL DE MANICA

Anúncio de Adjudicação, Cancelamento e Invalidação
De acordo com a alínea d) e e) do n° 3 do artigo 33 conjugado com o n° 2 do artigo 64 e 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:

No de 
ordem

Nome do 
Concorrente

Objecto de Concurso
Valor da 

adjudicação 
Obs

1 COTUR Prestação de serviços de viagens aéreas 1.579.590,00 MT Adjudicado

2 ¾
Fornecimento de conbustíveis e 

lubrificantes ¾ Deserto

3 ¾ Fornecimento de géneros alimentícios ¾ Deserto

4 ¾
Fornecimento de acessórios para 

viaturas
¾ Deserto

5 MANICO PRINT, LDA Fornecimento de material de escritório 258.476,00 MT Adjudicado

6 ¾ Aquisição de fardamento e calçado ¾ Deserto

7 DEM MULTY SERVICE
Limpeza, fumigação e desinfecção 

do edifício do TAPM e residência dos 
magistrados

659.880,00 MT
Adjudicado

8 AUTO TECH
Manutenção e reparação de viaturas e 

motorizadas
1.000.000,00 MT

Adjudicado

9
SATAR COMERCIAL, 

LDA
Fornecimento de material de higiene, 

limpeza e desinfecção
65.150,00 MT Adjudicado

10
FY 

EMPREENDIMENTOS
Fornecimento de agendas, calendários 

de mesa e postais 
98.000,00 MT

Adjudicado

11 MAK SOLUTION, LDA
Fornecimento de camisetes, capulanas 

e bonés
93.000,00 MT Adjudicado

12 MAK SOLUTION, LDA
Manutenção e reparação de 

computadores, impressoras e máquina 
fotocopiadora

120.000,00 MT
Adjudicado

13 JÚLIA CÂNDIDA Prestação de serviços de catering 204.100,00 MT Adjudicado

14
YANE 

MULTISERVICES, LDA
Fornecimento de utensílios de cozinha, 

artigos de cama, banho e mesa
494.000,00 MT Adjudicado

15 LA INFOSERVICES Fornecimento de material informático 245.650,00 MT Adjudicado

16 FERRAGEM CHIMOIO
Fornecimento de material eléctrico e de 

canalização
146.513,24 MT Adjudicado

17 LA INFORSERVICE
Fornecimento de tonneres para 

máquinas impressoras e fotocopiadoras
164.151,00 MT Adjudicado

18
INSTITUTO DE 

LÍNGUAS

Prestação de serviços de formação dos 
funcionários do TAPM para o curso de 

inglês 
72.150,00 MT Ajuste Directo

19 -
Serviços de aluguer de viaturas para 

dentro e fora da província
- Invalidado

Chimoio, aos 9 de Maio de 2022
O Juiz-Presidente 

Casimiro Carlos Cossa
(Juiz de Direito “A”)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
____________

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL DE MANICA
DEPARTAMENTO DAS AQUISIÇÕES – DA

Anúncio de Concurso 
Arrendamento de Imóvel 

1. O Tribunal Administrativo Provincial de Manica convida a todos os interessados que reúnam
requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para o Arrendamento de
1 (um) imóvel tipo 3, localizados no centro da cidade de Chimoio, para habitação, tendo
a seguinte composição: (1 quarto suite, 2 quartos normais, 1 sala comum, 1 WC geral, 1
cozinha, 1 despensa, garagem para 2 viaturas, 1 anexo tipo 1, muro de vedação, Jardim,
sendo os quartos e sala climatizados).

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações no Departamento de
Aquisições do Tribunal Administrativo Provincial de Manica, sita na Rua Dr. Américo Boavida, 
n.º 318, cidade de Chimoio.

3. As propostas deverão ser acompanhadas dos seguintes documentos:

a. Título de propriedade do Imóvel;

b. Fotocópia autenticada do documento de identificação, tratando-se de pessoas singulares;

c. Escritura Pública ou documento equivalente em originais ou cópias autenticadas,
tratando-se de pessoas colectivas;

d. Declaração reconhecida pelo Cartório Notarial de que não se encontra em nenhuma
das situações de impedimento de contratar com o Estado (para pessoas singulares e
colectivas);

e. Documento comprovativo da situação fiscal regularizada (pessoas singulares ou
colectivas).

4. As propostas deverão ser entregues no endereço indicado no n° 2 até ao dia 13/5/2022,
pelas 10.00 horas.

5. A contratação será regida 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.

Chimoio, aos 9/5/2022

O Juiz-Presidente

Casimiro Carlos Cossa
(Juiz de Direito “A”)

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Rua Joe Slovo, 55  - Maputo – Moçambique +258  84 910 43 24 |  +258 84 910 43 21 info@snoticias.co.mz

“Uma escola - um jornal”
Promova o hábito de leitura e ajude Moçambique a crescer

Seja Padrinho 
Ofereça um jornal a uma Escola à sua esolha

Contacte já os nossos serviços comerciais ou as nossas delegações provinciais – publicidade@snoticias.co.mz

Motorcare - NISSAN     |    ICEF - Microcrédito    I    MOZSHAQ - Consultoria e Serviços   |  CMAE Arquitectura e Engenharia , LDA 

PADRINHOS DO PROJECTO

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Superfície 62.272 km²
População  1 412 248 (2007); 12 Distritos
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A VOZ DO CIDADÃO

OS líderes comunitários dos 
bairros de expansão da cida-
de de Chimoio estão preo-
cupados com a ausência de 
serviços básicos nas zonas 
residenciais, o que leva a 
população a percorrer lon-
gas distâncias para ter aces-
so à educação e saúde, por 
exemplo.

Trata-se dos bairros 
Heróis Moçambicanos, 
Nhamadjessa, Hombwa e 
Chissui, cujos líderes comu-
nitários e a população soli-
citam a quem e de direito a 
instalação de serviços bási-
cos. 

Paulo Araújo Dique, lí-
der comunitário do Bairro 
Heróis Moçambicanos, diz 
que a população daquela 

área é obrigada a percorrer 
distâncias de até 12 qui-
lómetros para ter acesso à 
saúde e escolas, sobretudo 
do 2º Ciclo. 

Afirmou que o sofrimen-
to agudiza-se nas noites, 
altura em que não há trans-
porte público de passagei-
ros, o que sujeita aos doen-
tes ao alugar de táxi-motas 
ou carros, numa altura em 
que o dinheiro escasseia e 
os custos destes transportes 
são exorbitantes.

Do Bairro Nhamadjessa, 
em Chimoio, o líder Ber-
nardo Andicene afirma que 
a solução do problema pas-
sa por o Governo desenhar 
estratégias e traçar políticas 
concretas para expandir os 

serviços de saúde e educa-
ção a todos os bairros dis-
tantes do centro urbano.

Para ele, cada bairro de-
veria ter um hospital e uma 
escola secundária para que 
os alunos que concluem o 
Ensino Primário não te-
nham que se sujeitar a lon-
gas distâncias a pé, o que 
muitas vezes provoca desis-
tências e consequentes ca-
samentos prematuros.

Por sua vez, Mateus 
Francisco, líder comunitá-
rio de Hombua, refere que a 
população sempre lamenta 
a falta de dinheiro para as 
despesas de transporte para 
se deslocar aos centros de 
Saúde 1º de Maio, Eduar-
do Mondlane e/ou Hospital 

Provincial. 
Acrescentou que os 

doentes crónicos e mulhe-
res grávidas passam imen-
sas dificuldades e há casos 
de partos que ocorreram 
na via pública, arriscando a 
ocorrência da mortalidade 
materno-infantil por falta 
de assistência adequada. 

Alberto Pedro, líder co-
munitário do Bairro Chissui, 
disse que prover a qualida-
de de vida para os muníci-
pes passa por proporcionar 
melhores vias de acesso, 
serviços de energia eléc-
trica, água potável, saúde, 
educação, transporte, que 
são essenciais e devem ser 
colocados à disposição da 
população.

Faltam serviços básicos 
nos bairros de expansão

U
M total de 2760 
“kits” de irrigação 
gota-a-gota e diver-
sos ínsumos agríco-
las foram entregues 

recentemente às famílias de 
seis províncias afectadas pe-
los ciclones Idai e Kenneth, 
que assolaram o país nos úl-
timos dois anos.

Para além de Manica, os 
“kits” irão beneficiar igual-
mente as famílias campone-
sas das províncias de Sofala, 
Cabo Delgado, Tete, Zam-
bézia e Nampula, igualmente 
afectados por estes fenóme-
nos naturais.

A iniciativa é do Gabinete 
de Reconstrução Pós-Ciclo-
nes Idai e Kenneth (GREPOC) 
e inclui materiais como en-
xadas, sementes melhoradas 
de milho, catanas, ancinhos, 
regadores, painéis solares, 
mangueiras (tubos), tanques 
de reserva de água, pulveri-
zadores, entre outros.

Estes “kits” estão ava-
liados em cinco milhões de 
dólares norte-americanos 
financiados pelo Banco Afri-
cano de Desenvolvimento 
(BAD), um dos principais 
parceiros do Governo na re-
construção pós-desastres.

O facto foi anunciado por 
Nádia Adrião, coordenado-
ra de projectos no GREPOC 
em Manica, que disse que na 
província os insumos serão 
direccionados aos distritos 
mais afectados pelo ciclone 

AFECTADAS PELO “IDAI” E “KENNETH”

Famílias de seis 
províncias recebem 
ínsumos agrícolas

Idai, nomeadamente Macate, 
Gondola, Sussundenga, Ma-
nica e cidade de Chimoio.

O Gabinete de Recons-
trução Pós-Ciclones Idai e 
Kenneth irá providenciar 
ainda para as famílias afecta-
das 38 toneladas de semente 
de milho, 22 de feijões, 250 
quilogramas de semente de 
hortícolas, entre outros in-
sumos.

Desta quantidade, a pro-
víncia de Manica irá rece-
ber 692 “kits” de irrigação 
gota-a-gota, 10 toneladas 

de semente de milho, seis 
de feijões, 65 quilogramas de 
semente de hortícolas diver-
sas, fertilizantes e pesticidas.

“O financiamento do 
BAD permite responder a três 
grandes componentes, no-
meadamente a melhoria da 
produtividade e resiliência 
agrícola, a sustentabilidade 
socioecónomica de infra-
-estruturas e a criação de ca-
pacidade institucional para a
gestão de desastres e calami-
dades”, disse.

A governadora de Manica, 

que fez a entrega simbólica 
dos materiais, disse esperar 
que estes contribuam para 
o aumento da produção e da
produtividade, para comba-
ter a fome e elevar a econo-
mia da província, em parti-
cular, e do país, em geral.

Alguns produtores do 
distrito de Macate, onde de-
correu a cerimónia de entre-
ga destes insumos, prome-
teram aumentar a produção 
e produtividade com o apoio 
recebido. Verónica Caetano 
e José Alberto compromete-

ram-se a alargar as suas áreas 
de cultivo visando combater 
a fome, que já estava à es-
preita em alguns pontos do 
distrito.

Para além de assistên-
cia à agricultura, o GREPOC 
tem disponíveis 46 milhões 
de dólares norte-americanos 
para melhorar estradas, re-
posição de energia eléctri-
ca, agricultura e sistemas de 
previsão meteorológica ao 
nível das seis províncias se-
veramente afectadas pelos 
ciclones Idai e Kenneth.  

Governadora de Manica, Francisca Tomás, fez entrega simbólica de insumos às vitimas de ciclones
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MAIS de doze mil pessoas da lo-
calidade de Muoco e arredores, 
em Dombe, na província de Ma-
nica, vão beneficiar de melhores 
serviços de saúde, com a inau-
guração, na segunda-feira, de 
uma unidade sanitária do tipo II.

Trata-se de um hospital que 
vai prestar, entre outros servi-
ços, a vacinação, triagem, tra-
tamento de doenças comuns, 
assistência ao parto, consultas 
pré-natais, consultas pós-par-
to, entre outros.

Inaugurado pela governa-
dora de Manica, Francisca To-
más, este centro de Saúde eleva 
para 134 o número de unida-
des sanitárias a funcionarem 
na província, contra as 132 que 
existiam até finais do ano pas-
sado.

Dirigindo-se à população 
de Muoco, a governadora pro-
vincial destacou o facto de se 
reduzir a distância de mais de 20 
quilómetros que antes era per-

corrida para ter acesso aos ser-
viços básicos de saúde.

No global, segundo a gover-
nadora, espera-se que cerca de 
8215 habitantes da localidade de 
Muoco e mais quatro mil de re-
giões circunvizinhas sejam be-
neficiadas, o que vai contribuir 
para a melhoria no acesso aos 
cuidados de saúde.

Francisca Tomás anunciou 
que, dentro dos esforços em cur-
so para aproximar os serviços de 
saúde de qualidade para a popu-
lação, brevemente será entregue 
uma Casa Mãe-Espera no Centro 
de Saúde de Nhambamba. Trata-
-se de uma infra-estrutura com
a capacidade de 5 camas, que irá 
contribuir para o aumento de 
partos institucionais.

Acrescentou que estas acções 
estão inseridas na iniciativa “Um 
Distrito, Um Hospital”, liderada 
pelo Presidente da República, Fi-
lipe Nyusi, que tem contribuído 
para a aproximação dos serviços 

de saúde às comunidades, na 
melhoria da qualidade de vida da 
população através da redução da 
taxa de mortalidade e da desnu-
trição crónica em crianças, bem 
como no aumento dos partos 
institucionais e combate a várias 
doenças.

“Quero aproveitar esta oca-
sião para saudar e reconhecer 
o esforço demonstrado pelos
profissionais de saúde a nível da
província, que apesar dos desa-
fios têm estado a prestar, de for-
ma incansável cuidados de saúde 
de qualidade às comunidades”,
disse.

Este centro de Saúde foi er-
guido com financiamento de 
um parceiro de cooperação de 
origem portuguesa que opera em 
Manica, que desembolsou mais 
de dois milhões de meticais no 
âmbito de reconstrução pós-ci-
clone Idai, que em 2019 afectou a 
província.

A construção de novas uni-

dades sanitárias, segundo Fran-
cisca Tomás, é parte das acções 
previstas no Plano Quinquenal 
do Governo, resultante das pro-
messas eleitorais feitas em 2019 
para alargar o acesso à saúde e 
melhorar o atendimento à po-
pulação.

Afirmou que o Executivo 
que dirige vai continuar a formar 
quadros para melhorar o rácio 
médico/utente e enfermeiro/
utente, e introduzir melhorias no 
atendimento, em que o respeito 
e o zelo vão substituir as cobran-
ças ilícitas e o mau atendimento.

Num outro contexto, a go-
vernadora exortou a população, 
os prestadores de serviços, ex-
tensionistas e outros interve-
nientes do sector agrário para se 
engajarem activamente na se-
gunda época da campanha agrí-
cola que está em curso, através 
do melhor aproveitamento das 
terras húmidas disponíveis na 
província.

INAUGURADO EM DOMBE

Centro de Saúde beneficia  
mais de doze mil pessoas

O COMANDANTE provincial da Polícia da Repú-
blica de Moçambique (PRM) em Manica, Moi-
sés Gueve, desafiou a corporação a intensificar 
o combate a todas as formas de criminalidade,
com destaque para o crime organizado. 

Falando segunda-feira, em Chimoio, capital 
provincial, numa parada com membros de di-
versas subunidades da PRM, Moisés Gueve afir-
mou que o combate cerrado ao crime organiza-
do visa desencorajar os malfeitores a não verem 
Manica como refúgio.

O encontro estava inserido no lançamento 
da semana comemorativa do 47º aniversário da 
criação da PRM, que se assinala a 17 de Maio pró-
ximo.

Moisés Gueve lamentou o facto de Manica 
estar a destacar-se em casos de assaltos à mão 
armada e raptos, factos que estão a preocupar a 
população local, por se tratar de situações novas 
na história operativa da Polícia.

Disse que desde a fundação da PRM tais casos 
nunca foram tão evidentes como agora, o que 
desafia a corporação a desenhar estratégias para 
evitar que estes males se generalizem e conti-
nuem a tirar sono às autoridades e aos agentes 
económicos. 

O comandante provincial instou aos jovens 
a abdicarem do crime, do consumo de estupe-
facientes e a pautarem por uma conduta salutar 
e uma convivência condigna e distante da vio-
lência. 

Afirmou que o crime acontece nas comuni-
dades, daí a necessidade de estas apoiarem a Po-

lícia, através da denúncia dos malfeitores, para 
que a paz, segurança, ordem e tranquilidade 
públicas retornem às zonas residenciais e não só.

Instado a pronunciar-se sobre os casos de 
extorsão na via pública envolvendo a Polícia de 
Trânsito, Gueve apontou uma série de medidas 
que serão tomadas contra os agentes prevarica-
dores, alertando aos condutores a desencoraja-
rem estas práticas.

Na sua perspectiva, são os condutores os pri-
meiros a tentar subornar os agentes da Polícia, 
pelo que incentivou a todos a serem vigilantes 
no sentido de combater os malefícios da corrup-
ção no seio da corporação e em todos os sectores 
da província.

Afirmou que o fenómeno da corrupção só 
terá fim na corporação e fora dele se as comuni-
dades e pessoas singulares decidirem apartar-se 
deste mal, abraçando o bem e denunciando os 
indivíduos que se envolvem nesta prática imo-
ral.

Moisés Gueve usou da ocasião para anunciar 
que brevemente serão implantadas infra-estru-
turas para a gestão da segurança nos bairros de 
modo a restaurar a ordem e o bem-estar nas co-
munidades, em geral, devendo a Polícia ser o es-
pelho da sociedade e esta se rever na corporação, 
colaborando no combate à criminalidade.

A cerimónia do lançamento da semana do 
47.º aniversário da criação da PRM foi marcada 
por momentos culturais e de apresentação de 
um breve historial sobre a génese do surgimento 
da Polícia no país.

Moisés Gueve, comandante provincial da PRM em Manica

Polícia desafiada 
a reforçar combate 
ao crime organizado

Camacho Jemusse Bernardo Andicene Mateus Francisco Paulo Araújo Dique

TRINTA e três líderes comuni-
tários participaram, em Chi-
moio, num seminário de ca-
pacitação em matérias ligadas 
ao seguimento de denúncias, 
queixas de abuso e exploração 
de crianças e outros crimes que 
envolvem menores.

O evento visava também 
dotar os líderes comunitários 
de ferramentas visando a pro-

tecção dos direitos das crianças 
no seio social, para que estas 
possam gozar dos direitos e 
oportunidades que as leis pro-
porcionam.

Com os conhecimentos 
ministrados, os líderes pode-
rão exercer as suas actividades 
focados na essência de que as 
crianças são “o futuro do ama-
nhã” e, por isso, merecem cari-

nho e consideração na socieda-
de onde elas crescem. 

Na sua intervenção, o ad-
ministrador de Chimoio, Daniel 
Andissene, presente no evento, 
deu a entender que os líderes 
devem estar munidos de ferra-
mentas para que a comunidade 
não seja alvo de exploração de 
menores em diversas activida-
des, colocando-os como ele-

mentos dissuasores dos maus-
-tratos contra a criança.

Por seu turno, Mickson dos
Milagres, gestor de progra-
mas de desenvolvimento ins-
titucional da Rede da Criança,
lembrou os factos vivenciados
no âmbito da Covid-19, onde
de Janeiro a Março os casos de
violência contra menores tri-
plicaram. 

Líderes comunitários 
contra exploração infantil

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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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: César Langa  
(Delegado), Bernardo Carlos, (Telef.: 25222166); Zambézia: 
Jocas Achar (Delegado), (Telef.: 24214713/4); Cabo-
Delgado: Assane Issa (Delegado), (Telef.: 27220535).

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)
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ATRAVÉS desta página o estimado leitor pode 
partilhar as suas reflexões sobre temas da actua-
lidade política, económica, social e cultural. Os 
originais das cartas de opinião não devem ter mais 
de 150 palavras, podendo ir até 500 quando sejam 

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

snoticias.co.mz, indicando o nome completo, nú-
mero do documento de identificação e contacto 
telefónico. O “Notícias” reserva-se o direito de 
não publicar opiniões ou análises que choquem 
com a sua linha editorial.
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FRANCISCO JÚNIOR

HÁ dias escrevi, neste mesmo espaço, perguntando quem 
salva a praça 25 de Junho, na cidade de Maputo. É que nos 
dias que correm, é muito triste e arrepiante para quem pas-
sa perto da Fortaleza de Maputo, um dos cartões de visita 
da “cidade das Acácias”, testemunhar o cenário.

Era, aliás, espantoso o silêncio das estruturas munici-
pais da cidade de Maputo que assistiam, de forma impá-
vida e serena, o abandono da praça que ostenta o nome de 
25 de Junho, dia da independência nacional. Aquele lugar 
encontrava-se num autêntico estado de abandono, com as 
suas lindas acácias não podadas, a relva consumida pelo 
capim, uma autêntica lixeira, para não falar dos sem abri-
go que transformavam aquele local em moradia, onde se 
podia verificar o pulular de petizes acompanhados pelos 

seus progenitores que vivem naquele local. 
A Praça 25 de Junho tinha sido transformada num lu-

gar que ameaçava a saúde e à segurança pública. Quando 
falo de atentado à saúde pública refiro-me exactamente a 
exposição à sujeira, concretamente o lixo, para além dos 
dejectos humanos que os residentes daquele local -“Praça 
25 de Junho” - faziam.

Quanto à segurança pública, dizer que os residentes da-
quele local consomem, até agora, e vendem drogas, tocam 
música a seu belo prazer, o que constitui uma autêntica 
ameaça aos transeuntes e trabalhadores de instituições que 
funcionam perto daquele local.

O clamor parece ter sido ouvido pelos dignos dirigen-
tes municipais, no caso a Direcção de Parques e Jardins. 
Será que chegou o momento de requalificação ou trans-
formação da Praça 25 de Junho em Centro de Informação 

Turística, ao invés de relegar à sua sorte? Parece que sim.
Será que não é possível desenvolver um trabalho con-

junto entre a Polícia Municipal e  de Protecção, por forma a 
retirar os novos inquilinos da Praça 25 de Junho e devolver 
a tranquilidade que aquele lugar merece? Parece que sim.

É que há dias passei por perto e notei que o local estava 
vedado, sinal de que estava em obras. As acácias que antes 
confundiam o lugar com uma floresta densa, no centro da 
cidade, estão a ser podadas, dando sinal de que se pretende 
fazer da praça lugar de lazer e não de esconderijo de mal-
feitores, como era antes. A mim nada mais me resta se não 
encorajar a edilidade no sentido de fazer daquela praça um 
dos lugares mais belos da nossa cidade. Bem haja muni-
cípio de Maputo que aceita a crítica feita pelos cidadãos.

Praça 25 de Junho: quem te viu e quem te verá.
Até breve.

DO ponto de vista de conceito, o que é 
pobreza? É não ter dinheiro? Comida? 
Aquele que não estudou é pobre? O cam-
ponês é pobre? Aquele que tem muito di-
nheiro mas é estúpido é rico? Há muitas 
variantes em causa. Pois bem, quando ia 
começar a escrever sobre o que me traz 
hoje, percebi que afinal nem sabia o que 
era pobreza, tinha uma ideia, mas não 
concisa e muito menos precisa. Preciso 
ter em conta muitas variantes que nem 
sequer as dominamos. Tive de recorrer a 
outras fontes do saber para perceber que 
pobreza basicamente pode-se considerar 
como sendo uma condição na qual falta 
acesso a serviços de saúde, educação, 
segurança e de mínimos recursos finan-
ceiros por parte de indivíduos de determi-
nados grupos sociais, o que prejudica ou 
impossibilita a subsistência dos mesmos. 
Pois é especificamente sobre esse grupo 
social que quero, hoje, falar. Dos pobres 
que vagueiam a cidade esmolando e hi-
potecando a sua dignidade.

 Gente que às sextas-feiras calcorreia 
a cidade toda à busca de esmolas e de pe-
daços de comida. Rigorosamente todas as 
sextas-feiras uma horda de gente, crianças 
de tenra idade, adultos e velhos. Princi-
palmente senhoras que se arrastam pelas 
ruas rivalizando as artérias com automo-
bilistas sem tempo nem pachorra, corren-
do por isso todo o tipo de riscos. Até de 
serem mortalmente atropelados e acaba-
rem numa vala comum. Quase todos se 
acotovelam à porta de lojas de cidadãos 
de origem indiana. Afinal, estes às sex-
tas-feiras não fazem mais do que cumprir 
com um ritual ligado à sua religião: é dia 
de “Suallat” (reza semanal e obrigatória), 
em que se pratica o “Jumma” (ajudar ir-
mãos carentes e pobres). E parece-me que 

o fazem de coração aberto e sincero, mas,
meus senhores, o cenário é humilhante. Os 
nossos pais e avós mendigando pedaços de 
pão e trocados e alguns vindos de zonas
longínquas. É dramático e frustrante. Pior
ainda quando percebemos que desse grupo 
de gente nem todos são pobres na verda-
deira acepção da palavra. Aproveitam-se
da boa fé dos lojistas para ganharem mais
alguns tostões e, como ainda têm algum
poderio atlético, adiantam-se aos infelizes
e de facto pobres. Quando aqueles chegam 
arfando por todos os poros já não há mais
nada para ninguém. Desfeitos e cansados
arrastam-se para outras paragens e ao fim
do dia retomam à sua proveniência, lá
onde Judas perdeu as botas! O saldo mui-
tas vezes é mais triste ainda: pés gretados,
feridos, cansados de morte e sobretudo
feridos na sua dignidade e vexados. Nos
bolsos apenas uns vinténs carcomidos pela 
inflacção. É um cenário desolador. É ver-
dade que a pobreza não é uma desgraça,
mas, convenhamos, é muitíssimo inconve-
niente. Não haja dúvidas que está a falhar
alguma coisa do ponto de vista de políticas 
de incentivo e de combate a cenários de
exclusão social no país. Haverá necessa-
riamente que estabelecer prioridades entre
as necessidades de austeridade económica
e a urgência de políticas sociais. Entendo
que deve haver também reflexões que le-
vem a grandes mudanças de perspectiva.
O que assistimos às sextas-feiras não pode
ser normal.

Aliás, o Papa João Paulo II já vaticinava 
um cenário de pobreza e a consequente ex-
clusão social quando disse com inteligência 
santificada e beatificada: “Precisamos de 
Santos comprometidos com os pobres e as

necessárias mudanças sociais.”
Palavra de Santo.

SÁBADO à tarde. A fila de pão corria muito 
bem. Rápido. Justificava-se a enchente porque 
todos precisavam de pão, para o pequeno-al-
moço de domingo depois do regresso da missa, 
como era habitual. A fila corria rapidamente, 
porque naquele sábado entravam dez pessoas 
de cada vez para o balcão do depósito de ven-
da de pão, que se encontrava por detrás da 
loja principal da cooperativa de consumo da 
Unidade “F”, ao lado da loja do Nunes, junto 
à Sucata Lopes. Entre estes dois últimos espa-
ços, havia uma estrada que penetrava para o 
fundo do nosso populoso bairro. Nesse sábado 
cinzento, na verdade, a fila corria a contento e 
era regulada e orientada pelo Kugare, que era 
um jovem com um porte físico assinalável. Era 
muito temido e tornou-se famoso por resolver 
tudo à pancadaria sempre que o provocassem. 
Também era defensor de causas justas, pelo 
que era protector dos mais fracos, sempre que 
eram provocados ou ameaçados pela rapaziada 
de outros bairros circunvizinhos. Sempre que 
alguém nos ameaçasse, dizíamos: “vou queixar 
ao mano Kugare”. Dito isso, era suficiente para 
o provocador recuar e deixar-nos livremente.
Quando tudo se mostrava normal no controlo
da fila de pão, eis que aparece um agente mi-
liciano, empunhando uma arma “espera pou-
co” que eram muito usadas por estes, naqueles
tempos, em sessões de patrulha nocturnas nos
bairros suburbanos. O miliciano estava acom-
panhado duma senhora, a quem pretendia in-
filtrar na fila, para que rapidamente comprasse 
pão. As vozes da fila começaram a refilar, con-
testando a atitude autoritária do miliciano que,
aos poucos, procurava encaixar a senhora nos
primeiros lugares de pessoas próximas a serem 
chamadas para o interior do depósito de venda. 
Foi o tom alto de vozes contestantes que cha-
maram a atenção do Kugare, que se encontrava 
um pouco distante e no sossego,  de que tudo
estava a correr normalmente. Ele aproximou-
-se do miliciano, tentando impedi-lo de realizar
a  sua intenção. O agente miliciano sentiu-se 
desautorizado e daí iniciou uma forte discussão 
e com a multidão a apoiar o Kugare. Pouco a 
pouco, os ânimos se levantaram entre ambos. 

Ergueram-se as vozes e começou a troca de 
palavras entre insultos à mistura. Começaram 
a ensaiar a demonstração de forças com o mi-
liciano a confiar na arma que empunhava e o 
Kugare a confiar na sua própria força física. O 
miliciano advertiu o Kugare que, se continuas-
se teimosamente a impedi-lo das suas preten-
sões, ia-lhe furar as pernas. O outro, que não 
gostou da ameaça, respondeu, dizendo que a 
arma que trazia nem balas tinha, só tinha sal. 
“Vou-te bater e arrancar essa arma para nunca 
mais a encontrares”, disse Kugare. O milicia-
no, furioso, começou a manejar a arma. Os que 
estavam na fila começaram a dispersar-se com 
o medo de qualquer bala perdida. Kungare pre-
feriu fugir do local por notar que o miliciano
estava a tomar o assunto seriamente. Correu,
contornando o quarteirão em que se localizava
a Cooperativa de consumo, e servindo-se da
estrada que penetrava para o fundo do nosso
populoso bairro. Levando uma larga vantagem 
na corrida, em relação ao miliciano, eis que este 
posiciona a arma e dispara, fazendo perfurar a
bala das costas para se alojar no peito de Ku-
gare. Já no chão e sem forças foi prontamente
socorrido em direcção ao Hospital Central de
Maputo e veio a morrer antes de lá chegar. Os
assistentes quiseram fazer a justiça pelas pró-
prias mãos. Isso não aconteceu porque o mili-
ciano largou a arma no chão e fugiu para parte
incerta. Viemos a saber que preferiu esconder-
-se algures em Panda, Inhambane, sua terra
natal. Dois dias depois, no cemitério de Lhan-
guene, realizou-se o funeral de Kugare. Em sua 
memória, muita gente não foi ao serviço, para
presencialmente acompanhar as cerimónias fú-
nebres. Nesse dia a Cooperativa encerrou em
sua memória e a Policia foi mobilizada para o
cemitério, a fim de controlar a eventual subida 
de ânimos das pessoas contra os representantes
do corpo de milicianos do nosso bairro. Desde
este episódio, os milicianos passaram a ser vis-
tos com algum desdém. Só mais tarde, a nova
geração  começou a assumir a atitude contrária 
em relação à estes, à medida que o tempo co-
meçou a apagar, na memória colectiva, as ima-
gens tristes daquele sábado negro e cinzento. 

MARIA SUSANA MEXIA

“Quantas pessoas vieram à conferência? 40? Uau!” 
É natural querer ter sucesso como se mede no mundo 

(poder, prestígio, visibilidade) no apostolado e na espiri-
tualidade. No entanto, temos que nos lembrar muitas ve-
zes, e muitas vezes mesmo, que o sucesso espiritual não 
se mede assim. Só Deus é que o mede. Como diz São 
Paulo em 1 Cor 3,7: “Assim, nem o que planta nem o 
que rega é alguma coisa, mas só Deus, que faz crescer.”

Eu confesso que estou sempre à procura de quantos 
vieram à “minha” conferência, quantos comentaram no 
meu post, quantos ouviram o meu podcast. Mas como 
disse uma amiga em relação à pergunta, não interessa 
o número, pois importa como tocou o coração de cada
um. Talvez se tivesse vindo só um e tocasse o coração
daquele com mais profundidade fosse melhor do que 40
que não gravaram nada no coração.

Eu sou luso-americana e tenho a tendência de ver 
projectos americanos de apostolado como  melhores do 
que os dos portugueses. Nos Estados Unidos há imensos 
oradores católicos que são pagos sempre que falam em 
qualquer local, e só vão se houver um mínimo de 100 ou 
500. Há projectos nas redes sociais muito bem financia-
dos e muito bem feitos.

No outro dia passei por um templo da religião “Os 

Santos dos Últimos Dias” no Parque das Nações e fi-
quei perturbada com o tamanho do mesmo e do projecto 
deles em Portugal. Como isto é possível?  Em terra de 
Fátima, onde está o Catolicismo  a evangelizar? 

“Brilhar como uma estrela?...Ânsia de altura e de ser 
luz acesa no Céu? Melhor: queimar como uma tocha, 
escondido, pegando o teu fogo a tudo aquilo em que to-
cas. – Este é o teu apostolado; para isso estás na terra.” 
(Caminho, n 835)

Não se mede por números nem por metros quadra-
dos dos edifícios.  Nem medimos, é Deus que mede e 
é o único que vê corações. Nós lançamos sementes. 
Agora onde caem, em que tipo de terreno, jardim Deus 
faz crescer no coração do outro, está vedado do nos-
so entendimento. Deus chama-nos a ser fiéis, a seguir 
a Sua palavra, os seus ensinamentos, começar e reco-
meçar todos os dias, a trabalhar sem ver o fruto. As 
vezes as nossas acções parecem-nos insuficientes, que 
não fazemos nada de “bem”. Na verdade, não enche-
mos estádios como os americanos para ouvir a nossa 
evangelização. 

Não sabemos o bem que fazemos. E se fizermos al-
gum bem, é Deus a usar-nos como instrumento. Pelo 
contrário, sabemos o mal que fazemos. E é bom fazer 
exame de consciência todos os dias e ir à confissão para 
ter mais  consciência disso. Como dizem os grandes 

santos, Deus podia ter escolhido outro instrumento para 
além de mim para fazer o Seu trabalho, pois eu só atra-
palho. 

Se queremos os “likes” e  números a nosso favor, 
provavelmente  queremos atribuir a glória do bem que 
fazemos a nós. O caminho do cristão não é esse. É sem-
pre o pequeno: o sal ou o fermento no pão. Uma luzinha 
no monte. Os primeiros cristãos eram pouquíssimos e 
as primeiras comunidades a quem São Paulo escrevia 
também. O caminho do cristão é o desprezível: os anal-
fabetos, os pescadores, os pobres, os pastorinhos. 

Também quando penso em pessoas  que me ajuda-
ram nos tempos difíceis e mais me inspiraram nas gran-
des decisões, não foram as que brilharam numa confe-
rência. São aquelas que fazem /fizeram o bem, duma 
maneira muito rotineira e escondida, dia após dia sem 
quase ninguém reparar. 

E assim também tento seguir, mudando fraldas, fa-
zendo refeições, arrumando a casa que nunca estará ar-
rumada. Lendo livros e tentando passar tempo com os 
meus filhos pequenos, mesmo sem ver frutos directos de 
tais acções. A maior parte das noites, deito-me e penso, 
o que aconteceu  hoje? Não fiz nada!

Não quero ser uma estrela que brilha, mas uma tocha
escondida no meu lar, dando fogo vital ao meu marido 
e filhos. 

Dignidade hipotecada

Kugare

Praça 25 de Junho está a ser salva

Não quero ser uma estrela

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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PUBLICIDADE

   SAIBA MAIS

A TOSSE convulsa é uma doença infecciosa 
aguda causada por uma bactéria que com-
promete o aparelho respiratório, afectando 
a traqueia e os brônquios. Pode ser transmi-
tida pelo contacto com objectos contami-
nados com secreções de alguém infectado, 
sendo o período de contágio mais intenso 
na primeira semana. A tosse convulsa pode 
ser confundida com pneumonia.

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 
A tosse convulsa inicia sete ou 10 dias 

após o contacto com uma criança infecta-
da. Ela começa como se fosse uma cons-
tipação com febre, nariz a pingar e tosse. 
Duas semanas depois surgem as caracterís-
ticas da tosse espasmódica.

A criança tosse rapidamente muitas ve-
zes, sem parar, até eliminar bastante muco 
pegajoso. A tosse espasmódica geralmente 
causa vómitos e algumas vezes aspirações 
“sibilantes” (guincho) quando o ar volta 
aos pulmões.

Crianças com menos de seis meses, 
adolescentes e adultos podem ter a tosse 
convulsa sem guincho característico. 

Esta doença é perigosa, principalmen-
te em crianças com menos de um ano de 
idade. Elas podem não apresentar o guin-

cho característico, ou não vomitar após um 
ataque de tosse, mas param de respirar por 
um ou dois minutos, ficam pálidas e podem 
morrer.

DIAGNÓSTICO 
O diagnóstico é feito maioritariamente 

por observação clínica, mas podem ser rea-
lizados exames laboratoriais para pesquisa 
da bactéria, pelo que, com sintomas, deve 
consultar um profissional de saúde.

TRATAMENTO
Felizmente é uma doença que tem cura. 

As pessoas doentes devem seguir o trata-
mento com muito cuidado, durante o tem-
po que lhes for dito na unidade sanitária.

CUIDADOS 
Recomenda-se aos pais e cuidadores o 

cumprimento do calendário vacinal para as 
crianças. 

As mães com tosse convulsa devem evi-
tar praticar a etiqueta da tosse, mas devem 
amamentar as crianças.

Aconselha-se as pessoas que têm tosse 
há mais de três semanas a irem imediata-
mente à unidade sanitária.

É importante deixar as janelas e portas 
abertas durante o dia para entrar ar e sol em 
casa.

Tosse convulsa 

ENSINO E APRENDIZAGEM 

O debate sobre importância
e vantagem da explicação  

P
AGAR pela explicação 
dos alunos em classes 
iniciais como forma de 
garantir qualidade na 
aprendizagem tem sido 

a saída de muitos pais e encar-
regados de educação, sobretu-
do nos dois primeiros ciclos de 
ensino. 

O “Notícias” ouviu dife-
rentes sensibilidades em rela-
ção a este assunto que divide 
opiniões. Maria Gilda Mangue 
Lobo, professora aposentada e 
explicadora das classes iniciais, 
defende o conhecimento pelo 
professor do lado psicológico 
da criança como vantagem. 
Saber da sua vida fora da sala 
de aula, e ainda uma mais-valia 
e, melhor, é estar a par das suas 
fraquezas para impulsionar 
melhor desempenho.

Reconhece que o lado psí-
quico das crianças, sobretudo 
no ensino primário, anda be-
liscado. A distracção em plena 
leccionação é um denomina-
dor comum, facto agravado por 
estarem em turmas numerosas 
e com pouca atenção dos seus  
professores. 

“Agrava ainda a situação 
o facto de o professor não po-
der repreender o seu aluno, ao
ponto de o devolver a seriedade 
que devia ser seu perfil na sala,
onde espera receber o conheci-
mento”, disse. 

Afirma ter sido grande 
amiga de seus discípulos du-
rante os 37 anos de lecciona-
ção, amizade que acontecia 
fora das aulas, pois na sala a 
relação era de aluno e profes-
sor, onde predominava o rigor 
à altura de talhar mentes sem 

confundir os momentos.
Acredita que tenha sido 

esta postura a razão do suces-
so que sempre conquistou, em 
termos de aproveitamento. 
Isso fez com que tivesse mais 
aprovações que reprovações ao 
longo da sua carreira.

Mesmo na era das turmas 
numerosas, conclui, conseguia 
lutar para manter os alunos nos 
níveis  altos de aproveitamen-
to, embora fosse impossível 
chegar a 100% de sucesso.

Não concorda muito com o 
facto de o professor se manter 

refém do programa, mesmo 
conhecendo as dificuldades 
de cada aluno. Para ela, é pre-
ciso dar um travão nos con-
teúdos programados e limar o 
que pode prejudicar a criança 
quanto cedo, como não saber 
ler, escrever e contar.

SARA Jona, escritora e docen-
te universitária, defende que 
sendo as mentes humanas 
diferentes, a capacidade de 
apreensão da matéria esco-
lar, por cada indivíduo, varia e 
há uma dose muito grande de 
relativismo quando se aborda 
essa matéria. Se os alunos pre-
cisam ou não de explicações 
para complementar as matérias 
dadas na escola, para mim a 
resposta é sim e não.

“Sim quando as matérias 
forem dadas às pressas e com 
intuito apenas de cumprir os 
programas de ensino. Mas esse 
não deve ser o princípio. Os 
programas, depois de recebi-
dos, devem ser dosificados em 
função de cada aula. E devem 
ser ensinados com a qualidade 
e materiais necessárias para a 
apreensão dos conteúdos lec-
cionados”, disse. 

“Se não houver materiais e 
empenho do professor, sim, é 
necessária a explicação. A par 
dessa questão sobre a quali-
dade, alunos há que, mesmo 
depois de uma aula bem dada, 
precisem de explicações, por-
que têm necessidades especiais 
ou necessidades extraordiná-
rias e estas existem em diferen-
tes graus e índoles. Carecem de 
uma abordagem direccionada 
ou específica”, disse.

Nega que haja necessidade 
de se ter explicações para com-
plementar as aulas, se a selec-
ção de professores é bem feita, 
se eles são qualificados para as 
matérias que leccionam e se, 
em caso de necessidades es-
peciais ou extraordinárias, eles 
estão qualificados para as aten-
der em contexto escolar.

Uma dose de relativismo 

“Alguém dirá que, haven-
do muitos alunos por turma, 
não há como dar-se a atenção 
desejada. Aí, então, passamos a 
um cíclo vicioso ou a uma roda 
presa, na qual parece não haver 
soluções à vista, entretanto, ao 
que me parece é que os progra-
mas de educação devem ideali-
zar um ensino à medida da pla-
nificação por aula e fazer-se os 
ajustes necessários, em termos 

de horas”, afirma. 
Segundo a docente uni-

versitária, não cabendo tudo 
dentro de uma mesma semana, 
podem-se abrir as escolas aos 
sábados, para que se colmatem 
algumas dificuldades. Utilizar 
o fim-de-semana é polémico,
mas não podemos continuar
a viver esperando que as solu-
ções venham do céu, porque
nunca virão.

Despertar habilidades  

A DIFICULDADE de apren-
dizagem dos alunos é um 
problema que surge e pode 
ser notado com facilidade 
durante o percurso escolar, 
pois em muitos casos eles 
apresentam notas baixas. A 
saída encontrada pelos pais 
e/ou encarregados de edu-
cação tem sido os cantos de 
explicação. 

Alguns pais destaca-
ram a importância destes 

lugares no processo de en-
sino e aprendizagem dos 
seus educandos, sobretudo 
do ensino primário. Óscar 
Munguambe, residente no 
bairro de Magoanine, na ci-
dade de Maputo, é encarre-
gado de educação de quatro 
alunos, dois dos quais no 
ensino primário e igual nú-
mero no secundário.   

Referiu que ao se aper-
ceber do baixo desempenho 

dos seus filhos, principal-
mente os menores, contra-
tou um explicador particu-
lar.  

“A família decidiu con-
tratar um estudante uni-
versitário para auxiliar os 
alunos nas lições apreendi-
das na escola. As aulas de-
correm em casa diariamen-
te”, sublinhou. 

Munguambe disse que 
pensou, inicialmente, em 

matricular os filhos nas es-
colas privadas, mas desistiu 
devido às condições finan-
ceiras.

Acrescentou que o “pro-
fessor auxiliar” não tem for-
mação em pedagogia, mas 
transmite o conhecimento 
às crianças com clareza e os 
ajuda nos trabalhos de casa. 

“Há quatro anos que 
meus filhos têm explicador 
e, comparando, observa-

mos que o seu desempenho 
melhorou muito, pois apre-
sentam boas notas e os me-
nores já sabem ler e escre-
ver. São encargos que valem 
a pena”, garantiu. 

Apelou aos pais a in-
vestirem na educação dos 
filhos, seja pelas aulas par-
ticulares ou pacompanha-
mento da sua vida.  

Rosália Simião, resi-
dente no bairro de Tsalala, 
município da Matola, é en-
carregada de educação de 
uma criança de nove anos 
que frequenta a 4a classe. 
Ela optou pela explicação 
durante o período de restri-
ções devido à pandemia da 
Covid-19, visando manter 
o ambiente escolar quando
as aulas estavam interrom-
pidas.

“Após a reabertura as 
crianças só podiam ir à es-
cola duas vezes por semana. 
Esta situação afectou a evo-
lução da minha filha, por-
que passou a ter dificuldade 
para assimilar certos con-
teúdos”, contou.  

Rosália Simião avançou 
que, apesar da Covid-19 es-
tar actualmente controlada, 
a filha continua a frequentar 
o centro, porque o seu de-
sempenho é satisfatório. 

SOBRE a dependência de muitos alu-
nos pela explicação, como condição para a 
passagem de classe, Maria Lobo diz ser re-
sultado do fraco rendimento gerado pelo 
desempenho negativo dos professores, 
principalmente os de turmas excessivas.

“Não concordo que um professor dê 
aulas a um aluno na escola e seja ele tam-
bém seu explicador em casa, porque ele 
irá focar-se nas matérias em que o aluno 
revelar mau desempenho e não prepará-lo 
para a vida, dando-lhe bases sólidas para 
os desafios do futuro”, explica. 

O ideal, sugere, é os pais optarem em 
explicadores neutros e os professores pela 
troca de seus alunos entre si, procurando 
talhar o aluno de A a Z, iniciando pelo bá-
sico, como o domínio do alfabeto, que é 
determinante para consolidação do resto 
que a criança vier a aprender.

Na explicação que Maria Mangue Gilda 
dá, junto do seu esposo também aposen-
tado, ensinam o básico e não se guiam pelo 

programa dos manuais de ensino. “Pela 
experiência já sabemos o que uma crian-
ça precisa saber nas classes iniciais e é isso 
que seguimos como prioridade”, disse.

Para os aspirantes a professores re-
comenda a evitarem espantar-se e falar 
mal para terceiros de um aluno com limi-
tações. Eles devem procurar as razões do 
mau aproveitamento e lutar para mudar o 
cenário. 

“Isto acontece porque nem todo o 
professor tem o dom de ensinar mas vai ao 
professorado movido pela oportunidade 
de emprego, à semelhança do que aconte-
ce noutras profissões, como enfermagem, 
medicina, defesa e outras que exigem vo-
cação, como pressuposto para um desem-
penho excelente”, disse.

Em alguns países como a Finlândia 
para melhores alunos não há exame até 
aos 16 anos, não há mais de 30 minutos 
diários para o trabalho de casa e a explica-
ção é praticamente inexistente.

A dependência 

Avó Gilda, em plena explicação  

Professora  Sara Jona

Óscar Munguambe Rosália Simão

RUA DE SOFALA NO 437- MATOLA ‘’F’’ 
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PROGRAMAÇÃO DA 
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RÁDIO MOÇAMBIQUE

PENSAMENTO DO DIA

PREVISÃO DE TEMPO

FASE DA LUA

MARÉS
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PUBLICIDADE

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

“A persistência é o caminho do êxito”.-

(1889-1977)-Charles Chaplin

Lua Cheia - haverá Eclipse Lunar Total no dia 16 de Maio de 2022 às 6.14 horas

00.20 - FLASH CULTURAL

02.00- RITMOS E VIDAS

03.15- DESPORTO/ CULTURA E SAÚDE

04.57- HINO NACIONAL

05.10- CAMPO E DESENVOLVIMENTO

05.30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

05.45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06.00- JORNAL DA MANHÃ

08.10- ECONOMIA PARA TODOS

08.15- INSS

08.30- PARLAMENTO

12.00- SINAL HORÁRIO/ TÓPICOS DO 

JORNAL DA TARDE

12.02- MAGAZINE DESPORTIVO

12.20- BOLETIM METEOROLÓGICO

12.30- JORNAL DA TARDE

13.00- PANORAMA POLITICO

13.30- GIRAMUNDO

14.15- 5 MINUTOS DE ESPANHOL

14.25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

14.30- MOMENTO JOVEM

15.10- DEBATE POLTICO

16.10- SEGURANÇA RODOVIÁRIA

17.10- ECONOMIA PARA TODOS

17.15- COMPASSO

18.10- UMA DATA NA HISTÓRIA

18.25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

18.30- RÁDIO NOVELA “OURO NEGRO”

18.55- UMA HISTORIA PARA TI

19.00- SINAL HORARIO/TÓPICOS DO 

JORNAL DA NOITE

19.02- MAGAZINE DESPORTIVO

19.20- BOLETIM METEOROLOGICO

19.30- JORNAL DA NOITE

20.00- QUESTÃO DE FUNDO

21.10- ÚLTIMO TEMPO

23.00- TÓPICOS DO ÚLTIMO JORNAL

23.15- INSS

23.30- ÚLTIMO JORNAL

NOTICIÁRIOS: 01, 02,03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19.30, 
21, 22.00 E 23.30 HORAS.

PREIA-MAR - Às 5.33 horas e às 
17.50 com 3.10 e 3.0 metros, re-
spectivamente 

BAIXA-MAR - Às 11.49 horas e 
às 23.58 com 0.90  e 1.0 metros re-
spectivamente

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

05.40  HINO NACIONAL 

05.45  GINÁSTICA:  TXUNA A 
SAÚDE COM VALODIO - 
“TAEKWONDO” 

06.00  BOM DIA MOÇAM-
BIQUE
DIRECTO

08.00  CRIANÇAS CONTRA O 
VÍRUS DE-
SENHOS 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 – 1.ª 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 MUN-
GUAMBE/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
MUNICÍPIO DE CHIMOIO

CONSELHO MUNICIPAL DE CHIMOIO
GABINETE DO PRESIDENTE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Nos termos da alínea d) do artigo 33, conjugado com o n.º 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 que 
os objectos de Concursos foram adjudicados aos seguintes concorrentes:

Concurso N° Modalidade Empresa Objecto Valor (MT)

05/CMC/GP/UGEA/2022 Público KARINA COMERCIAL, LDA Fornecimentos de viaturas 18.500.000,00MT

03/CMC/GP/UGEA
/2022

Público MAFUIA COMERCIAL, LDA Fornecimento de géneros 
alimentícios 

8.058.365.00MT

POR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA PARA OS MUNÍCIPES DE CHIMOIO

Chimoio, aos 4 de Maio de 2022

O Presidente

Eng. João Carlos Gomes Ferreira
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U
MA antologia bi-
lingue (português e 
mandarim), reunin-
do poemas selec-
cionados de José 

Craveirinha (1922-2003), 
será este mês publicada em 
Macau.

A informação foi 
avançada recentemen-
te pelo suplemento 
“Parágrafo”, do jornal 
em língua portuguesa 
“Ponto Final”, publi-
cado naquele territó-
rio autónomo da China 
que dedica um longo 
artigo ao autor, intitu-
lado “José Craveirinha, 
o moçambicano uni-
versal”, e assinado por
Sara Figueiredo Costa.

A antologia é chan-
celada pela Praia Gran-
de Edições e resulta do 
trabalho da professora 
Lola Geraldes Xavier, 
das dinâmicas criadas 
no Grupo de Estudos 
ECOADOR, Estudos de 
Culturas Ocidentais, 
Africanas e do Orien-
te, e da tradução de Lu 
Jing e Wu Hui. 

O lançamento está 
marcado para 28 de 
Maio, dia em que se 
celebra os 100 anos de 
nascimento do poeta. 

O livro nasceu da 
proposta feita pelo fi-
lho do autor, Zeca Cra-
veirinha, para que se 
publicasse “Maria”, 
um dos mais populares 
livros do seu pai, em 

“CANTAR a língua portuguesa” é o nome de 
um concerto da banda moçambicana TP50, 
a ser realizado amanhã, pelas 18.30 horas, na 
Fundação Fernando Leite Couto, cidade de 
Maputo.

Esta é a forma encontrada pelo agrupa-
mento para comemorar o 5 de Maio, Dia 
Internacional da Língua Portuguesa, ofi-
cialmente criado em 2009 pela Comunida-
de dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) 
e proclamada em 2019, pela Organização 
das Nações Unidas para Educação, Ciência 
e Cultura (UNESCO) por ser um dos idiomas 
mais difundidos no mundo, com mais de 
265 milhões de falantes.

Neste sentido, o espectáculo, que resul-

ta duma parceria entre os TP50, Camões, 
Instituto de Língua Portuguesa e Fundação 
Fernando Leite Couto, tem o propósito de 
promover o sentido de comunidade e de plu-
ralismo na lusofonia.

Segundo o coordenador do colectivo, An-
tónio Prista, o público terá o prazer de ouvir e 
dançar diversas músicas da CPLP. “É isso que 
vamos tentar fazer neste espectáculo com um 
repertório de 15 músicas cantadas em portu-
guês, disse.

A banda TP50, com 15 anos de estrada, 
criou e realizou 41 espectáculos temáticos, 
lançou três “songbooks”, gravou quatro CD’s, 
realizou vários videoclipes, um documentário 
e criou o Portal da Música Moçambicana.

Antologia bilingue celebra 
José Craveirinha em Macau

José Craveirinha

mandarim. Entretan-
to, Lola Geraldes Xa-
vier preferiu fazer uma 
selecção mais abran-
gente dos poemas do 
escritor. 

“O livro ‘Maria’ 
pertence a uma das 
‘correntes temáticas’ 
da poesia de Cravei-
rinha, o lirismo amo-
roso. Não representa 
suficientemente a sua 
poesia”, explicou a 
professora ao “Pará-
grafo”, adiantando que 
“incluir apenas poe-
mas de ‘Maria’ poderia 
induzir o leitor chi-
nês ao erro, cingindo 
o poeta apenas a essa
vertente amorosa, na
perspectiva evocativa.
Craveirinha é, sobre-

tudo, o poeta cuja voz 
é a arma da luta dos 
oprimidos contra os 
poderosos, de próspe-
ro versus caliban (e não 
apenas de negros con-
tra brancos). É também 
o poeta do erotismo,
que marca a sua última
fase da poesia, uma das
suas facetas menos co-
nhecida e estudada”,
aponta.

Ainda assim, por 
questões que se pren-
dem com o possível 
desconhecimento do 
leitor chinês do con-
texto histórico-polí-
tico de Moçambique, 
explicou, privilegiou-
-se a poesia de pendor
mais universal de “Ma-
ria”. 

Elcídio Bila publica 
“Crónicas de Emergência”
O ESCRITOR e jornalis-
ta Elcídio Bila lança hoje, 
pelas 17.00 horas, na Ga-
leria do Porto de Maputo, o 
“Crónicas de Emergência”, 
com o qual faz o retrato 
quotidiano nos primei-
ros meses após a declara-
ção, em 2020, do estado de 
emergência no país, visan-
do conter a pandemia do 
novo coronavírus.

A obra de Bila sai sob 
a chancela da Kuvaninga 
Cartão de A’rte, por si diri-
gida e faz parte da celebra-

ção dos 10 anos desta  edi-
tora de livros artesanais. 

“Crónicas de Emergên-
cia” reúne 13 textos publi-
cadas diariamente na pla-
taforma Mbenga – Artes e 
Reflexões, desde 3 de Abril 
de 2020. “É uma reacção li-
terária, mas também jorna-
lística, ao primeiro decreto 
presidencial sobre o estado 
de emergência, resulta-
do de medidas preventivas 
contra à Covid-19”, consi-
derou o autor numa nota.

Acrescenta que as 

crónicas contam as peri-
pécias que se vive(ra)m 
naqueles instantes turbu-
lentos. “Coloco em cena 
um casal de jovens com 
dois filhos menores”, disse, 
para explicar que o drama 
gira em torno duma família 
obrigada a “ficar em casa’’, 
para impedir o avanço da 
pandemia, nascendo assim 
uma crise social, para além 
de económica. “Este livro 
cinge-se nas relações (ex-
tra)conjugais e na educação 
dos menores”, disse.

TP50 “(en)canta” 
língua portuguesa

11 de Maio de 2022

INHAMBANE

29/20

VILANKULO

29/17

TETE

34/19

QUELIMANE

30/20

NAMPULA

28/18

PEMBA

30/20
LICHINGA

25/12

BEIRA

28/20

XAI-XAI

28/15

CHIMOIO

26/16

MAPUTO

30/16

O trabalho de tradu-
ção do português para 
o chinês foi feito por
Lu Jing e Wu Hui, alu-
nos de doutoramento
em Português da Uni-
versidade Politécnica
de Macau.

Ao longo de quase 
um ano, e depois de 
seleccionados os 83 
poemas que integram 
esta antologia, houve 
discussões, interpre-
tações e revisões, sem-
pre para encontrar a 
melhor versão de cada 
poema numa língua 
tão diferente daquela 
em que originalmente 
foi escrito.

Wu Hui e Lu Jing 

contaram ao “Parágra-
fo”, por escrito, como 
foi o processo e as di-
ficuldades linguísti-
cas e semânticas. “As 
estratégias de tradu-
ção que usámos foram 
um pouco diferentes 
na fase inicial do tra-
balho: o Luís (Lu Jing) 
prefere respeitar todas 
as mensagens originais 
dos poemas, enquanto 
a Jasmim (Wu Hui) está 
mais acostumada a en-
contrar a diversidade 
das palavras no âmbito 
semântico na tradução 
em chinês. Contudo, 
chegamos a um acor-
do, ou melhor, a um 
balanço sobre a estra-

tégia de tradução, após 
repetidas discussões e 
até “debates”.

Depois de José Cra-
veirinha, outras tra-
duções para mandarim 
ocuparão os doutoran-
dos desta universida-
de, conforme revelou 
Lola Geraldes Xavier. 
“Em relação às tradu-
ções, para já continua-
remos com autores de 
Moçambique”, expli-
cou.

Actualmente prepa-
ra-se a publicação, no 
Brasil, de um livro de 
ensaios sobre José Cra-
veirinha, reunindo es-
tudos de vários espe-
cialistas sobre o poeta. 

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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ÁLVARO MADEIRA 
DE NORONHA

(Lito)

(MISSA DO 7º DIA)
Nelson Beete, esposa Florbela 
e filhos Francisca e Louis comunicam a partida 
do afilhado e amigo ÁLVARO MADEIRA DE NO-
RONHA (Lito) para junto do Pai, no dia 5/5/2022, 
cuja missa do 7º dia se realiza hoje, quarta-fei-
ra, dia 11/5/2022, na Sé Catedral de Maputo, às 
18.00 horas. À afilhada e companheira de luta, 
Justina (Juca), filhos, nora, netos e demais fa-
miliares endereçam profundos sentimentos de 
condolência. Que a sua alma descanse em paz.

4298

LAURINDA 
MACHUNGO

(Amonete)

(1922 - 2022)

FALECEU
Luís Loforte e Margarida Assara participam com pro-
fundo pesar o falecimento de LAURINDA MACHUNGO 
(Amonete), mãe de seus amigos Roque, Minda, Fernan-
da, Malau, Inês e Clementina, cujo funeral se realiza 
hoje, dia 11/5/2022, no Cemitério de Lhanguene, pelas 
11.30 horas, antecedido de missa de corpo presente, 
pelas 8.30 horas, na igreja Metodista Unida, Paróquia 
da Malanga, em Maputo. Aos familiares e amigos, a 
nossa solidariedade e pesar.

4308

SIMEÃO JOÃO 
CACHAMBA

FALECEU

A família Sambo comunica 
com profunda mágoa o desa-
pareciemnto físico do seu parente SIMEÃO 
JOÃO CACHAMBA, ocorrido na madrugada 
do dia 10/5/2022, na cidade da Beira. Mais 
informa que a cerimónia fúnebre se realiza 
na cidade da Beira, em data a anunciar. Paz 
à sua alma.

4299

SIMEÃO JOÃO 
CACHAMBA

FALECEU
Sua esposa Cristina Manuel 
Matinine, filha Sara Manuel 
Cachamba, irmãos Essineta 
Cachamba, Luísa Cachamba, Cachamba 
Cachamba, Victorino Cachamba e Joana 
Cachamba comunicam o falecimento súbito 
do seu querido esposo, pai e irmão SIMEÃO 
JOÃO CACHAMBA, ocorrido na madrugada 
do dia 10/5/2022, na cidade da Beira. Mais 
informam que o funeral se realiza na cidade 
da Beira, em data a anunciar. Paz à sua alma.

4299

JOSÉ LUÍS 
CHISSANO

FALECEU
Foi com profunda dor e cons-
ternação que o Camarada Presi-
dente da FRELIMO e Presidente 
da República de Moçambique, Secretário-Geral, Co-
missão Política da FRELIMO, Membros do Secreta-
riado do Comité Central e militantes da FRELIMO em 
geral tomaram conhecimento do desaparecimento 
físico do camarada JOSÉ LUÍS CHISSANO, antigo 
Membro do Comité Central e irmão do camarada 
Joaquim Alberto Chissano, Presidente Honorário 
da FRELIMO, ocorrido no dia 8/5/2022, na província 
de Gaza, cujo funeral se realiza hoje, dia 11/5/2022, 
pelas 10.00 horas, no Cemitério de Malehice, em 
Gaza, antecedido de missa de corpo presente, na 
Igreja Católica de Malehice, pelas 8.00 horas. Neste 
momento de consternação, o camarada Presidente, 
Comissão Política da FRELIMO, Secretariado do CC 
e militantes apresentam à família Chissano as mais 
sentidas condolências. Paz à sua alma!

ÁLVARO 
MADEIRA DE 

NORONHA
(Lito)

(AGRADECIMENTO E MISSA DO 7º DIA)

Sua esposa Justina Maria Santana Martins, 
filhos Hugo de Noronha, Nicole de Noronha, 
Dulcineia Martins e Ângelo de Noronha, ir-
mãos Julieta e Albano de Noronha, netos, 
noras, genros, sobrinhos, demais familiares 
e amigos agradecem a todos que directa ou 
indirectamente apoiaram neste momento de 
dor e consternação pelo desaparecimento 
físico de ÁLVARO MADEIRA DE NORONHA 
(Lito) e informam que hoje, quarta-feira, dia 
11/5/2022, rezam missa em sua memória na 
Sé Catedral de Maputo, pelas 18.00 horas. Paz 
à sua alma.

CRISTIANO MONTEIRO 
MONDLANE
FALECEU

O Venerando Presidente, Vice-Presidente, membros, 
Secretária-Geral, Magistrados Judiciais e todos os 
funcionários do Conselho Superior da Magistratura 
Judicial comunicam com profunda dor e consternação o 
falecimento do Sr.CRISTIANO MONTEIRO MONDLANE, 
irmão da Drª Ramira Joaquim Romão Comé, Juíza de 
Direito “C”, da 1ª Secção Cível do Tribunal Judicial do 
Distrito Municipal KaMubukwana, cidade de Maputo, 
ocorrido no dia 3/5/2022, no Estado de Minas - Brasil, 
cujo funeral se realizou no dia 4/5/2022, pelas 13.00 
horas, no mesmo local. À família enlutada endereçam 
as mais sentidas condolências.

4122

NURUBIBI 
MAHMUDO 

ESMAEL
FALECEU

Seus filhos Camilo Semá, Ami-
no Semá, Selma Semá, Nuno Semá, Claida 
Semá e Mahmudo Semá, netos, noras, genros, 
bisnetos e de mais familiares comunicam o 
falecimento do seu ente querido NURUBIBI 
MAHMUDO ESMAEL, ocorrido no dia 9/5/2022, 
na sua residência, vítima de doença, cujo funeral 
se realizou no dia 10/5/2022, no Cemitério de 
Lhanguene, na zona Mahometana. Que Allah 
lhe conceda jannat.

4125

MARIA JOAQUIM 
GUIAMBA 
CUMBANA
FALECEU

A Direcção Editorial, Comité local 
do Sindicato Nacional de Jornalistas (SNJ) e todos 
os jornalistas da Sociedade do Notícias lamentam 
profundamente o desaparecimento físico de MARIA 
JOAQUIM GUIAMBA CUMBANA, mãe da sua colega 
Lacércia Cumbana, ocorrido no dia 9/5/2022, no HCM, 
vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 
11/5/2022, pelas 10.30 horas, no Cemitério Municipal 
Nwaxidjuku, no Bairro do Zimpeto, antecedido de 
missa de corpo presente, pelas 8.00 horas, na Igreja 
Assembleia de Deus - Bairro Ferroviário. À família 
enlutada apresentam as mais sentidas condolências. 
Paz à sua alma.

BENTO CASTRO 
BOAVENTURA 

GUAMBE
FALECEU

A família Boaventura Guam-
be comunica com pesar, o 
falecimento do seu ente querido BENTO 
CASTRO BOAVENTURA GUAMBE, ocorri-
do no dia 9/5/2022, em Maputo, vítima de 
doença. Mais informa que as exéquias se 
realizam amanhã, quinta-feira, dia 12/5/2022, 
antecedidas de missa, às 9.00 horas, na ca-
pela do HCM e às 10.00 horas, no crematório 
Hindu de Lhanguene. Paz à sua alma.

4126

MÁRIO JOSÉ 
FOCAS
FALECEU

Seus filhos Angélica, Raúl e a Imo-
biliarte comunicam o falecimento do 
seu ente querido MÁRIO JOSÉ FOCAS, ocorrido no 
dia 6/5/2022, em Nampula, vítima de acidente de via-
ção, cuja missa de sufrágio pela sua alma se realiza 
no dia 13/5/2022, na sua terra natal em Nangade, às 
18.00 horas. Paz à sua alma.

4293

LAURINDA 
MACHUNGO

FALECEU
A Direcção, Corpo docente, Corpo Técnico Ad-
ministrativo e os estudantes da Faculdade de 
Letras e Ciências Sociais da UEM cumprem com 
imensa dor e consternação o dever de comunicar o falecimento da 
Srª LAURINDA MACHUNGO, mãe da Profª. Doutora Inês Machungo, 
docente nesta faculdade, ocorrido no dia 8/5/2022, vítima de doença, 
cujo funeral se realiza hoje, dia 11/5/2022, pelas 11.00 horas, no Cemi-
tério de Lhanguene, antecedido de velório, pelas 8.30 horas, na Igreja 
Metodista da Malanga. À família enlutada endereçam as mais sentidas 
condolências. Paz à sua alma.

JOSÉ PASCOAL NHANALA
FALECEU

Foi com profunda mágoa e consternação que a Direcção 
Provincial do Plano e Finanças de Maputo e funcionários 
em geral tomaram conhecimento do desaparecimento físi-
co do colega JOSÉ PASCOAL NHANALA, ocorrido no dia 
8/5/2022, no Hospital Central de Maputo, vítima de doença, 
cujo funeral se realiza hoje, quarta-feira, dia 11/5/2022, no Cemitério de 
Zintava, pelas 14.00 horas, antecedido de velório, às 10.00 horas, na sua 
residência, sita no Bairro Mateque. Paz à sua alma.

5707

MARCOS CHICANEQUISSO 
MANGUE
FALECEU

O Presidente, Vice-Presidente, Juízes-Conselheiros, Secretário-Geral e funcioná-
rios em geral do Tribunal Supremo comunicam com profundo pesar e conster-
nação o falecimento de MARCOS CHICANEQUISSO MANGUE, pai da Srª Maria 
Antónia Chifanequisso Mangue, Técnica Superior N1, do Tribunal Supremo, afecta 
ao Departamento de Informação Judicial e Estatística, vítima de doença, ocorrido no dia 9/5/2022, cujo 
funeral se realiza hoje, dia 11/5/2022, no Cemitério da Texlom, pelas 14.00 horas, antecedido de velório, 
às 11.00 horas, na residência do falecido, sita na Av. da Liberdade. À família enlutada apresentam as 
mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

4116 4322

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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ARRENDA-SE

VENDE-SE VENDE-SE

N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

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.

3960

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. 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.

4236

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.

4236

A LUNNE Imobiliária e Serviços, EI, 
vende uma quinta, no Bairro de Chino-
nanquila, 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.

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. Con-
tacto: 84-4277003, 87-4277003 ou 
82-1387740, Dúlcio. 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.

4053

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

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

3960

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 Som-
merschield, 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

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

4255

FLAT tipo 3, na Praça da OMM, num 1º 
andar, vende-se por 6 000 000,00; flat 
tipo 2, num 2º andar, no B. Central por 
5 500 000,00; flat tipo 2, num 4º andar, 
na Coop, PH2 por 5 000 000,00; flat 
tipo 3, num 1º andar, no B. Jardim por 
4 500 000,00; flat tipo 3, num R/C, com 
2wc, no B. Central por 8 000 000,00. 
Contacto: 84-3966886 ou 82-5754440.

4258

PROPRIEDADE de 13 hectares, à beira 
da Estrada Circular, vende-se por 7 500 
000,00MT por hectare; vivenda tipo 
5, dentro do Condomínio Dona Alice 
por 18 500 000,00MT; propriedade de 
20X37, no Triunfo por 9 500 000,00MT; 
propriedade de 50x50, com padaria, far-
mácia e armazém, em Marracuene por 
7 000 000,00MT. Contacto: 86-6259666 
ou 84-6259632, Vilanculos. 4304

FLAT na Polana, tipo 3, num 3º andar, 
vende-se por 12 000 000,00MT; flat tipo 
1, no Alto Maé por 2 200 000,00MT; 
vivenda na Polana; vivenda tipo 4, no 
Triunfo; flat tipo 3, num R/C, na Ma-
langa por 3 600 000,00MT. Contacto: 
84-2822420. 4310

PUBLICIDADE

COWORK/ESCRITÓRIOS partilha-
dos: Gabinetes arrendam-se por 15 
000,00MT; mesas de trabalho por 8 
500,00MT; sala para reuniões, res-
taurantes, 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

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

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 Baga-
moyo; 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

APARTAMENTOS, geminadas, viven-
das tipos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, lojas, arma-
zéns, ruínas, tudo nas zonas da polana, 
Coop, Sommerschield, Triunfo, C. do 
Sol, B. Jardim, B. Central, Alto Maé, 
Malhangalene, cidade da Matola e arre-
dores das duas cidades, arrendam-se e 
vendem-se. Espaços, quintas muradas e 
documentados, com projectos, terrenos 
com DUAT, de várias dimensões, nas 
zonas da C. do Sol, Mapulene, Chiango, 
Marracuene e KaTembe, vendem-se. 
Contacto: 84-8673170, Sr. Pale.

4303

CASA tipo 2, num 1º andar, com 2 casas 
de banho, cozinha americana, 2 esta-
cionamentos e segurança 24 horas, no 
Condomínio Oásis, no Bairro da Coop, 
arrenda-se por 50 000,00MT, mensais. 
Contacto: 84-2803961 ou 86-1291548.

4309

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

PRECISA-SE

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

4110

VENDE-SE/ARRENDA-SE
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. 

Contacto: 84-5171252 ou 82-8945040.
4247

ANÚNCI O DE CONCURSO 

1. A ARA-Sul, IP - Administração Regional de Águas do Sul, Instituto Público, recebeu fundos do  Governo da Holanda  através da Netherlands Enterprise Agency

RVO e outros parceiros para implementar um Projecto de Gestão Integrada dos Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Mutamba denominado

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

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

subterrâneos. Assim a ARA-Sul, IP, 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 IWAMAMBA.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou levantá-los na ARA-Sul, IP/  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.

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 Concurso nº  
Modalidade 

de 
Contratação 

Objecto do Concurso 

Entrega de 
Propostas 

Abertura de 
Propostas 

Data Hora Data Hora 

01 47A001141/ARAS/CL/BENS/05/2022 
Concurso 
Limitado 

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

23/05/2022 10H00 23/05/2022 10H15 

Maputo, Maio de 2022 

A RAA 4062

TRESPASSA-SE

PROPRIEDADE no condomínio Prince 
Village Tchumene 1, área de 45x45m², 
com muro, água, energia, segurança, 
documentos em dia, trespassa-se por 1 
800 000,00MT, negociáveis. Contacto: 
86-3241180 ou 87-7007009, sem inter-
mediários.

4051

PROPRIEDADE na Ponta D´Ouro, zona 
de expansão, Bairro da Zona Verde, com 
área de 50x50m² e vedação, trespassa-
-se a preço negociável, por motivo
de retirada. Contacto: 86-3241180 ou
87-7007009.

4051

VIATURAS

VIATURA Range Rover Evoque, diesel 
2.2, automático, 4x4, de 2014, 125 mil 
Km, revisão até Dezembro de 2022 na 
RAS, em estado novo de conservação, 
vende-se. Contacto: 86-3241180 ou 87-
7007009, sem intermediários.

4051

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
________

GOVERNO DO DISTRITO DE BOANE
SERVIÇO DISTRITAL EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA - BOANE

INSTITUTO INDUSTRIAL E DE COMPUTAÇÃO ARMANDO EMÍLIO GUEBUZA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com alínea d) do nº 3 do artigo 33° conjugado com o nº 2 do artigo 63° 
do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento 
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 5/2016, de 
8 de Março, comunica-se que o objecto do concurso foi adjudicado aos seguintes 
concorrentes:

Identificação 
do concurso Objecto Nome do 

concorrente Valor Obs

IICAEG-
CRN-2/2022

Consultoria 
Individual para 

estudo de mercado

 ILÍDIO 
FERNANDO 

VICENTE 
CAIFAZ 

4.320.327,00MT 
(quatro milhões, 

trezentos e vinte mil, 
trezentos e vinte e 

sete meticais)

IICAEG-
CRN-3/2022

 Consultoria 
Individual para  

Estudos  dos 
Sistemas de 

Produção junto do 
Sector produtivo

SAMUEL 
ERNESTO 
MANGEIA

774.560,00MT 
(setecentos e 

setenta e quatro 
mil, quinhentos e 

sessenta meticais)

Cordiais saudações

Maputo, aos 25 de Abril de 2022

 (Assinatura ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 

ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E 
RELIGIOSOS

CONSERVATÓRIA DOS REGISTO 
CIVIL E NOTARIADO DE 

MARRACUENE

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO 

DE CLÁUDIO AMARAL 
CHILENGUE

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura 
pública de catorze dias do mês 
de Abril de dois mil e vinte e dois, 
exarada de folhas cinquenta e 
cinco a folhas cinquenta e seis, 
do livro de notas para escrituras 
diversas número um, barra B, 
desta Conservatória com funções 
notariais, a cargo de Cecílio 
Moisés Bila, licenciado em Direito, 
Técnico Superior de Registos e 
Notariado N2, Conservador “B”, no 
exercício de funções notariais, foi 
celebrada uma escritura pública de 
Habilitação de Herdeiros por óbito, 
ocorrido no dia vinte e quatro de 
Janeiro de dois mil e vinte e dois, 
no Hospital Central de Maputo, 
vítima de choque cardiodémico, 
de Cláudio Amaral Chilengue, 
que em vida era casado com Milta 
Lina Vilanculos, sob o regime de 
comunhão geral de bens, sem ter 
deixado testamento ou qualquer 
disposição de última vontade.
Que deixou como seus únicos e 
universais herdeiros, para além 
da sua esposa acima referida, seus 
filhos: Denny Amaral Chilengue, 
solteiro, maior, natural de Maputo 
e residente em Boane, Cyntia 
Cacilda Chilengue e Cleyton 
Amaral Chilengue, menores 
de idade, naturais de Maputo 
e residentes em Boane e ainda 
Ashley Cláudio Cholengue e 
Cláudia Milta Chilengue, menores 
de idade, naturais de Maputo e 
residentes em Marracuene.
Que não deixou outras pessoas 
que com eles possam concorrer à 
sucessão.
Que fazem parte da herança, bens 
móveis, imóveis e contas bancárias.

Está Conforme
Marracuene, aos vinte e cinco de 

Abril de dois mil e vinte e dois
O Conservador e Notário Superior

(Ilegível)
4124
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Rua da Mozal, Matola-Rio, Telef: 21730135, e-mail: iicaegueb@gmail.com, NUIT: 500024331

LAURINDA MACHUNGO
FALECEU

Os sócios, médicos e trabalhadores dos Consultó-
rios Médicos de Maputo comunicam com profunda 
dor o falecimento da Srª LAURINDA MACHUNGO, 
mãe da Prof. Drª Fernanda Machungo, Médica e 
sócia desta instituição, ocorrido no dia 8/5/2022. À Drª Fernanda e 
família endereçam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

4311

 MARIA JOAQUIM 
GUITATA CUMBANA

FALECEU
A Direcção, Corpo docente, Corpo Técnico 
Administrativo e estudantes da Faculdade de 
Letras e Ciências Sociais da UEM cumprem 
com imensa dor e consternação o dever de co-
municar o falecimento da Srª  MARIA JOAQUIM GUITATA CUMBANA, 
mãe do Mestre Ivo Cumbana, docente nesta Faculdade, ocorrido no 
dia 9/5/2022, cujo funeral se realiza hoje, quarta-feira, dia 11/5/2022, 
pelas 10.30 horas, no Cemitério de Nwachidjuku, Zimpeto, antece-
dido de velório, pelas 8.30 horas, na Igreja Assembleia de Deus, no 
Bairro Ferroviário. À família enlutada apresentam as mais sentidas 
condolências. Paz à sua alma.

4321

SIMIÃO JOÃO 
CACHAMBA

FALECEU
O Secretariado da Associação dos Escri-
tores Moçambicanos - AEMO, membros e 
funcionários em geral lamentam com pro-
fundo pesar e consternação o desapareci-
mento físico de SIMIÃO JOÃO CACHAMBA, escritor e membro 
efectivo desta agremiação, ocorrido no dia 10/5/2022, vítima 
de doença, na cidade da Beira, cujo funeral se realiza em data 
a anunciar. À família enlutada, a Associação dos Escritores 

Moçambicanos apresenta as mais sentidas condolências.
4334

MARCOS 
CHICANEQUISSO

FALECEU

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

316

ARMANDO MOISÉS JÚLIO 
METUQUE

FALECEU

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 hoje, 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

RUA DE SOFALA NO 437- MATOLA ‘’F’’ 
+258 84 9104309

+258 84 7625486 

Email: comercial.grafica@snoticias.co.mz

SOLICITE OS NOSSOS SERVIÇOS 
NAS NOSSAS DELEGAÇÕES 
EM TODAS AS PROVÍNCIAS 

IMPRIMIMOS TODO TIPO
DE MATERIAL GRÁFICO

SN GRÁFICA
RAPIDEZEFICIÊNCIAINOVAÇÃO 

NECROLOGIA N NECROLOGIA  N NECROLOGIA N NECROLOGIA N NECROLOGIA N NECROLOGIA N

APARTAMENTO luxuoso, tipo 3, com 
3wc, na Polana, Av. 24 de Julho, Inter-
franca, andar alto, elevador, cozinha 
americana, climatizado e roupeiros, 
vende-se por 6 500 000,00MT; estabe-
lecimento comercial, com loja, escritório, 
alpendre, armazém e 2wc, no Bairro 
George Dimitrov - Benfica por 7 500 
000,00MT. Contacto: 84/86-4807540.

4314

PROPRIEDADE de 50/350, com DUAT, 
à beira da Estrada Circular de Muntanha-
ne, em direcção à Marracuene, vende-
-se por 7 000 000,00 e outra de 30/36,
à beira da estrada por 1 400 000,00.
Contacto: 84-2803961.  4309

ARMANDO 
MOISÉS JÚLIO 

METUQUE

FALECEU

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 hoje, dia 
11/5/2022, às 11.00 horas, no Cemitério de Michafute-
ne, antecedido de velório, na capela do HCM, pelas 
9.00 horas. Paz à sua alma.

4090

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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A 
PUGILISTA interna-
cional moçambicana 
Rady Gramane (75kg) 
estreia-se hoje, a par-
tir das 15.00 horas, 

no Campeonato do Mundo 
de Boxe, que decorre desde 
segunda-feira, em Istambul, 
Turquia.

Nesta prova que Moçam-
bique é também representado 
por Alcinda Panguana, Rady 
Gramane vai medir forças com 
a tailandesa Chutee Pornnipa, 
segundo ditou o sorteio reali-
zado na tarde de domingo.

Gramane é a mais badalada 
pugilista moçambicana dos úl-

timos anos, com sucessivos tí-
tulos regionais e não só, tendo, 
ano passado, marcado presen-
ça nos Jogos Olímpicos-2020, 
que decorreram na capital ja-
ponesa, Tóquio, juntamente 
com o seu braço-direito Alcin-
da Panguana.

Em Fevereiro, Rady con-

quistou medalha de prata no 
Torneio Internacional de Boxe 
de Budapeste, na Hungria, um 
evento internacional que con-
tou com vários países, sobretu-
do europeus.

Mais recentemente, em 
Maputo, Rady Gramane sa-
grou-se campeã regional pela 

“MUNDIAL” DE BOXE

Rady Gramane 
estreia-se esta tarde

quinta vez consecutiva no 
Campeonato Africano da Zona 
IV.

Entretanto, Alcinda Pan-
guana, também a atravessar 
grandes momentos no que diz 
respeito às conquistas e partici-
pações internacionais, só entra 
em acção sexta-feira, medindo 
forças com a mexicana Cruz 
Sandoval Tâmara, na primeira 
eliminatória. Alcinda, refira-
-se, é também campeã regional 
e, no ano passado, juntamente
com Rady, conquistou o “Afri-
cano” da Zona III, na República
Democrática do Congo.

A dupla foi na companhia 
do seleccionador nacional, Lu-
cas Sinóia.

Moçambique devia ter le-
vado quatro pugilistas para esta 
empreitada, dois femininos e 
dois masculinos, mas proble-
mas logísticos forçaram a redu-
ção da comitiva.

A Delegação Moçambica-
na partiu sexta-feira rumo a 
Istambul, a maior e mais im-
portante cidade da Turquia 
que acolhe este evento que se 
prolonga até ao dia 20 do mês 
corrente.

O “Mundial” de Istambul 
contará com 310 atletas, repre-
sentando 73 países.

Rady (à direita) entra em acção hoje no “Mundial” de Boxe

JUVENTUS e Inter de Milão 
disputam hoje, a partir das 
21.00 horas, a final na Taça 
de Itália.

Detentor do troféu, o 
conjunto de Turim procu-
rará revalidar o título, ao 
passo que os milaneses vão 
tentar um triunfo que lhes 
permita salvar uma época 
na qual o título poderá fu-
gir para o rival AC Milan. 
Nesta fase depois de ter dei-
xado pelo caminho Empo-
li, Roma e AC Milan, o Inter 
vem de duas vitórias no cam-
peonato, diante de Udinese e 
Empoli, que o permitiram 
esquecer o desaire/surpresa 
em Bolonha. 

A turma milanesa, ainda 
assim, tem demonstrado al-
guma debilidade defensiva, 

Juventus e Inter batem-se pela Taça

com pelo menos um golo so-
frido em sete dos últimos dez 

encontros. Em seis dos últi-
mos oito foi o primeiro con-

junto a marcar, sendo que 
nos últimos seis houve sem-

Grande jogo em perspectiva entre Juve e Inter

pre um total de três ou mais 
golos.

Entretanto, a Juventus 
afastou Sampdoria, Sassuo-
lo e Fiorentina nas rondas 
da Taça de Itália, chegan-
do a este jogo após um de-
saire no campeonato com 
o Génova. Uma derrota na
qual ampliou para três o 
número de jogos seguidos 
a sofrer golo - nos últimos 
dez sofreu golo em oito. 
Quanto ao confronto direc-
to, o Inter Milão leva qua-
tro jogos seguidos a marcar 
diante da Juventus, sendo 
que nos últimos três não per-
deu - venceu dois e empatou 
um. Ambos foram esta tem-
porada, com destaque para 
a Supertaça, na qual venceu 
no prolongamento por 2-1.

ESTÁ empatada a série dos 
“play-offs” da Conferência 
Este entre Milwaukee Bucks 
e Boston Celtics, com a turma 
de Boston a vencer, na madru-
gada de ontem, por 116-108.

Giannis Antetokounmpo 
brilhou na equipa da casa, com 
34 pontos, 18 ressaltos e cinco 
assistências, exibição de luxo 
ainda assim insuficiente.

Em grande parte porque 

do outro lado esteve uma du-
pla imparável, formada por 
Jayson Tatum e Al Horford.

O primeiro somou 30 pon-
tos, 13 ressaltos e cinco assis-
tências, o segundo os mesmos 
30, oito ressaltos e três as-
sistências. A série fica, deste 
modo, empatada a dois jogos.

Já os Golden State Warriors 
ficaram a uma vitória (3-1) de 
avançar para a final da Con-

ferência Oeste, ao vencerem, 
101-98, na recepção aos Mem-
phis Grizzlies.

Stephen Curry esteve 
em destaque na equipa de 
Oakland, com 32 pontos, cin-
co ressaltos e oito assistên-
cias.

Nos Grizzlies, na ausência 
de Ja Morant, brilhou Jaren Ja-
ckson: 21 pontos e cinco res-
saltos.

NBA

Tatum e Horford 
“destroem” Bucks

Celtics derrotaram os Bucks no seu próprio reduto

O TREINADOR dos Phoenix Suns, Monty Wi-
lliams, foi eleito pelos especialistas o melhor 
técnico da temporada da Liga Norte-Americana 
de Basquetebol (NBA), graças ao recorde de 64 
vitórias na fase regular, anunciou ontem a or-
ganização.

Os Suns seguem nas meias-finais da Con-
ferência Oeste empatados a dois jogos com os 
Dallas Mavericks, nos “play-offs”, após terem 
atingido o referido recorde absoluto do emble-
ma (64 vitórias).

Aquele foi melhor registo entre os 30 con-
juntos da NBA, incluindo uma série também 

recorde de 18 triunfos seguidos, entre 30 de Ou-
tubro e 2 de Dezembro.

Williams, de 50 anos, e que já conduziu os 
Suns às finais da NBA na época anterior (batidos 
pelos Milwaukee Bucks em seis partidas), ficou 
confortavelmente à frente de Taylor Jenkins 
(Memphis Grizzlies) e Erik Spoelstra (Miami 
Heat), segundo e terceiro mais votados, respec-
tivamente, na eleição levada a cabo por 100 jor-
nalistas e comentadores desportivos.

Na votação, o técnico dos Suns teve 458 
pontos, enquanto Jenkins somou 270 e Spoelstra 
obteve 72. - (Lusa)

Treinador dos Suns 
eleito melhor do ano

“Pé esquerdo” de Maradona 
será erguido em Nápoles

PEP Guardiola afirmou que as 
pessoas em Inglaterra preferem 
o Liverpool campeão ao invés
do Manchester City, mas Jur-
gen Klopp não está de acordo.

Em conferência de im-
prensa, o técnico dos reds res-
pondeu ao homólogo dos ci-
tizens e defendeu que nem na 
cidade de Liverpool é assim.

“Não tenho ideia se todo o 
país nos apoia. Não é a sensação 
que tenho quando vamos a ou-

tros lugares jogar, na realidade 
é precisamente o contrário”, 
começou por dizer.

“Vivo em Liverpool e, sim, 
aqui muita gente quer que ga-
nhemos o campeonato, isso é 
verdade. Mas mesmo aqui pro-
vavelmente é só 50 por cento, 
porque os restantes (adeptos 
do Everton) estão noutra luta”, 
continuou.

Depois, Klopp sugeriu que 
o desabafo de Guardiola foi

influenciado pela eliminação 
dramática do City na Liga dos 
Campeões, frente ao Real Ma-
drid.

“Não sei como é que estava 
o Guardiola depois de ser eli-
minado da Liga dos Campeões.
Por si só já é difícil de aceitar,
e ainda por cima o Liverpool
chega à final e logo dizem coi-
sas como: Eles jogaram com
o Villarreal e nós com o Real”,
concluiu.

KLOPP RESPONDE A GUARDIOLA

Não sei se todo
o país nos apoia

NA primeira época longe do Barcelona, Messi tem vivido 
altos e baixos com a camisola do Paris Saint-Germain. 
A nível colectivo os parisienses sagraram-se cam-
peões franceses, mas caíram nos oitavos-de-final da 
Liga dos Campeões Europeus e também ficaram ar-
redados da Taça de França; a nível individual Mes-
si tem tido um desempenho bastante irregular: ape-
nas quatro golos em 24 jogos, algumas lesões e até 
uma paragem devido à Covid-19, sem falar das crí-
ticas de que tem sido e das assobiadelas dos adeptos. 
O Olé dá conta de uma rara estatística que Messi de-
tém o recorde a nível de equipas europeias: nesta épo-
ca é o jogador que mais vezes acertou nos postes: dez! 
Nesse ranking, Robert Lewandowski (Bayern de Muni-
que) surge na segunda posição, com nove remates nos 
ferros, seguindo-se Bryan Mbeumo (Brentford), Raúl 
de Tomás (Espanhol) e Raphinha (Leeds United), todos 
com sete.

Messi e o
“divórcio”
com os golos

UMA estátua de grande porte do pé esquerdo de 
Diego Maradona será erguida em Scampia, bairro 
do norte de Nápoles, anunciou, segunda-feira, 
Aurelio De Laurentiis, proprietário do Nápoles, na 
sede do município de Nápoles, onde recebeu Ste-
fano Ceci, amigo de Maradona, e uma reprodu-
ção do pé esquerdo do argentino, numa edição li-
mitada a 500 exemplares, que, num ápice, foram 
vendidas a coleccionadores de todo o mundo. 
“Será um pé tridimensional, com dez me-
tros de comprimento e cinco de altu-

ra, num pedestal. Será uma obra mo-
numental”, destacou De Laurentiis. 
O presidente da câmara de Nápoles, Gaetano 
Manfredi, explicou que a ideia da estátua surgiu 
de Stefano Ceci: “Propus colocá-lo em Scampia 
porque acredito que Maradona representa o sím-
bolo da redenção, de um homem que conseguiu, 
com o seu talento, chegar ao topo do mundo do 
futebol. O nosso trabalho é fazer com que até os 
bairros mais recônditos da nossa cidade possam 
seguir esse caminho.” 

A cidade de Scampia, arredores de Nápoles, renderá mais uma homenagem a Maradona  

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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ARRANCA esta manhã, na 
Piscina Olímpica do Zimpeto, 
em Maputo, o Campeonato 
Nacional de Natação de Inver-
no, evento que não acontecia 
desde 2020 devido às restri-
ções impostas pela pandemia 
da Covid-19. 

Estão confirmados no 
evento cinco equipas da ca-
pital, designadamente Ferro-
viário, Golfinhos, Tubarões, 
Barracudas e Zimpeto. A elas 
juntam-se as do Ferroviário 
da Beira e da Associação de 

Tete. 
A grande novidade é a in-

trodução pela Federação Mo-
çambicana de Natação (FMN), 
organizadora do evento, de 
uma competição de águas 
abertas, que terá lugar no do-
mingo, ou seja, um dia depois 
do término do campeonato de 
natação pura.

O certame de natação 
pura está dividido em dois 
grupos. O primeiro abrange 
os escalões de pré-iniciados, 
iniciados e infantis. O segun-

do integra juvenis, juniores e 
seniores.

Barracudas e Tubarões são 
potenciais candidatos ao títu-
lo. O Tubarões conquistou o 
último “Nacional” de Verão, 
que teve lugar em Dezembro 
último, superando o rival Bar-
racudas.     

Salientar que, o campeo-
nato de águas abertas reali-
zar-se-à na Praia da Costa do 
Sol e movimentará três pro-
vas, nomeadamente de 750, 
1500 e 3000 metros.

JORNADA a jornada, as equipas par-
ticipantes do Torneio de Abertura de 
Futebol de Praia mostram cada vez 
mais energias, tornando a prova fre-
nética. No pretérito fim-de-sema-
na, duas notas, uma em cada série, 
ficaram na retina dos simpatizantes. 
Na Série “A”, a turma de Mafalala, 

que entrou na competição com 
uma falta de comparência, segui-
da por uma goleada, “refez-se das 
cinzas” e conseguiu a sua primeira 
vitória, ao golear o Team Loyal por 
8-3. Para mesma série, o Tau-Tau 
bateu EMED por 5-1, na jornada em 
que Vulcano FC ficou de fora de-

vido ao número ímpar de equipas. 
Na Série “B”, disputada domingo, o 
Ntsondzo FC impôs a sua hegemonia 
ao bater Pescas, seu adversário mais 
directo, por 7-1. Este era o jogo mais 
aguardado da jornada. Rachid Smith, 
“artilheiro” do Ntsondzo e segundo 
melhor marcador do CAN de Sene-

gal, esteve com “pé quente” ao fazer 
o “poker”.

A fechar a série, Polana-Caniço
também não perdoou a França ba-
tendo por 5-1, e BFC Mahotas goleou 
Craques da Praia por 6-2.

Nota de registo para a grande as-
sistência do público nesta ronda.

OS sócios do Desportivo de Ma-
puto chumbaram os relatórios 
de contas do clube referentes 
a 2019, 2020 e 2021, mantendo 
a colectividade numa situa-
ção em que não pode rubricar 
qualquer tipo de acordo co-
mercial com nenhum parceiro.

Reunidos na manhã do 
passado sábado em Assem-
bleia Geral ordinária, cerca de 
50 sócios em representação 
dos mais de 2000 associados do 
emblema “alvi-negro” ouvi-
ram o presidente Paulo Ratilal 
a dizer que graças aos esforços 
que têm sido feitos pela sua di-
recção, desde que foi eleita a 27 

de Março de 2021, o clube tem 
vindo a melhorar os indicado-
res económicos, mas, na hora 
de votar sobre os relatórios de 
contas dos últimos três anos, 
optaram por chumbá-los.

O voto contra foi de cerca 
de 30 sócios, quase todos da 
“Raça Alvi-Negra”, a claque 
oficial do clube, que está de há 
alguns meses a esta parte em 
desinteligência com a direcção 
de  Ratilal.

O facto enfureceu o diri-
gente que reagindo, pediu aos 
sócios para explicar em que 
aspecto consideravam pouco 
claro, o que não foi esclarecido.

Com as contas chumbadas, 
a direcção foi aconselhada a 
corrigir o relatório para que, em 
pouco tempo, possa ser convo-
cada uma Assembleia-Geral 
Extraordinária de modo a  su-
perar a crise provocada pela sua 
reprovação.

A atravessar uma crise 
desportiva e económica sem 
precedentes, o Desportivo foi 
despromovido para II Divisão 
do futebol nacional, em 2021 e, 
no basquetebol, outra modali-
dade de grandes glórias do clu-
be, não conseguiu qualificar-se 
para as respectivas Ligas em 
masculinos e femininos.

REINILDO foi substituto, domingo, a meio da 
segunda parte no “derby” de Madrid entre o 
Atlético e o Real. Chegou-se a temer que ti-
vesse uma ruptura muscular, o que obrigaria 
a um período de paragem igual ou superior a 
um mês e consequentemente falhar as últi-
mas duas jornadas da La Liga, bem como as 
duas primeiras jornadas da Selecção Nacional 
frente ao Ruanda e Benim, marcadas para a 
primeira semana de Junho. 

No entanto, de acordo com informações 
vinculadas no site do clube “colchonero”, o 
pior cenário para o internacional moçambi-
cano está posto de lado. O lateral tem apenas 
pequenos problemas musculares e poderá 
mesmo ser opção para o jogo de hoje diante 

do Elche a contar para a 36.ª e antepenúltima 
jornada.

“Reinildo foi substituído durante a partida 
entre Atlético e Real Madrid devido a proble-
mas musculares e submetido na segunda-fei-
ra a provas médicas na Clínica Universidad 
de Navarra, nas quais ficaram descartadas as 
possibilidades de uma ruptura muscular. A 
evolução da lesão ditará a sua integração no 
grupo”, refere o clube.

No campeonato espanhol, o Atlético ocu-
pa o quarto lugar com 64 pontos e procura 
terminar a prova na quarta, terceira ou segun-
da posição, que além da primeira (já garantida 
pelo campeão Real Madrid) asseguram o aces-
so à fase de grupos da Liga dos Campeões.

E
STÃO garantidos os fun-
dos para a construção 
da Arena de Vilankulo, 
palco que vai receber os 
jogos do Campeonato 

Africano das Nações (CAN) de 
futebol de praia, previsto para 
aquela cidade turística do nor-
te da província de Inhambane 
entre os dias 21 e 30 de Outubro 
próximo.

Para tanto, a multinacio-
nal petroquímica sul-africana 
Sasol rubricou com o Conselho 
Municipal de Vilankulo um 
acordo que garante a alocação 
de USD 300.000,00 (trezen-
tos mil dólares americanos), 
cerca de 19.000.000,00 MT 
(dezanove milhões de meti-
cais) destinados à edificação do 
campo que vai receber os jogos 
do CAN.

O acordo para a alocação 
de fundos foi rubricado ontem, 
em Maputo, por Ovídio Rodolfo 
e William Tunzine, respectiva-
mente director-geral da Sasol e 
Presidente do Conselho Muni-
cipal de Vilankulo, na presença 
de membros da Direcção Exe-
cutiva da Federação Moçambi-
cana de Futebol (FMF) e da Se-
cretaria do Estado de Desporto 
(SED).

Com a disponibilização dos 
fundos para financiar as obras 
de construção da Arena de Vi-

A ACADÉMICA sagrou-se, 
no último fim-de-semana, 
campeã de voleibol da cidade 
de Maputo em seniores mas-
culinos e femininos.

Na final de masculinos, 
Académica M venceu a Vo-
dacom, por 3-1 com os par-
ciais de 25-22/23-25/25-15 
e 25-20. Os “estudantes” 
terminaram a prova só com 

vitórias tendo ganho as três 
partidas na fase regular, o 
que lhes permitiu serem os 
líderes da série “A”. Já a Vo-
dacom apurou-se para a final 
como comandante da Série 
“B”.

Em femininos, o cam-
peão foi encontrado através 
da disputa de uma fase re-
gular com cinco equipas en-

volvidas. Académica M foi a 
grande vencedora tendo so-
mado um total de 16 pontos 
seguido pela UP Maputo com 
14 pontos. Fechou o pódio a 
Académica B com seis pon-
tos. No jogo da consagração 
de campeãs, as “estudantes” 
venceram a sua equipa B, por 
3-0 com os parciais de 25-
18/25-20 e 25-19.

Os “estudantes” volta-
ram assim a exibir completo 
domínio, depois de em Ja-
neiro ter conquistado o Cam-
peonato Africano da Zona VI, 
em masculinos e femininos. 

Este campeonato é refe-
rente a 2021. A competição 
iniciou-se em Novembro do 
ano passado, foi interrom-
pido em Dezembro devido às 

festas e o “Africano” que dis-
putou-se em Janeiro em Ma-
puto, tendo sido reactivado 
em principio de Abril.

Findo o campeonato, 
edição 2021, a Associação de 
Voleibol da Cidade de Mapu-
to (AVCM) prepara-se para 
iniciar em breve o Torneio de 
Abertura-2022 e em seguida 
o campeonato.

CAN DE FUTEBOL DE PRAIA

Disponibilizados fundos 
para Arena de Vilankulo

de criar valor partilhado com 
as comunidades e contribuir 
para o desenvolvimento eco-
nómico e social de Moçambi-
que.”

“Mais do que patrocinar o 
desporto, a Sasol está a apoiar 
uma modalidade que apresen-
ta excelentes prestações em 
competições internacionais, 
onde na actualização de No-
vembro, Moçambique estava 
no top 20 do ranking mundial 
da FIFA”, acrescentou.

Entretanto, intervindo no 
evento, o Inspector-Geral do 
SED e o vice-presidente da 
FMF, respectivamente Sidó-
nio Chavisse e Jorge Bambo, 
congratularam-se com a as-
sinatura do memorando, real-
çando, ambos, a importância 
da construção da Arena de 
Vinkulos.

A jogar em casa, a Selecção 
Nacional vai procurar con-
quistar o CAN de futebol de 
praia depois de, em Maio do 
ano passado, ter terminado 
em segundo lugar na edição 
disputada no Senegal, o que 
valeu a presença no Campeo-
nato do Mundo da FIFA, em 
Agosto seguinte, na Rússia.

A Selecção Nacional é a 
actual campeão da COSAFA, 
feito registado em Novembro, 
também do ano passado.

William Tunzine (esquerda) e Ovídeo Rodolfo

 (J
. M
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lankulo, ora já em curso, o Edil 
William Tunzine exulta de fe-
licidade, porque “o que falta-
va para este campeonato era o 
campo”.

É que, segundo Tunzi-
ne,  o  necessário para receber 
um evento desta magnitude já 
existe em Vilankulo, pelo que 
faltava a construção do estádio 
para se ter a certeza de que será 
concretrizado o sonho de rece-
ber o CAN de futebol de praia.

“A cidade de Vilanku-

lo reúne condições favoráveis 
para receber o CAN de futebol 
de praia. Primeiro temos um 
Aeroporto Internacional que 
pode receber voos de toda a 
parte de África. Depois, temos 
um hospital rural que recebe, 
praticamente, doentes de toda 
a zona norte da província de 
Inhambane, nomeadamente 
dos distritos de Govuro, Mabo-
te, Inhassoro e uma parte de 
Massinga. Para além disso, te-
mos um grande hospital priva-

do, que é propriedade da Sasol 
que pode responder a questões 
de saúde em caso de solicitação  
a um evento do CAN”,  disse 
Tunzine, anotando que, em 
termos de alojamento, a cida-
de que dirige tem disponíveis 
4000 camas nas mais diversas 
estâncias hoteleiras.

Por sua vez, o anfitrião 
Ovídio Rodolfo afirmou que “a 
decisão de patrocinar o CAN 
de futebol de praia materializa 
o compromisso da companhia

“Nacional” de Inverno 
arranca hoje no Zimpeto

ASSEMBLEIA GERAL

Sócios do Desportivo
chumbam relatórios

Sócios do Desportivo chumbaram sábado as contas da actual direcção

SEM RUPTURA MUSCULAR

Reinildo poderá jogar
hoje frente ao Elche

A EQUIPA da Escola Secun-
dária Sansão Muthemba der-
rotou, sábado, o Costa do Sol, 
por uma apertada diferença 
de um golo (33-32), na parti-
da mais importante da quinta 
jornada do Torneio 7 de Abril 
em andebol sénior masculino, 
a nível da cidade de Maputo.

Foi um jogo de loucos com 
constantes alternância no pla-
card, com a turma da Sansão 
Muthemba a sobressair e re-
dimir-se das recentes derrotas 
que sofrera frente aos “cana-
rinhos”, na presente tempo-
rada.

Noutra partida da ronda 
em masculinos, Malhangalene 
derrotou com toda naturalida-
de a turma do Clube Náutica, 
por esclarecedores 39-13.

Com efeito, a Malhanga-
lene junta-se ao Costa do Sol 
na liderança da prova, am-
bos com 12 pontos, frutos de 
quatro vitórias e um deslize. A 

Sansão Muthemba conseguiu 
apenas a segunda vitória e 
soma actualmente seis pontos, 
em terceiro. Náutica é lanterna 
vermelha sem qualquer ponto.

Em seniores femininos, 
o Costa do Sol foi demolidor
no duelo com a Sansão Mu-
themba ao ganhar por 32-16.
Já o colosso Matchedje sofreu
bastante para derrotar o Fer-
roviário, por 27-22. Refira-se
que as “locomotivas” regres-
saram ao andebol esta tempo-
rada, 18 anos depois de terem
parado.

Em relação à classifica-
ção, as “militares” tomaram 
de assalto a liderança agora 
com 12 pontos, mais dois que 
o Ferroviário que comanda-
va até à entrada desta ronda, 
agora segundo classificado. O 
Costa do Sol está em terceiro 
com oito e Sansão Muthemba, 
em quarto e último com qua-
tro pontos.

TORNEIO 7 DE ABRIL EM ANDEBOL

Muthemba bate C. Sol em duelo de loucos

Ntsondzo imparável e Mafalala redime-se

VOLEIBOL

Académica campeã em dobro
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Definidas indemnizações 
aos herdeiros de Sankara

UM tribunal militar condenou ontem o ex-Presidente 
Blaise Compaoré a pagar mais de 800 milhões de francos CFA 
(80,5 milhões de meticais) de indemnizações aos herdeiros 
do ex-chefe de Estado Thomas Sankara e seus companheiros 
assassinados em 1987. O montante por “reparação de danos 
morais e económicos” ascende a 807,5 milhões de francos 
CFA, incluindo “um franco simbólico” para os beneficiários 
de Thomas Sankara, disse o juiz Urbain Meda, do Tribunal Mi-
litar. Além de Campaoré, outros nove arguidos foram conde-
nados ao pagamento da verba fixada pelo Tribunal.

Luanda suspende viagens 
de governantes

AS deslocações de ministros, secretários de Estado, go-
vernadores e vice-governadores provinciais de Angola para 
o estrangeiro serão suspensas a partir do próximo dia 15 de
Maio, segundo um despacho do Presidente João Lourenço
publicado na segunda-feira no Diário da República. A sus-
pensão vigorará “até à investidura do Presidente da República 
resultante das eleições gerais de 2022”, conforme estabelece
o despacho. João Lourenço justifica a medida “considerando
que se avizinha o termo do mandato do Executivo referente
ao período 2017/2022”, como estabelece a Constituição ango-
lana e “tendo em conta a necessidade de se maximizarem os
resultados do trabalho de articulação institucional desenvol-
vido bem como efectuar o balanço das actividades realizadas
ao longo do mandato pelos diversos órgãos da administração
central e local do Estado”. 

Mali em consultas 
para uma nova lei eleitoral

O ÓRGÃO legislativo nomeado pelas autoridades malia-
nas, controlado pelos militares golpistas, iniciou há dias con-
sultas para uma nova lei eleitoral, segundo fonte parlamentar. 
Persiste, contudo, o impasse entre a Junta Militar, no poder, 
e a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental 
(CEDEAO) relativamente à fixação de uma data para as elei-
ções, nas quais o poder será devolvido aos civis. A Junta Mili-
tar pretende uma transição de dois anos, enquanto a CEDEAO 
continua a pedir a Bamako que organize eleições no prazo 
máximo de 16 meses.

Sobe número de vítimas 
da explosão em Havana

O NÚMERO de mortos na explosão do Hotel Saratoga, em 
Havana, subiu para 40, enquanto três pessoas estão desapare-
cidas e mais de 90 ficaram feridas, segundo um novo balanço 
do Ministério da Saúde Pública de Cuba (MINSAP). “Conse-
guimos ir da cave à subcave nas operações de resgate e salva-
mento e continuam os trabalhos”, afirmou a primeira-secre-
tária do Partido Comunista de Cuba, citada pela emissora local 
Radio Rebelde. Entretanto, o chefe do Corpo de Bombeiros 
cubano, o coronel Luis Guzmán, indicou que pelo menos três 
trabalhadores do hotel estavam ainda desaparecidos. 

Guterres insta Kinshasa 
a investigar massacres

O SECRETÁRIO-GERAL da ONU, António Guterres, ins-
tou ontem as autoridades da República Democrática do Con-
go (RD Congo) a investigarem os ataques na província de Ituri, 
que fizeram quase 70 mortos desde domingo. Guterres “apela 
às autoridades congolesas para que investiguem estes inci-
dentes e levem os responsáveis à Justiça”, pode ler-se num 
comunicado das Nações Unidas. O secretário-geral insta ain-
da Kinshasa a garantir “acesso imediato, livre e desimpedi-
do” da missão da ONU (MONUSCO) às áreas onde ocorreram 
os ataques “para facilitar os esforços de protecção dos civis”, 
acrescenta-se na nota. 

Parlamento líbio avança 
com orçamento 

O PARLAMENTO líbio, localizado na cidade oriental de 
Tobruk, avançou na segunda-feira, numa sessão à porta fe-
chada, com um Orçamento de Estado para 2022 apresentado 
pelo executivo de Fathi Bashaga, rival do Governo de Acordo 
Nacional (GAN) da Líbia. O deputado Ziad Daghim alertou no 
domingo para “uma grande crise” na Câmara dos Represen-
tantes, que nomeou Bashaga como primeiro-ministro parale-
lo em Fevereiro e aprovou a proposta orçamental esta segun-
da-feira sem o quórum de dois terços, ou seja, 120 deputados 
necessários. Segundo fontes citadas pelos ‘media’ locais, ape-
nas 50 deputados compareceram na sessão que antecipou a 
proposta orçamental, elaborada pelo governo de Bashaga e 
que foi enviado à comissão de finanças, para ratificação.  

O
S países que come-
çaram a vacinar mais 
cedo e cujos pro-
gramas foram mais 
rápidos a atingir as 

populações mais vulneráveis 
tiveram melhores resulta-
dos na campanha contra Co-
vid-19, conclui um estudo 
sobre a imunização contra a 
doença em 27 países africa-
nos.  

“Na África do Sul, por 
exemplo, uma cobertura va-
cinal de 40% alcançada num 
programa de vacinação rápido 
fornece mais benefícios para a 
saúde ao longo de um ano do 
que uma cobertura de 67% 
alcançada através de um pro-
grama de vacinação lento. Es-
sencialmente, vacinar as po-
pulações cedo e rapidamente 
é crucial”, conclui o estudo, 
ontem publicado pelo Centro 
de Controlo de Doenças da 
União Africana (África CDC).

O estudo, que visa apoiar 
os governos africanos nas 
suas decisões sobre a compra 
de vacinas e os programas de 
vacinação, especialmente nos 
países com maiores popula-
ções por inocular, conclui que 

SEGUNDO O ÁFRICA CDC 

É crucial vacinar 
mais cedo a população 

risco geral de doença e morte 
(como em populações mais 
jovens) e com elevada imu-
nidade natural devido a ex-
posição prévia”, concluem os 
autores do documento. 

Outra conclusão é que a 
eficácia da maioria das va-
cinas para prevenir doença 
grave não varia significativa-
mente, apesar das considerá-
veis diferenças de custos, pelo 
que o África CDC recomenda 
que, para que os programas de 
vacinação tenham maior cus-
to-benefício, os países devem 
tentar obter vacinas ao mais 
baixo preço possível.

O documento baseia-se 
em estudos de análise epide-
miológica e do custo-benefí-
cio realizados em 27 Estados-
-membros da União Africana,
complementados por estudos
específicos no Quénia, Nigé-
ria, Etiópia e África do Sul.

A vacinação contra a 
doença começou no final de 
2020, mas enquanto nos paí-
ses ricos quase 75% da popu-
lação está completamente va-
cinada, em África apenas 16% 
da população tem as duas do-
ses iniciais da vacina. (LUSA) 

Apenas 16% da população em África tem as duas doses da vacina (OMS)

a imunização tem maior cus-
to-benefício quando se foca 

nas populações mais vulne-
ráveis, incluindo idosos, grá-

vidas, profissionais de saúde e 
pessoas com comorbilidades. 

“Isto é especialmente ver-
dade em ambientes com baixo 

OS Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa (CPLP) são chamados a ratificarem a convenção 
que visa eliminar todo o tipo de violência contra as mulheres no 
mercado do trabalho.

De acordo com a gestora de programas da Organização In-
ternacional do Trabalho (OIT) Portugal, Albertina Jordão “este 
é um desafio que aproveito para deixar e que creio que está em 
linha com a resolução de fomento do empreendedorismo femi-
nino na CPLP”.

A responsável manifestou ainda a disponibilidade da OIT 
para prestar todo o apoio e cooperar com os países da CPLP de 
forma a facilitar a ratificação da Convenção 190 para se promo-

ver condições de trabalho dignas nos nove Estados-membros 
da comunidade - Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, 
Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe 
e Timor Leste.

“A OIT está empenhada em colaborar com o secretariado-
-executivo da CPLP em torno desta matéria (…) para aprofundar
o conhecimento e aumentar a sensibilização para as normas e
criar capacidades para as partes interessadas”, realçou.

Albertina Jordão falava segunda-feira numa mesa-redonda 
sob o tema “Promoção de Género para o Desenvolvimento Sus-
tentável – Desafios e Oportunidades em Língua Portuguesa”, 
que se realizou na sede da CPLP, em Lisboa, capital portuguesa, 

no âmbito das comemorações do 05 de Maio, Dia da Língua Por-
tuguesa e da Cultura daquela organização.

A intervenção daquela responsável da OIT tinha como tema 
“As Convenções da OIT sobre a Protecção da Maternidade e so-
bre a Eliminação da Violência e do Assédio no Mundo do Traba-
lho”.

“A mais recente norma que a OIT adoptou, a Convenção 
190, e a recomendação 206, são as primeiras normas interna-
cionais sobre a violência e assédio no mundo do trabalho”, ex-
plicou, manifestando também satisfação pelo facto de os Esta-
dos-membros da CPLP a destacarem numa resolução sobre o 
fomento do empreendedorismo feminino. - (LUSA)

DEFENDE A OIT 

CPLP deve ratificar Convenção 
Anti-Violência contra Mulheres

O PARLAMENTO guineense abriu ontem a sua 
segunda sessão legislativa do ano, com vários re-
cados do seu líder, incluindo sobre as liberdades 
e a revisão constitucional, pontos de discussão 
neste encontro.

O presidente da Assembleia Nacional Popular 
(ANP), Cipriano Cassamá, afirmou que a liberda-
de de expressão na Guiné-Bissau não pode con-
tinuar a ser “permanentemente posta em causa”.

“Não podemos continuar a viver num país 
onde a liberdade de expressão é permanente-
mente posta em causa. A liberdade de expressão 
foi uma das grandes conquistas da nossa abertura 
política operada desde 1994, com a instituciona-
lização do regime multipartidário, que eu pes-
soalmente e muitos de vós aqui presentes activa-
mente participaram”, disse.

Cassamá salientou, contudo, que não defen-
de “excessos dessa liberdade”, afirmando que 
todos se devem posicionar contra “incitações à 
violência, manifestações ofensivas às pessoas, 
discursos de ódio, vingança, ameaças, racismo, 
intolerância religiosa, homofobia e terrorismo” e 
contra o que coloque em risco a segurança públi-

ca e interna do Estado.
Do período da ordem dia da segunda sessão 

do ano legislativo da ANP consta a apresentação, 
discussão e votação do projecto de alteração da 
Lei da Manifestação e Reunião.

Nesta sessão os deputados devem também 
discutir a proposta para a revisão da Constitui-
ção do país, que, segundo Cipriano Cassamá, não 
pretende atingir nenhum órgão em particular, 
mas resolver as insuficiências e incluir elementos 
de que carece.

Para o presidente do Parlamento, a aprovação 
das propostas de alteração dependem do “com-
promisso” dos “partidos políticos com assento 
parlamentar e a própria sociedade”.

A proposta da comissão da ANP para a revisão 
da Constituição reforça o semipresidencialismo, 
de pendor parlamentar, e baliza os poderes dos 
órgãos de soberania.

Segundo a actual Carta Magna da Guiné-Bis-
sau, as propostas de revisão têm de ser aprova-
das por maioria de dois terços dos deputados que 
constituem a Assembleia Nacional Popular, ou 
seja, 68 dos 102 deputados. - (LUSA)

O PRESIDENTE do Tribunal de 
Justiça da Comunidade Econó-
mica dos Estados da África Oci-
dental (CEDEAO), Edward Asan-
te, reconheceu segunda-feira 
“lacunas” no quadro jurídico 
para integração da comunidade e 
disse que é preciso aprender com 
o projecto europeu. 

“Estamos convencidos de
que existem lacunas no quadro 
jurídico do projecto de integra-
ção da CEDEAO”, começou por 
pontuar o juiz presidente do Tri-
bunal, que está a organizar, na 
cidade da Praia, uma conferência 
internacional sobre o modelo de 
integração da comunidade.

Para o mesmo responsável, 
é “absolutamente necessário” 
concentrar a atenção nas ques-
tões jurídicas, com vista a refor-
çar o quadro existente no mode-
lo de integração da comunidade 
regional. “Com isto, estamos a 
tentar alinhar os nossos objecti-
vos comunitários com a arqui-

tectura jurídica prévia necessária 
para a realização dos mesmos. A 
União Europeia continua a ser 
um modelo de integração re-
gional e podemos fazer bem em 
aprender com o quadro jurídico 
estabelecido pelo projecto de in-
tegração europeu”, indicou.

Na sua intervenção, Asante 
apontou ainda alguns “cons-
trangimentos” que limitam a 
realização dos objectivos comu-
nitários, como a falta de uma 
ordem jurídica comunitária 
funcional ou a redução em 2018 
de sete para cinco do número de 
juízes desse Tribunal regional e 
do mandato destes de cinco anos 
renováveis uma vez para quatro 
anos.

Sublinhando que o pouco 
tempo dos juízes nesse tribunal 
conduz à perda competitiva da 
memória institucional, o mesmo 
lamentou ainda a “fraca taxa” de 
cumprimento das sentenças do 
Tribunal por parte dos Estados-

-membros, que actualmente se
situa em cerca de 30%. “É tam-
bém motivo de grande preocu-
pação para o Tribunal”, insistiu
Edward Asante, indicando que
apenas seis Estados-membros
– Guiné-Conacri, Nigéria, Mali,
Burkina Faso, Togo e Gana – no-
mearam as autoridades nacio-
nais competentes para a execu-
ção dos acórdãos do Tribunal.

A conferência, que reúne 
na Praia cerca de 200 pessoas 
da África Ocidental, entre aca-
démicos, juristas e advogados, 
decorre sob o tema “Modelo de 
Integração da CEDEAO: as im-
plicações jurídicas do Regiona-
lismo, Soberania e Supra-nacio-
nalismo”.

São Estados-membros da 
CEDEAO o Benim, Burkina Faso, 
Cabo Verde, Costa do Marfim, 
Gâmbia, Gana, Guiné-Conacri, 
Guiné-Bissau, Libéria, Mali, Ní-
ger, Nigéria, Serra Leoa, Senegal 
e Togo. - (LUSA)

GUINÉ-BISSAU

Parlamento discute 
revisão constitucional 
e liberdades

CEDEAO reconhece 
“lacunas” na 
integração regional
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LAM prevê atingir 
equilíbrio financeiro

Inaugurada maior loja
de insumos agrícolas

A 
EMPRESA Linhas 
Aéreas de Moçam-
bique (LAM), pro-
jecta atingir o ponto 
de equilíbrio finan-

ceiro no próximo ano, de-
pendendo da rapidez com 
que a economia nacional for 
a imprimir na sua recupe-
ração, após ter sido severa-
mente afectada pela pande-
mia do novo coronavírus.

No decurso da visita da 
Comissão do Plano e Orça-
mento da Assembleia da Re-
pública (AR), efectuada ter-
ça-feira, 3 de Maio, à LAM, 
no âmbito da fiscalização e 
supervisão parlamentar, o 
director-geral da compa-
nhia, João Carlos Pó Jorge, 
explicou que a meta, quando 
começou a reestruturação, 
em 2018, era atingir, em três 
anos, o ponto de equilíbrio 
financeiro. 

Entretanto, com a Co-
vid-19 não foi possível al-
cançar essa projecção: 
“Pensamos que, em 2023, 
dependendo da velocidade 
que a economia terá na sua 
recuperação, gostaríamos de 
atingir esse equilíbrio, atra-
vés da implementação de 
muita disciplina, rigor e re-
gras na gestão da empresa”, 

A AQI, a maior rede de comer-
cialização e distribuição de pro-
dutos agrícolas, pecuária e pes-
cas em Moçambique, inaugurou 
recentemente a sua loja que se 
encontra na cidade de Maputo. 
Fruto de um investimento orçado 
em cerca de 500 mil dólares, a loja 
consiste numa infra-estrutura que 
ocupa uma área de cerca de 1.300 
metros quadrados.

A inauguração da loja mar-
ca a mudança do nome de 
Casa do Agricultor para Aqi. 
Falando em conferência de im-
prensa, o director-executivo da 
Aqi, Rui Brandão, explicou que a 
marca visa reforçar o seu posicio-
namento no mercado moçambi-
cano e externo, assim como dar 

continuidade a distribuição de 
produtos agrícolas aos principais 
sectores de produção alimentar. 
“Os preços são competitivos para 
o mercado internacional. A nossa
análise de preços não foi feita só em
Moçambique, mas também na vizi-
nha África do Sul, que é um merca-
do muito mais maduro”, disse.

Brandão acrescentou que a loja 
está preparada para fornecer qual-
quer tipo de serviços e produtos 
para a agricultura, no geral, uma vez 
que transporta uma vasta experiên-
cia no sector, incluindo no mercado 
moçambicano.

Sobre a assistência aos progra-
mas governamentais, Brandão afir-
mou que tem estado a desenvolver 
uma parceria equilibrada acompa-

nhando o contexto das necessida-
des do país.

“Onde existirem oportunidades 
para desenvolver a agricultura nós 
temos que nos disponibilizar para 
capitalizar esses projectos e é isso 
que temos feito”, vincou, acrescen-
tado que o desejo do Governo é que 
o sector privado assuma a liderança.

“Por isso, estamos preparados 
para satisfazer os agricultores direc-
tamente, independentemente dos 
programas”, sublinhou.

Além de prestar assistência téc-
nica aos agricultores e fornecer pro-
dutos certificados, nomeadamente, 
insumos agrícolas, equipamento 
de irrigação, maquinaria diversa, 
produtos para a protecção da saú-
de animal, material de construção 

e protecção, a Aqi assiste também a 
empreendimentos tais como: pisci-
nas, jardim, vida rural e pescas.

A Aqi opera no mercado moçam-
bicano desde 2013 e conta actual-
mente com médicos veterinários, 
agrónomos e técnicos agro-pecuá-
rios, estando a fornecer actualmen-
te mais de sete mil clientes directos 
e a mais de 200 agrodealers e agen-
tes da Aqi.

Com a inauguração da loja, a Aqi 
passa a contar com 14 estabeleci-
mentos comerciais em todo o país, 
sendo duas na cidade de Maputo, 
igual número nas províncias Gaza, 
Sofala, Zambézia e Cabo Delgado. 
Em Niassa, Nampula e Manica a Aqi 
tem apenas uma loja cada província. 
(AIM)

disse.
Desde 2018 que decorre 

um processo de reestrutura-
ção da LAM, visando tornar 
a empresa sustentável do 
ponto de vista operacional, 
o que significa dotá-la de
capacidade financeira para
cobrir os custos, através da
receita produzida.

Para tal, a LAM pretende 
melhorar em vários aspec-

tos, como a eficiência ope-
racional, ganhando maior 
fasquia do mercado, abrir o 
network a mais mercados 
rentáveis, tornando a trans-
portadora apetecível para os 
investidores ou para fazer 
com que o próprio Estado se 
sinta confortável, em rela-
ção ao futuro da empresa.

“Obviamente que servir 
a dívida, enquanto a em-

presa for como é agora, é um 
desafio muito grande. Mas 
quando a empresa crescer 
vai poder servir essa dívi-
da”, frisou o director-geral, 
ajuntando que a LAM tem 
que gerar maior volume de 
negócio.

Para já, a LAM tem redi-
mensionado o seu quadro de 
pessoal, assim como está a 
uniformizar a frota, tornan-

do a operação de voos mais 
eficientes. 

Num outro desenvolvi-
mento, João Carlos Pó Jorge 
indicou que, em termos fi-
nanceiros, 2019 foi um ano 
melhor, pois inverteu a ten-
dência decrescente do de-
sempenho da companhia: 
“O ano seguinte (2020) foi 
mau. A receita caiu 80 por 
cento em média. Em 2021, 
começámos a sentir que es-
távamos a atingir o ponto de 
equilíbrio nos custos opera-
cionais, sem incluir o servi-
ço da dívida”. 

Por seu turno, o presi-
dente da Comissão do Plano 
e Orçamento da AR, An-
tónio Niquice, disse que os 
deputados constataram que 
a LAM, apesar do seu poten-
cial, tem estado a enfrentar 
dificuldades no mercado, 
alguns dos quais têm a ver 
com factores conjunturais e 
estruturais, bem como com 
o impacto da Covid-19.

“A empresa tem regista-
do rendimentos negativos. 
Entretanto, há um esforço 
por parte do Conselho de 
Administração para garantir 
que continue a desempe-
nhar o seu papel no merca-
do”, concluiu.

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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SEGUNDO STANDAR BANK

Técnicos da região discutem
gestão de risco em finanças

T
ÉCNICOS de Insti-
tuições Financeiras 
de Desenvolvimento 
da África Austral es-
tão reunidos desde 

segunda-feira até a próxi-
ma sexta-feira, em Maputo, 
para uma acção de formação 
em matérias ligadas à gestão 
de risco e às boas práticas 
de gestão, mobilização de 
recursos, avaliação integra-
da de investimentos, entre 
outros.

A formação, que será 
direccionada a gerentes de 
nível sénior e médio dos 
países da região, é organi-
zada pelo Centro de Mo-
bilização de Recursos para 
Instituições Financeiras de 
Desenvolvimento da África 
Austral (DFRC), entidade da 
qual a Gapi é membro desde 
2007.

“É uma grande honra 
testemunhar o início des-
ta formação sobre o Pro-
grama de Gestão de Risco, 

cujo objectivo é capacitar os 
participantes na aplicação 
de uma agenda de gestão 

de risco no desempenho de 
suas funções, desenvolven-
do políticas, procedimentos 

e metodologias de gestão 
de risco para suas insti-
tuições, especialmente no 

O ECONOMISTA-CHEFE do 
Standard Bank, Fáusio Mussá, con-
sidera que não obstante as pers-
pectivas de crescimento da econo-
mia, observa-se a um aumento da 
inflação em Moçambique devido 
aos choques climáticos observa-
dos desde o início do ano e à pres-
são inflacionária global exacerbada 
pelo impacto da invasão da Rússia 
à Ucrânia.

Neste contexto, segundo ele, 
espera que a gestão prudente dos 
riscos macroeconómicos continue 
a traduzir-se numa política mone-
tária restritiva e na prudência fis-
cal, para assegurar que a inflação se 
mantenha a um dígito.

“Entretanto, a nossa análise in-
dica que o País continua a dar pas-
sos firmes para a recuperação da 
economia. Mas, a manutenção da 
estabilidade macroeconómica re-
quer uma aceleração das reformas 
estruturais, nomeadamente no sis-
tema judiciário, ambiente de ne-
gócios, sector bancário e financei-

ro, fiscal e nas empresas públicas”, 
referiu Fáusio Mussá, economista-
-chefe do Standard Bank.

Falando recentemente em Ma-
puto, num “Economic Briefing”do 
Standard Bank, Mussá afirmou que 
após dois anos difíceis caracteriza-
dos pelo impacto negativo da pan-
demia da Covid-19, a sua institui-
ção prevê uma ligeira recuperação 
do crescimento económico para 
um ritmo de 2.8%, em 2022, após 
2.2%, em 2021 e uma contracção de 
1.2%, em 2020.

“Estima-se que as intempéries, 
que assolaram o País desde o último 
trimestre de 2021, tenham desace-
lerado o ritmo de crescimento do 
Produto Interno Bruto (PIB) para 
3%, em termos homólogos, no pri-
meiro trimestre deste ano, de um 
crescimento de 3.3%, no último 
trimestre do ano passado”, disse.

Segundo ele, o crescimento 
previsto está, em parte, associado 
ao alívio das restrições relaciona-
das com a Covid-19.

Por outro lado, o país elegeu 
implementar um conjunto de re-
formas estruturais para melhorar 
a governação, apoiar o combate 
à corrupção e a luta contra o ter-
rorismo, melhorar a gestão das 
finanças públicas e do sector em-
presarial do Estado e criar maior 
resiliência contra os choques na-
turais.

Para tal, o Governo conta com 
o apoio de um programa do Fun-
do Monetário Internacional (FMI),
associado a um pacote de finan-
ciamento de cerca de 470 milhões
de dólares, já aprovado pelo Board
desta instituição.

Para a fonte, com o programa 
do FMI, espera-se, igualmente, o 
aumento do apoio externo pelos 
parceiros de cooperação, o que de-
verá contribuir para a melhoria das 
disponibilidades de financiamento 
à economia.

As projecções de crescimento 
de médio e longo prazo do Stan-
dard Bank apontam para um cres-

cimento médio do PIB de 3.7% ao 
ano entre 2022 e 2025. 

“O Banco considera, para este 
período, o impacto positivo do ar-
ranque da produção de Gás Natural 
Liquefeito (GNL), a partir do se-
gundo semestre de 2022, pelo pro-
jecto Coral Sul, liderado pela ENI, 
com capacidade para 3.4 milhões 
de toneladas métricas por ano - 
mta (área 4)”, frisou. 

Prevê-se ainda, no segundo 
semestre de 2022, que a contínua 
melhoria da situação de segurança 
no norte de Moçambique, permita 
à Total Energies retomar a cons-
trução, no âmbito do seu projecto 
de GNL, com exportações anuais 
de 13 mta (área 1) a partir de 2026. 

Muito provavelmente, consi-
dera o Standard Bank, estas pro-
jecções poderão ser revistas para 
cima, assim que a Decisão Final de 
Investimento (DFI) para o projec-
to GNL liderado pela Exxon-Mobil 
(acima de 17 mtpa - área 4) seja to-
mada.

Prudência fiscal pode ajudar a travar aumento da inflação

que diz respeito ao risco de 
crédito”, considerou Adol-
fo Muholove, presidente 
da Comissão Executiva da 
Gapi.

A fonte, que falava no 
acto de abertura do encon-
tro, disse ainda que “esta 
formação estará focada nos 
conceitos, ferramentas e 
técnicas de gestão de ris-
co de crédito, mas também 
abordará aspectos de risco 
de mercado e operacional”.

Este treinamento faz 
parte do plano de activida-
des do DFRC com o objectivo 
de aprimorar as habilidades 
técnicas dos funcionários 
das organizações financei-
ras filiadas para melhorar o 
seu desempenho. 

A gestão de risco é uma 
disciplina crucial na gestão 
bancária porque sem o seu 
conhecimento o próprio 
técnico torna-se o principal 
risco da actividade bancá-
ria.

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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COBRANÇA DE DÍVIDAS NOS CORREIOS

Comissão não exclui recurso a tribunais

Pandemia dificultou levantamento de activos
RECONHECENDO que o trabalho do levantamento dos ac-

tivos por parte do consultor seleccionado para esta actividade 
já deveria ter terminado no ano passado, Raimundo Matule 
apontou a pandemia da Covid-19 como uma das razões que 
ditaram o atraso.

“Devido às restrições impostas na circulação de pessoas 
houve situações em que o consultor não podia se deslocar a 
tempo para determinados pontos e isso foi complicando o tra-
balho de levantamento”, explicou.

Na interação com os jornalistas, Raimundo Matule ga-
rantiu que o processo de contratação do consultor obedeceu 
a legalidade ou seja, foi observada a lei, tendo sido solicitada 
a apreciação da Procuradoria Geral da República bem como o 
visto do Tribunal Administrativo.

Negou que o consultor contratado não tenha capacidade 
para a realização de uma avaliação imobiliária, considerando 
que, esta actividade faz parte do negócio da companhia.

Referindo-se que ao levantamento dos activos em si, Ma-
tule sublinhou que já está praticamente concluída a avaliação 
dos imóveis que a empresa possui, à excepção de algumas que 
se situam em distritos do extremo norte, da província de Cabo 
Delgado, afectados por acções terroristas.

O presidente da Comissão Liquidatária fez saber que a ava-
liação abrangeu 127 imóveis espalhados em todo o país, cujo 
valor ascende a 1.1 mil milhões de meticais.

Ressalvou que existem vários métodos de avaliação de 
imóveis, sendo que para a fixação do valor de 1.1 mil milhões 
de meticais o consultor recorreu ao que tem por objectivo 
apurar o preço a ser fixado para efeitos de balanço da empresa.

Outro método usado é o do mercado, sendo que o valor 

apurado é quase o dobro do anterior, ou seja, pouco mais de 
dois mil milhões de meticais.

 Matule explicou que o valor do mercado se mostra pouco 
adequado, tendo em conta que só é possível ser apurado a par-
tir da altura em que o comprador aceita pagar o preço fixado 
pelo vendedor e, neste caso, está dependente do concurso de 
venda dos imóveis.

Outro método que até foi usado pelo consultor mas que foi 
descartado pela Comissão Liquidatária é o de rendimento. 

 Raimundo Matule justificou que este último método não 
interessa para a Comissão que dirige uma vez que os imóveis 
em questão não se destinam ao arrendamento.  

A fonte também fez saber que uma parte dos imóveis apu-
rados poderá destinar-se a instituições públicas e outra à ven-
da.

Caberá ao Estado indicar os imóveis que pretende que se-
jam integrados para a esfera pública para que as restantes se-
jam vendidos em concurso público.

Refira-se que, a Correios de Moçambique está com uma 
dívida  de cerca de 853,9 milhões de meticais, dos quais 20 
milhões com os trabalhadores; 193 milhões com um credor es-
pecial (pagamento a um antigo trabalhador que ganhou o caso 
no Tribunal Administrativo); 69 milhões com a providência 
social, 88,5 milhões do Imposto sobre o Valor Acrescentado 
(IVA) e o Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Colectivas 
(IRPC).

A empresa também deve 21 milhões de meticais a ban-
cos; 3,45 milhões a credores ordinários no país; 4,4 milhões a 
credores no exterior; 14,4 milhões de meticais às companhias 
áreas internacionais, entre outros.

Raimundo Matule considera que os Correios também têm 
mais de 274 milhões de meticais a receber, dos quais 202 mi-
lhões têm a ver com o arrendamento de espaços e imóveis.

  Falou da fixação de pensões aos mais de 560 funcionários 
que a empresa possui. Disse que, por decisão governamental, 
todos aqueles que têm mais de 15 anos de serviço terão as suas 
pensões fixadas. Até ao momento, o processo já abrangeu cer-
ca de 57 a 60 por cento dos trabalhadores.

A fixação do novo salário mínimo, com efeitos desde Abril 
também impacta sobre a fixação de pensões, uma vez que há 
toda uma necessidade de ajustar os valores em função da nova 
tabela.

Matule garantiu também que, pelo facto de a decisão de li-
quidar a empresa ser da iniciativa do Estado, os trabalhadores, 
na sua totalidade, terão direito à indemnização.

Matule explicou que, uma vez os valores envolvidos neste 
processo serem avultados e suportados pelas receitas da em-
presa, acordou-se que os pagamentos seriam feitos de forma 
calendarizada, estando o seu arranque previsto para Junho 
deste ano.

“Primeiro, tínhamos de fazer o pré-aviso, depois come-
çarmos o processo. O que vai  acontecer é que todos os meses, 
em função da disponibilidade de recursos, teremos um certo 
número de trabalhadores a ser indemnizados”, detalhou.

O pagamento das indemnizações deverá iniciar no próxi-
mo mês (Junho), num processo que poderá ser feito faseada-
mente, ao rítimo do fluxo de valores. 

O desejo da comissão liquidatária é que o processo de pa-
gamento das indemnizações seja encerrado o mais rapida-
mente possível.

Empresa introduziu  novos serviços, para se  adaptar ao mercado

Consultor recorreu a vários métodos para avaliar o património da Correios Raimundo Matule, presidente da Comissão Liquidatária da Correios de Moçambique

A 
COMISSÃO Liqui-
datária dos Cor-
reios de Moçam-
bique não exclui 
a possibilidade de 

no futuro recorrer aos tribu-
nais para solicitar a cobrança 
coerciva dos valores que em-
presa é devida por diversas 
entidades. 

Em declarações prestadas 
semana passada, o Presiden-
te da Comissão Liquidatária 
da Correios de Moçambique, 
Raimundo Matule, referiu que 
empresa têm mais de 274 mi-
lhões de meticais a receber, 
dos quais 202 milhões têm a 
ver com o arrendamento de 
espaços e imóveis.

Explicou que alguns dos 
arrendatários têm vindo a 
amortizar os valores solicita-
dos mas há outros que, ape-
sar de notificados, continuam 
relutantes em cumprir as suas 
obrigações.

A Correios de Moçambique 
está em processo de extinção 

na sequência de uma decisão 
tomada, no ano passado, pelo 
Governo após ter se constata-
do que há cerca de sete anos, 
a companhia vinha registan-
do resultados operacionais 
negativos. 

Raimundo Matule consi-
dera que já desde 2019, a Cor-
reios não conseguia produzir 
receitas suficientes para pa-
gar os salários situação que 
levou a que os mesmos fos-
sem liquidados com recursos 
do Estado.

“O que acontece é que a 
empresa tem receitas men-
sais da ordem de cinco a dez 
milhões de meticais por mês, 
mas precisa só para pagar sa-
lários, de cerca de 15 milhões 
de meticais”, referiu.

A fonte avançou ainda que 
da análise feita constatou-se 
que a Correios não conseguiu 
adaptar -se ao mercado.

“O que acontece é que a 
reestruturação duma empre-
sa é permanente e ao longo do 

tempo a Correios tentou in-
troduzir nos produtos e ser-
viços mas não se adaptou”, 
referiu Matule para depois 

acrescentar que na actual si-
tuação que se mostra é mais 
caro tentar recuperar a em-
presa do que extingui-la.

Do levantamento realiza-
do se concluiu que a empresa 
possui em todo o território 
nacional, 560 funcionários, 

cuja maioria está todos os 
dias sentada porque não têm 
trabalho, embora tenham que 
receber salários no final do 
mês.

Para assegurar uma tran-
sição tranquila da empresa, a 
Comissão Liquidatária diz que 
vai recontratar um certo nú-
mero de trabalhadores a fim 
de manter os serviços míni-
mos de Correio até à criação 
da nova empresa.

Durante o período de 
transição, Raimundo Matule 
garante que a empresa deve 
ser auto-sustentável, isto é, 
conseguir pagar os seus sa-
lários e outras despesas sem 
recorrer ao tesouro.

Na conversa não se referiu 
ao tempo exacto que levará a 
extinção da Correios conside-
rando que, no mínimo, pode 
se pensar em 18 meses, no 
entanto, pela frente podem 
surgir outros desafios como é 
o caso de processos que pos-
sam correr nos tribunais.

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Como o Banco de Moçambique 
intervém na economia e na sua vida?

EDUCAÇÃO FINANCEIRA EDUCAÇÃO FINANCEIRAEDUCAÇÃO FINANCEIRA

Política Monetária
Garante o seu poder de com-

pra, mantendo a inflação baixa e 
estável.

Gestor de Reservas Interna-
cionais

Gere moeda estrangeira, ouro, 
prata e outra riqueza do país de-
positada no exterior, em forma 
de reservas internacionais, como 
poupança do país para se proteger 

de eventuais crises de natureza 
económica ou financeira.

Banqueiro do Estado
Guarda e empresta dinheiro ao 

Estado e aconselha o Governo no 
domínio financeiro.

Banco dos Bancos
Guarda e empresta dinheiro 

aos bancos comerciais.
Inclusão Financeira
Cria condições para um maior 

acesso da população aos serviços 
financeiros.

Sistema de Pagamentos
Gere e contribui para moder-

nizar o Sistema de Pagamentos, 
permitindo que você realize as 
suas compras e vendas de forma 
rápida e segura.

Banco Emissor
Garante o fornecimento de 

notas e moedas do Metical que 

você usa para comprar e vender 
bens e serviços.

Supervisão Bancária
Garante que os bancos comer-

ciais operem num ambiente sau-
dável e competitivo, para que o 
seu dinheiro seja bem guardado, 
fazendo supervisão bancária.

FONTE: Banco de Moçambi-
que

Aposta nas SAD pode ser solução 
para a auto-sustentabilidade 
dos clubes desportivos(3)

SALIM CRIPTON VALÁ*

A
S EXPERIÊNCIAS Inter-
nacionais das SAD

Será interessante 
analisar-se as expe-
riências internacionais 

de Clubes Desportivos em outras 
partes do mundo. O pioneiris-
mo da vertente profissional dos 
clubes de futebol nasceu em In-
glaterra no século XIX (o Arsenal 
em 1891, o Liverpool em 1892, o 
Tottenham em 1898, o Chelsea em 
1905 e o Manchester United em 
1907). No entanto, só no início da 
década de 1990 entraram na Bol-
sa de Londres, tendo sido o Man-
chester United o primeiro a ser 
cotado (Junho de 1991).

O fenómeno da cotação em 
Bolsa dos Clubes Desportivos 
abrange para além da Inglaterra, 
a Turquia, Dinamarca, Itália, Ho-
landa, Alemanha, Escócia, Portu-
gal, cotadas numa diversidade de 
bolsas como as de Londres, Istam-
bul, Copenhaga, Milão, Ames-
terdão, Frankfurt, Lisboa, tendo 
sido criado um índice que inclui 
28 clubes de todas as divisões das 
oito nações atrás mencionadas, 
denominado “Dow Jones Stoxx 
Football Index”, que funciona 
como um barómetro bolsista do 
sector desportivo. 

Do índice “Dow Jones Sto-
xx Football Index”, fazem parte 
clubes tão diversos como o Gala-
tasaray e o Besiktas da Turquia; o 
Borussia Dortmund da Alemanha; 
o Olympique Lyonnais da França;
a Juventus, o AS Roma e a Lazio da
Itália; o Celtic da Escócia; o AFC
Ajax da Holanda; o Tottenham
Hotspur, Birmingham City e She-
ffield United de Inglaterra; e o
Sporting CP, SL Benfica e FC Porto
de Portugal, entre outros.

Nos finais dos anos 1990, a si-
tuação de algumas potências eu-
ropeias era a seguinte: a Itália era 
o país da Europa com mais SAD
constituídas, totalizando 128 clu-
bes devido à imposição da Federa-
zione Italiana Gioco Calcio, impôs
em 1996 que todas as associações
que participassem nas divisões A
e B, teriam de assumir a forma de
sociedade anónima; em França as
sociedades desportivas são maio-
ritárias na I Divisão e  englobavam
os principais clubes; em Espanha,
por intermédio da Lei nº 10/1990,
passou-se a exigir aos clubes que
apresentassem um saldo patrimo-
nial líquido negativo, nos cinco
anos últimos, a transformação em
sociedade anónima; em Inglater-
ra, em 1998, havia 92 sociedades

desportivas com 20 sociedades 
cotadas em bolsa; a Alemanha era 
a excepção à regra com a inexis-
tência de qualquer sociedade des-
portiva (Candeias, 2000).

São vários os casos em que a 
cotação dos Clubes Desportivos na 
Bolsa de Valores constituiu casos 
de sucesso, como o Manchester 
United de Inglaterra ou a Juven-
tus de Itália. O Manchester United 
está cotado na Bolsa de Valores de 
New York (NYSE), com o objecti-
vo de reconstruir o seu estádio e 
investir em jogadores, tendo as 
suas acções valorizado 500% no 
período entre 1991 e 1995. Já a Ju-
ventus está cotada na Bolsa Italia-
na desde 2001, sendo que 25% das 
suas acções estão disponíveis para 
que qualquer investidor possa ser 
accionista do clube, o que “exis-
te mais para garantir a boa gestão 
do futebol, em função das rígidas 
obrigatoriedades impostas pelo 
sistema da Bolsa de Valores, em 
termos de governação e transpa-
rência, do que efectivamente pela 
vontade de conseguir recursos por 
meio de ofertas pública ou opera-
ções similares” (Seitz, 2019).

Mas não são só os clubes muito 
conhecidos que se beneficiaram 
da sua cotação na Bolsa de Va-

lores. Clubes como o Colo-colo 
(cotado em 2005 na Bolsa de San-
tiago, reconstruiu o seu estádio 
e regularizou o seu défice finan-
ceiro), a Universidade del Chile 
(cotada em 2008, vendeu 55% das 
suas acções por USD 15 milhões) 
ou a Universidad Católica (cotada 
em 2008, vendeu 100% das suas 
acções por USD 25 milhões), to-
dos do Chile, também são histó-
rias de sucesso.

As experiências de outros paí-
ses que seguiram este modelo dos 
clubes constituírem SAD, rele-
varam também algumas questões 
que devemos acautelar em termos 
de lições. E os problemas come-
çam quando os resultados des-
portivos da equipa principal de 
futebol começam a não ser os es-
perados ou prometidos pela SAD. 
Os sócios do clube, que muitas 
vezes têm um reduzido poder de 
voto na SAD, começam a ver o 
futebol, muitas vezes o principal 
impulsionador do clube, a tomar 
um rumo que não é o que preten-
diam, surgindo daí uma potencial 
fonte de conflito entre o clube e a 
SAD.

*Presidente da Bolsa de Valores
de Moçambique

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



7Quarta-feira, 11 de Maio de 2022 MERCADOS     |

Prioridade é tornar ambiente
de negócios mais amigável

SEGUNDO ADRIANO MALEIANE

Cerveja moçambicana exportada para Eswatini

O 
P R I M E I RO - M I -
NISTRO, Adriano 
Maleiane, garantiu 
que uma das prio-
ridades imediatas 

do Governo é tornar o ambien-
te de negócios mais amigável. 
Maleiane proferiu estas de-
clarações, quarta-feira, du-
rante um encontro mantido 
com empresários baseados em 
Nampula, em cumprimento da 
sua agenda de visita de traba-
lho de três dias a esta província. 
As declarações surgiram em 
resposta as queixas apresen-
tadas pelos empresários, que 
protestam a demora no reem-
bolso do IVA, contrabando de 
produtos como açúcar e ovos 
provenientes do vizinho Ma-
lawi, precariedade das vias de 
acesso, fraca qualidade e custo 
elevado de energia fornecida 
aos grandes empreendimentos. 
“Estas são preocupações que 
considero legítimas, por isso, 
o Governo está  empenhado
na melhoria do ambiente de

A HEINEKEN Moçambique está 
a exportar a cerveja Txilar para o 
Reino de Eswatini, com o objecti-
vo de permitir que os moçambica-
nos moradores naquele reino, assim 
como turistas e os próprios cidadãos 
daquele país tenham acesso a esta 
bebida.

A Txilar está a ser comercializa-
da naquele reino pela própria em-
presa, que abriu ,para o efeito, uma 
linha de exportação de Txilar 250 ml 
e Txilar 330 ml.

Um comunicado da empresa en-
viado esta semana à AIM explica que 
esta exportação tornou-se possível 
também porque “o turismo nacio-
nal permitiu que a Txilar ficasse co-
nhecida além-fronteiras, facto que 
fez com que apreciadores da cerveja 
em Eswatini gerassem demanda e 
consequentemente a necessidade 
de responder ao anseio dos consu-
midores”.

Roelof Segers, director-geral da 
HEINEKEN Moçambique, referiu 

que este acto é um marco impor-
tante para a empresa,   partindo da 
produção  para comercialização e 
exportação, principalmente, tra-
tando-se de um produto originário 
de Moçambique.

“Estamos orgulhosos por con-
tribuir positivamente para a balan-
ça comercial do nosso país, através 
da exportação da cerveja Txilar ao 
Reino de Eswatini. Esta operação 
faz nos alavancar a qualidade dos 
recursos do país e da nossa localiza-
ção tendo em conta a nossa posição 
estratégica na África Austral”, su-
blinhou.

A cerveja Txilar é resultado de 
um investimento na ordem de 100 
milhões de dólares norte-america-
nos por parte da HEINEKEN em Mo-
çambique, o qual gerou uma fábrica 
que utiliza matérias-primas locais, 
como é o caso da água do distrito de 
Marracuene, na província meridio-
nal de Maputo e o milho cultivado 
na província central de Manica.

negócios por reconhecer que 
o ambiente em que trabalha-
mos é muito difícil. É por isso
que vamos eliminando todas
as coisas desnecessárias para
podermos tornar a vida de

quem está a investir mais fácil 
e poder também ter alguma ra-
zão para continuar”, afirmou. 
Aliás disse, o Primeiro-Minis-
tro, “não é por acaso que não 
somos todos empresários: é 

porque aquele que ainda o é  
está preparado para correr um 
risco. 

“Os subsídios que nos de-
ram vão ser úteis para poder-
mos melhorar no nosso papel de 

Primeiro-Ministro na reunião com agentes económicos da cidade de Nampula

facilitador, como cobrador de 
impostos e vocês também como 
cobradores do IVA encontrarem 
a vida mais facilitada”, disse. 
Maleiane, que faz a sua primeira 
visita as províncias na qualidade 
de Primeiro-Ministro, defendeu 
a necessidade de se melhorar a 
troca de informações entre o Go-
verno e o sector empresarial.

O governante explicou tam-
bém que o conflito militar entre 
a Rússia e a Ucrânia está a  afectar 
grande parte das “comodities” e, 
no nosso de Moçambique, o país 
ressente-se da alta do preço do 
combustível,  trigo e  fertilizantes. 
Segundo Maleiane, neste mo-
mento, Moçambique ainda é 
um lugar privilegiado para o in-
vestimento directo estrangeiro. 
“Temos que trabalhar para au-
mentar as exportações e irmos 
buscar aquilo que efectivamen-
te precisamos no mercado para 
mantermos a nossa capacidade 
de importar o combustível que  
precisamos para podermos fun-
cionar”, concluiu. (AIM)

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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PME usa coco para 
preservar o ambiente

O
 SOLO e a água estão 
vulneráveis à poluição, 
seja ela intencional 
ou não. Geralmente, 
a contaminação tem 

acontecido em resultado da ac-
tividade humana, à semelhança 
do que ocorreu na região fron-
teiriça de Goba, província de 
Maputo, quando um comboio 
de carga descarrilou, no vizinho 
Reino de Eswatini, derramando 
combustível, que contaminou 
as águas e solo do Rio Umbelúzi. 

A solução para este caso ver-
tente, que colocou em perigo a 
vida de milhões de habitantes 
das cidades de Maputo, Matola e 
Boane, no Sul de Moçambique, 
foi possível com a aplicação da 
biorremediação, uma tecnolo-
gia ainda exclusivamente im-
plementada, no país, pela Conut 
Organics, subsidiária da Saboei-
ra de Inhambane, que opera no 
recinto do Porto da Matola.

No decurso das suas activi-
dades, a Conut Organics pro-

cessa a casca do coco, da qual 
obtém uma espécie de serradura 
de coco, conhecido comercial-
mente como Conut Zorb, um 
absorvente para materiais in-
flamáveis ou tóxicos, tais como 
combustíveis, químicos, ou 
seja, derivados de hidrocarbo-

e tratamento de solos contami-
nados. Este serviço é prestado à 
escala nacional, através de uma 
equipa devidamente treinada e 
capacitada.

No seu portfólio inclui-se, 
ainda, o fornecimento de ab-
sorventes orgânicos para óleos e 
químicos, kits para limpeza de 
derrames, serviços de biorreme-
diação, serviços de solidificação 
de resíduos líquidos e perigo-
sos com recurso ao Conut Zorb, 
assim como de equipamentos 
diversos para áreas industriais, 
tais como Epei’s, Skimmers, 
selos, bacias de contenção, fitas 
de medição de tanques de com-
bustíveis, termómetros entre 
outros. 

DESAFIOS E 

PERSPECTIVAS 

Rui Jubileu Machiza referiu 
que a empresa enfrentou gran-
des desafios durante o processo 
de sua implantação no merca-
do, até que, em 2017, conquis-
tou o prémio “PME Revelação 
e Inovação”, na Feira Interna-
cional de Maputo (FACIM), e, 
no mesmo ano, arrecadou o de 
“PME Melhor Exportadora”, 
na 6ª edição do Prémio “100 
Melhores PME”, da iniciati-
va do Ministério da Indústria e 
Comércio, através do Instituto 
para Promoção de Pequenas e 
Médias Empresas-IPEME.

Apesar de o início da acti-
vidade ter sido meio contur-
bado, a Saboeira de Inhambane 
orgulha-se do facto de os seus 
produtos serem comerciali-
zados nos mercados interno e 
externo.

Sobre as perspectivas do 
mercado, Rui Jubileu Machi-
za fez saber que a empresa tem 
estado a considerar as tendên-
cias do mercado e as suas opor-
tunidades. É neste sentido que 
prevê, a médio prazo, expandir 
o negócio, abrindo uma sucur-
sal no Porto da Beira, com vista
a fornecer soluções ambientais. 

“Porque os nossos serviços 
incluem limpezas de derrames, 
tanto em terra, como no mar, 
esperamos expandir o negócio 
ao nível nacional”, concluiu. 

netos.
Trata-se de um produto cem 

por cento orgânico e biodegra-
dável, que não cria nenhum im-
pacto negativo ao ambiente.

“A Conut Organics extrai o 
pó da casca de coco, que é adi-
cionado a materiais vegetais, 
num processo que lhe confere 
qualidades absorventes. A Sa-
boeira de Inhambane, através 
da Conut Organics, faz a recu-
peração de terras, aplicando a 
inovadora tecnologia, que é a 
biorremediação, tanto na terra 
ou na água”, frisou Rui Jubileu 
Machiza, representante do sec-
tor Comercial na Saboeira de 
Inhambane e representante dos 
sectores Comercial e Operações 
na Conut Organics.

A empresa Saboeira de 
Inhambane foi fundada em Mar-
ço de 2004, através da união de 
dois sócios, nomeadamente Isa-
bel Matola, que nessa altura fazia 
um curso de processamento de 
casca de coco, em Quelimane, 
província da Zambézia e Antó-
nio Patrício, que desempenhou, 
em tempos, o cargo de director 
da extinta empresa Mabor. 

APROVEITAMENTO DO 

COCO E CEVADA
No processo produtivo, a 

Saboeira de Inhambane faz o 
aproveitamento do cocopeat e 
das fibras do coco para produ-
zir esteiras especiais, usadas na 
produção de colchões e também 

aplicadas na área agrícola, por 
exemplo, na produção de maca-
dâmia para o controlo das ervas 
daninhas (capim) e na produção 
de adubos orgânicos, assim como 
do substrato que é usado nas es-
tufas para a produção de mudas.

O desperdício de cevada re-
colhido nas cervejeiras nacionais 
pela Saboeira de Inhambane, 
neste caso o bagaço, é processa-
do através da secagem e entregue 
a um dos seus maiores clientes, a 
Companhia Industrial da Matola 
(CIM), como matéria-prima para 
a produção de ração animal. 

PRODUTOS E SERVIÇOS 

OFERECIDOS 

A Saboeira de Inhambane, 
através da sua subsidiária, lo-
calizada no Porto da Matola, na 
província de Maputo, Conut Or-
ganics, opera em zonas já conta-
minadas, quer em terra quer no 
mar. 

A empresa faz limpezas e/
ou fornecimento de absorventes 
aos seus clientes para limpeza 
de zonas contaminadas como 
por exemplo em oficinas de ma-
nutenção de máquinas pesadas, 
que, geralmente, sofrem derra-
me de óleos durante a sua manu-
tenção ou troca de óleos e filtros. 
O processo de fabricação do ab-
sorvente é feito localmente. 

Para além da higienização 
de zonas contaminadas, a Conut 
Organics dedica-se, também, à 
limpeza de separadores, recolha 

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