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Portugal vai formar fuzileiros 
moçambicanos

Não. Os secadores de mãos não são eficazes para matar o novo coronavírus. 
Para se proteger do novo coronavírus, você deve lavar as mãos frequente-
mente com  solução de álcool ou sabão. Uma vez limpas, pode secar as suas 
mãos usando toalha de papel ou um secador de ar quente.

Economia

Moçambique e União Europeia 
põem foco na industrialização

U
MA nova fábrica de 
produção de cimento 
está em construção 
no Parque Industrial 
de Beluluane, dis-

trito de Boane, província de 
Maputo.

A fábrica é propriedade 
da Royal Cement Industries e 
a sua produção estará virada 
para a exportação. O director 
nacional da Indústria, Sidó-
nio dos Santos, não avançou 
detalhes sobre a nova uni-

dade, no entanto, confirmou 
ao “Notícias” que a mesma 
já está em edificação e que as 
projecções iniciais apontam 
para o arranque da produção 
ainda este ano.

Sidónio dos Santos reafir-

mou o plano de inauguração, 
dentro de dias, da nova fábri-
ca de cimento de Matutuíne, 
também na província de Ma-
puto.

Esta última, propriedade 
da Dugongo Cimentos, SA, 

UMA pessoa morreu e 29 testaram 
positivo para a Covid-19, segundo 
informação partilhada ontem pe-
las autoridades que anunciaram 
ainda 85 casos de recuperação, 
mantendo-se assim a tendência 
de redução nos indicadores da 
pandemia.

O Ministério da Saúde (MISAU) 
esclarece que o óbito foi anuncia-
do na segunda-feira, na cidade de 
Maputo, e trata-se de uma cidadã 
nacional de 74 anos de idade. Com 
esta morte, o cumulativo de pes-
soas que perderam a vida devido 
a esta enfermidade sobe  para 826 
no país.  

A mesma informação indica 
que a maioria dos recuperados 
(84) são moçambicanos e decla-
rados nas províncias de Maputo
(63), Manica (12), Tete (sete) e
Inhambane (três). Assim, o total
de pessoas que se viram livres da
infecção é de 67.884, o que cor-
responde a 96.6 por cento.

Os novos casos positivos fo-

ram detectados em 919 testes 
realizados entre segunda-feira e 
ontem, em laboratórios públicos 
e privados.  

Os dados mostram ainda uma 
redução de internados de 29, na 
segunda-feira, para 24 ontem, 
com a concessão de alta hospita-
lar a cinco pacientes, quatro dos 
quais na cidade de Maputo e um 
em Inhambane, bem como o in-
ternamento de mais um doente 
na capital. 

Deste modo, o país conta com 
um cumulativo de 70.269 pessoas 
infectadas pelo novo Coronaví-
rus e 1.533 activos distribuídos 
da seguinte forma: província de 
Maputo (716), Sofala (306), cidade 
de Maputo (290) e Zambézia (131). 
Consta ainda 32 casos no Niassa, 
igual número em Nampula, 28 em 
Gaza, 10 em Inhambane, seis em 
Cabo Delgado e dois em Tete. 

Manica é, neste momento, a 
província sem caso activo confir-
mado. 

NOVA FÁBRICA EM BELULUANE

Moçambique vai produzir 
cimento para exportação

A exportação de cimento vai contribuir para a arrecadação de divisas
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orçada em 330 milhões de 
dólares norte-americanos, 
vai contribuir na redução dos 
custos de importação da ma-
téria-prima para a indústria 
nacional, concorrendo desta 
forma para a baixa do  preço 
do cimento no consumidor 
final.

Para o efeito, a fábrica de 
Matutuíne está preparada 
para assegurar o fornecimento 
de clinquer às outras unidades 
de cimento no país.

As projecções apontam 
para uma capacidade de pro-
dução de 1.8 milhão de tone-
ladas por ano, empregando 
500 pessoas dos quais 400 
moçambicanos.

A Dugongo Cimentos, SA, 
será a primeira das 15 unida-
des industriais existentes no 
país a produzir localmente o 
clinquer em quantidades su-
ficientes para o seu funcio-
namento e fornecimento a 
outras unidades do sector. O 
clinquer é a principal maté-
ria-prima para a produção de 
cimento.

Actualmente, a maior par-
te do clinquer usado nas fábri-
cas em Moçambique é impor-
tado de vários mercados, com 
destaque para o sul-africano.

Acredita-se, por isso, que 
com o seu fornecimento, a ní-
vel local, o país poderá  tam-
bém poupar divisas.

Concessionárias gerem 
abastecimento de água
QUATRO novas sociedades com-
erciais vão gerir, nos próximos 
anos, os sistemas públicos de 
abastecimento de água em regime 
de concessão, devendo garantir 
um serviço de qualidade e à altura 
da demanda.

A constituição destas entida-
des, nomeadamente a Sociedade 
Comercial Águas da Região Norte 
S.A e as correspondentes do Cen-
tro, Sul, e da Região Metropolitana 
de Maputo, foi autorizada ontem
pelo Governo, reunido em mais
uma sessão ordinária.

A criação destas entidades, 
segundo fonte do Conselho de 
Ministros, visa assegurar a gestão 
e exploração dos sistemas públi-
cos de abastecimento de água e a 
promoção de todas as actividades 
conexas, a nível nacional, no 
âmbito de gestão delegada.

Até aqui apenas a área metro-
politana de Maputo é que tinha 
um quadro de gestão delegada, 
atribuído a Águas da Região de 

Maputo (AdeM), que vigorou por 
um período de 20 anos.

Os restantes sistemas estavam 
sob gestão do Fundo de Inves-
timento e Património de Abas-
tecimento de Água (FIPAG), que 
deverá cedê-la às entidades ora 
constituídas em função da região 
em causa.

Explicações a que o “notícias” 
teve acesso indicam que o contra-
to da AdeM caducou em Novem-
bro de 2019 e não foi prorrogado, 
uma vez esgotadas as possibilida-
des inscritas na lei. 

Uma vez caducado o contrato 
da AdeM, o sistema da área me-
tropolitana de Maputo ficou sob 
gestão provisória do FIPAG.

Ainda na sua 16ª sessão, o 
Governo procedeu à revisão do 
Estatuto Orgânico do Instituto 
Nacional das Comunicações de 
Moçambique (INCM), ajustando-o 
às previsões da Lei de Telecomu-
nicações e da Lei dos Serviços 
Postais aprovada em 2016, com 

vista a melhorar a organização e 
funcionamento do INCM, face aos 
desafios emergentes no sector de 
comunicações. 

O Conselho de Ministros apre-
ciou ainda a resolução que apro-
va as fases do desligamento dos 
emissores de transmissão analógi-
ca da radiodifusão e televisiva. 
O desligamento visa concluir o 
processo de migração do sinal de 
televisão analógico para digital em 
Moçambique e estabelecer fases 
de desligamento dos respectivos 
emissores. 

Assim, a primeira fase de de-
sligamento vai acontecer a 30 de 
Setembro do ano em curso, de-
vendo abranger 16 emissores, e a 
segunda a 31 de Dezembro, envol-
vendo 14 emissores. 

Do mesmo modo, foi aprovado 
o plano de Implementação, Mon-
itoria e Avaliação 2021-2024 da
Estratégia de Educação Inclusiva e
Desenvolvimento da Criança com
Deficiência.

A criação destas entidades visa assegurar a gestão e exploração dos sistemas públicos de 
abastecimento de água

COMBATE À COVID-19

Governo projecta aquisição
massiva de doses de vacina
O GOVERNO, em articulação 
com o sector privado, irá em 
breve adquirir, de forma mas-
siva, vacinas contra a Covid-19 
para aumentar a capacidade de 
imunização, de forma a atin-
gir-se a meta de 17 milhões de 
pessoas no país.

A garantia foi dada pelo 
Ministro da Saúde, Armindo 
Tiago, na abertura da reunião 
extraordinária dos titulares de 
pelouro da Comunidade de 
Desenvolvimento da África 
Austral (SADC), que decorreu 
ontem em formato virtual.

Sem especificar as quan-
tidades e nem datas, Armindo 
Tiago explicou que em Moçam-
bique o processo de vacinação 
obedece ao decreto aprovado 

pelo Governo, que definiu qua-
tro fases para a vacinação. 

“Já vacinámos mais de 82 
mil profissionais de saúde com 
as duas doses requeridas para 
o processo. Estamos esperan-
çados que, progressivamente,
o nosso país e outros da nossa
região possam receber mais
doses e possamos todos con-
tinuar a vacinar os grupos-al-
vo”, anotou.

Anotou que, apesar dos ní-
veis satisfatórios do processo 
de vacinação, ainda persistem 
desafios, entre os quais a re-
cepção reduzida de vacinas, o 
que, segundo ele, dificulta a 
planificação e o alcance da co-
bertura necessária.

Falou do prazo de validade 

curto das vacinas, o que leva a 
constrangimentos de gestão do 
sistema, bem como a necessi-
dade de se fazer a imunização 
em espaço de tempo também 
curto, não permitindo, deste 
modo, eficácia do processo.

Por isso, segundo o titular 
da pasta da Saúde, os países-
-membros da SADC devem
reforçar as acções colectivas de
combate à Covid-19, sem nos
esquecermos de outras doen-
ças que continuam a preocupar 
a região. 

O encontro abordou a si-
tuação da Covid-19 na região 
austral de África, tendo par-
tilhado experiências de cada 
país-membro no combate à 
doença.

Indicadores 
continuam a baixar

O PRESIDENTE da República, Filipe Jacinto Nyusi, confere pos-
se hoje, no Gabinete da Presidência da República, aos membros 
do Conselho Superior da Comunicação Social (CSCS), nomea-
damente Paulina Ricardo Chiziane, Rogério dos Anjos Fabião 
Sitoe, Jorge da Conceição Matine, João de Brito Munguambe, 
José Guerra, Carmen Lizi dos Santos, José Alfredo Macaringue, 
Alexandre Chiúre, Eliseu Bento Mascarenhas, Suzana Espada 
e Jeremias Langa. Na mesma ocasião, o Chefe do Estado mo-
çambicano irá conferir posse a Rogério dos Anjos Fabião Sitoe, 
designado para o cargo de presidente do Conselho Superior da 
Comunicação Social.

CPLP reúne presidentes dos
Conselhos Superiores de Justiça 

O PRESIDENTE do Tribunal Supremo, Adelino Muchanga, 
participa hoje numa cimeira de presidentes dos Conse-
lhos Superiores de Justiça da Comunidade dos Países de 
Língua Oficial Portuguesa (CPLP), no formato virtual. O 
encontro visa, entre outros pontos, analisar o Projecto do 
Estatuto do Fórum, eleger  o presidente e vice-presiden-
te para o primeiro biénio 2021-2023, escolher a sede da 
Comissão Permanente e o secretário-geral para o período 
acima. 

Helena Taipo
em liberdade

FOI restituída à liberdade, na tarde de ontem, sob termo 
de identidade e residência, Maria Helena Taipo, antiga mi-
nistra do Trabalho e Segurança Social. Detida desde 2019 
no Estabelecimento Preventivo da Cidade de Maputo (ex-
-Cadeia Civil), Helena Taipo responde, com mais cinco
arguidos, num processo acusado pelo Gabinete Central de
Combate à Corrupção (GCCC) de desvio de pouco mais de
100 milhões de meticais do Instituto Nacional de Seguran-
ça Social (INSS).

Este caderno faz parte da edição do Notícias de 12 de Maio de 2021, não podendo ser vendido separadamente 

Não saia de casa 

e mantenha-se 

correctamente 

informado
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A
LDINO Muianga, uma 
das maiores vozes da 
história da literatura 
moçambicana, com 
mais de 15 obras pu-

blicadas, poderia ter sido 
general do exército, como 
sonhava, ou padre, con-
forme os anseios do pai. 
Entretanto, formou-se em 
Medicina e passa a vida, 
durante os tempos livres, a 
ler e escrever.

Reside na África do Sul, 
mas a sua história come-
çou na antiga cidade de 
Lourenço Marques, actual 
Maputo. Cresceu na Rua da 
Manhiça nº 7, no famoso 
Bairro Indígena, conforme 
era chamada a Munhuana, 
por acolher, no tempo co-
lonial, pessoas considera-
das indígenas.

Quem trouxe esta nar-
rativa foi o próprio Aldi-
no Muianga, durante o IV 
Festival de Literatura Re-
siliência, realizado há dias 
em sua homenagem, num 
evento organizado pela 
editora Cavalo do Mar e o 
“Camões”.  

Nascido a 1 de Maio de 
1950, Muianga diz ter fre-
quentado o ensino pré-pri-
mário numa escolinha do 
bairro, cujos alunos eram 

ALDINO MUIANGA

Um escritor que poderia 
ter sido general ou padre

apenas ele e a sua irmã 
mais velha. Recebeu dos 
pais uma educação muito 
rígida e aos cinco anos já 
sabia ler e escrever, o que 
lhe valeu o ingresso preco-
ce na escola primária.

“A minha primeira sala 
de aulas foi ao relento e 
fazia do chão a minha car-

teira”, contou. Antes dos 
seis anos de idade era um 
estudante profissional. Ti-
nha na máquina de costu-
ra da mãe a sua primeira 
secretária. Nela, diz, fazia 
os trabalhos de casa, que 
eram intermináveis cópias, 
ditados, redacções, deco-
rava a tabuada e executava 

todo “o rol de torturas que 
só o meu pai era capaz de 
inventar”, comenta. 

Completou assim a 4ª 
classe com distinção. “Pela 
primeira vez na vida rece-
bi do meu pai o primeiro 
prémio como estudante, 
que foi uma caneta escolar 
azul. Seria aquela alguma 

premunição que seria es-
critor?”, questiona-se.

Nessa época ficou a sa-
ber das pretensões do pai 
para o seu futuro: queria 
que fosse padre. Já Aldi-
no Muianga sonhava em 
ser um grande general do 
exército. “Até hoje não se 
consumaram os desejos de 
nenhum de nós. Não fiquei 
general do exército nem 
padre!”, ironizou. 

Completou o ensino 
primário na Escola Primá-
ria de São Miguel Arcan-
jo, no mesmo bairro onde 
morava com os estudantes 
doutras zonas, como Xi-
pamanine, Chamanculo, 
Mavalane, Mahotas e Costa 
do Sol. Estudou com figu-
ras emblemáticas como, 
por exemplo, Eusébio da 
Silva Ferreira, um dos 
maiores jogadores da his-
tória do futebol. 

Naquela escola, que os 
professores eram recruta-
dos nas províncias de Gaza 
e Inhambane, deu os pri-
meiros passos para ascen-
der a uma sociedade que 
lhe era estranha.

Mais tarde frequentou, 
durante sete anos, o então 
Liceu António Enes, hoje 
Escola Secundária Fran-

cisco Manyanga. A sua 
entrada para esta esco-
la coincidiu com o da sua 
inauguração, em 1961, e 
na altura a instituição ti-
nha cerca de 300 estudan-
tes apenas, na sua maioria 
pertencentes a famílias 
abastadas e residentes na 
cidade do cimento.

Ali colheu valiosos co-
nhecimentos sobre o sig-
nificado de conceitos como 
amizade, camaradagem, 
solidariedade e compreen-
deu melhor a discrimina-
ção racial e exclusão social. 
“Os estudantes favorecidos 
frequentavam escolas pro-
fissionais, como Industrial 
e Comercial e o facto dis-
criminatório de maior peso 
eram as propinas que estes 
pagavam, altas para as fa-
mílias pobres dos liceus e 
baixas para as escolas téc-
nicas”, continuou.

Ele, que graças à inter-
venção de terceiros bene-
ficiou de uma isenção no 
pagamento de propinas, 
concluiu o nível secundário 
com distinção, dispensan-
do a todas as disciplinas. 
“As dificuldades financei-
ras eram a força motriz que 
alimentava as minhas am-
bições”, contou. 

ALDINO Muianga nutriu-se com livros de diferentes cam-
pos do saber, como psicologia, religião e literatura, para 
conhecer as dinâmicas sociais. “Durante as férias pelo me-
nos duas vezes por semana encarcerava-me na Biblioteca 
Nacional e lia até a mesma encerrar as portas. Fui subscritor 
da biblioteca itinerária da Câmara Municipal de Lourenço 
Marques, que emprestava livros ao público”, recorda. 

Não lia para ser escritor, avança, mas para acumular 
uma bagagem de cultura geral e informações que lhe seriam 
úteis como estudante. 

Inevitavelmente a carreira de autor começou na adoles-
cência. Tinha 16 anos quando escreveu o seu primeiro poe-
ma, inspirado na imagem de uma mulher que passava da 
sua rua a caminho do mercado. Estava descalça, trazia uma 
criança nas costas e ao longo da marcha escovava os dentes 
com mulala (uma raiz de base preta usada para limpar os 
dentes). 

“Quanta poesia fluía naquela figura? Tamanha carga de 
emoção só podia descrevê-la através de um poema, fi-lo”, 
lembra. Foi apenas o primeiro passo. Em pouco tempo co-
leccionou muitos trabalhos em dois cadernos. 

Nessa fase de iniciação poética partilhava alguns textos 
com o poeta Juvenal Bucuana e Umberto Matola, um antigo 
colega de escola. 

“Trocávamos as nossas produções, comentávamos e 
muitas vezes ríamos dos nossos próprios delírios poéticos. 
Alguns daqueles poemas foram publicados no jornal de pa-
rede “Cinco Quinas”, que pertencia ao núcleo local de uma 
universidade portuguesa entre 1965 e 1967.

Era o princípio da Luta de Libertação Nacional contra o 
regime colonial português, que iniciou concretamente em 
1964, na província de Cabo Delgado. As informações sobre 
esta epopeia libertária, narra, chegaram ao Bairro Indíge-
na. Também ele ficou a saber da existência do movimento 
nacionalista “que agregava cidadãos que reclamavam pela 
autonomia do território nacional”: a Frente de Libertação 
de Moçambique (FRELIMO).

Em muitas residências de subúrbios, incluindo as do 
Bairro Indígena, escutavam-se em segredo noticiários que 
forneciam informações vindas da Tanzania bem como men-
sagens para a mobilização do povo por forma a assumir uma 
nova postura, apoiando as acções de jovens que combatiam 
em prol da Independência Nacional, contou, lembrando 
que combatia a discriminação racial e exclusão social que 
começou a notar no Liceu António Enes.

A história 
do primeiro 
poema!

O ESCRITOR conta que os habi-
tantes do Bairro Indígena eram 
maioritariamente provenientes 
das províncias de Gaza e Inham-
bane. Parte considerável era 
oriunda dos distritos da Manhi-
ça e Marracuene, entre outros 
lugares da província de Maputo, 
o que fez com que ali convergis-
sem diversas etnias, culturas e
religiões.

Os residentes, continua, goza-
vam de alguns privilégios, como 
água corrente e iluminação nas 
residências, enquanto a maioria 

dos bairros urbanos se abastecia 
de água de fontanários públicos 
ou das cantinas da periferia da ci-
dade em crescendo.

Aldino Muianga não se esque-
ce de uma coincidência curiosa: 
na Rua da Manhiça, ele vivia na 
casa nº 7, e na casa nº 9 residia 
o coreógrafo e activista cultural
David Abílio, antigo director da
Companhia Nacional de Canto e
Dança (CNCD). Na casa nº 11 es-
tava o escritor Juvenal Bucuana,
um dos fundadores da conceitua-
da revista Charrua e da Associa-

ção dos Escritores Moçambicanos 
(AEMO), agremiação de que foi 
secretário-geral. Já na casa nº 13 
era onde residia o conceituado 
artista plástico Noel Langa, que 
até hoje vive aqui, enquanto na 
nº 6 vivia António Tamele, antigo 
funcionário sénior do Conselho 
Municipal de Maputo.

“Sem sequer contarmos conta 
disso, formávamos um grupo de 
figuras que iam oferecer à futura 
comunidade nacional os frutos do 
seu trabalho artístico, cultural e 
intelectual”, relatou.

As coincidências
do Bairro Indígena!

ALDINO Muianga licenciou-se 
em Medicina Geral pela Univer-
sidade Eduardo Mondlane UEM) 
em 1977. É membro e fundador 
da Associação de Médicos Escri-
tores e Artistas de Moçambique 
(AMEAM) e integra o núcleo tu-
telar da Associação dos Escrito-
res Moçambicanos (AEMO). 

Especializou-se na mesma 
área pela Universidade do Zim-
babwe, neste país, e realizou 
um estágio de Traumatologia 
no Centro Ortopédico da Co-
lumbina, nos Estados Unidos. 
Frequentou igualmente muitos 
cursos em paralelo, num pro-
cesso de actualização e educação 
contínua, bem como escreveu e 
publicou vários artigos científi-
cos baseados nas suas experiên-
cias médicas. 

“Ao longo da minha carreira 
como clínico trabalhei em diver-
sas instituições do país, como o 
Hospital Provincial de Pemba, na 
província de Cabo Delgado, no 
Hospital Provincial de Chimoio, 
em Manica”, exemplificou. 

Estas viagens, explica, não 
só o enriqueceram como tam-

bém influenciaram a sua veia 
de escritor, sendo que grande 
parte dos seus livros reflecte os 
sentimentos, comportamentos, 
crenças, angústias e aspirações 
do quotidiano dos moçambica-
nos.  “A minha obra literária vem 
do povo e para o povo. Como 
parte do povo, escrevo o que sou. 
O que escrevo é o espelho da mi-
nha identidade”, justifica.

Aldino moldou-se como au-
tor durante a licenciatura. Diz 
que na sua interacção social com 
os pacientes apercebeu-se de 
muitos valores do ser humano, 
muitas vezes diferentes do que 
muitos escreviam nos livros de 
ficção. “Era a realidade da vida 
que se estendia diante dos meus 
olhos”, narra.

Fora disso, nunca permitiu 
que as dinâmicas da sua profis-
são e formação acabassem com 
a sua sede de leitura. “Seleccio-
nava autores e temas, em parti-
cular narrativas. Li autores clás-
sicos e contemporâneos, desde 
portugueses, espanhóis, russos, 
italianos, franceses, ingleses, 
africanos e latino-americanos”, 

O médico e o escritor num só

conta. 
Nessa altura ganhou maior 

interesse pelo conto, para des-
vendar os segredos do género. 
Mesmo assim não chegou de 
escrever, durante esse período, 
qualquer texto literário. “Era 
uma fase de preparação para po-
der produzir com qualidade as 
minhas próprias obras”, frisa. 

Mais tarde escreveu “A Vin-
gança de Makandza”, o seu pri-

meiro conto com o pseudónimo 
de Macambira, enquanto traba-
lhava como médico em Chimoio. 
Foi posteriormente publicado na 
revista Tempo, em 1986, época 
em que foi convidado a integrar a 
renomada revista Charrua. 

“Interagia com os pacientes 
numa perspectiva clínica e hu-
manística e foi neste sentido que 
desenvolvi grande parte da mi-
nha obra literária, mais orienta-

da para a vertente de identidade 
individual”, explana. 

Nasceu assim a colectânea de 
contos intitulada “Xitala Mati”, 
o seu primeiro livro, publica-
do em 1987. A obra, comenta o
autor, faz “uma singela home-
nagem aos subúrbios da antiga
Lourenço Marques e seus habi-
tantes”. 

Os temas dos livros seguin-
tes como “A Rosa Xitimana” 

(Prémio TDM), “O Domador de 
Burros e Outros Contos” (Pré-
mio de Literatura da Vinci), 
“Contravenção: uma história 
de amor em tempo de guerra” 
(Prémio Literário José Cravei-
rinha) e “Asas quebradas”, ex-
plica, abordam assuntos ligados 
à identidade, ao meio rural e às 
suas aspirações nas sociedades, 
as suas angústias e reflexão sobre 
o modo de ver o seu quotidiano.
“O autor é escritor e personagem 
em simultâneo”. 

Dentre as distinções, em 2017 
Aldino Muianga foi homenagea-
do pelo Conselho Municipal da 
Cidade de Maputo pelos 30 anos 
de carreira e pelo seu contributo 
para o desenvolvimento da lite-
ratura de Moçambique.

Consta em antologias publi-
cadas no Brasil, Portugal, Suíça 
e França. Foi coordenador da 
página literária da revista SA-
PES, editada no Zimbabwe entre 
1991 e 1992, onde publicou en-
saios sobre literatura em língua 
portuguesa nos países africanos. 
Alguns dos seus textos já foram 
adaptados para o teatro.

Aldino Muianga...

... estreou-se com a colecção de contos “Xitala Mati”

Parte das obras de Aldino foram premiadas

Antes do Festival de Literatura Resiliência, Aldino foi homenageado pelo Município de Maputo em 2017

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

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

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

Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

21625031

   21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho, 

n.º 2999

Museu da História Natural – Travessa 

do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional da Moeda – Rua 

Consiglieri Pedroso

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-

-Min, n.º 1233

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

PUBLICIDADE

Faça transacções de onde estiver. 
Não perca nada.

Com os nossos canais digitais, agora pode fazer 
transacções quando, onde e como quiser,  
para que se possa concentrar no que é  
importante para si.

Aplicam-se termos e condições. 
Absa Bank Moçambique, SA (registado sob o número 101220982) é regulado pelo Banco de Moçambique.

absa.co.mz

Isso é Africanicidade. Isso é Absa.

Faça as coisas acontecerem de forma simples 
com os nossos canais digitais.

4690

A 
FALTA de água canali-
zada, energia eléctrica, 
sanitários e um ter-
minal de transportes 
de passageiros está a 

condicionar a entrada em fun-
cionamento do Mercado do 
Centro Emissor de Laulane, na 
cidade de Maputo.

As 960 bancas delimita-
das no local foram cobertas 
com chapas de zinco e piso de 
betão, um trabalho levado a 
cabo pela própria Associação 
dos Trabalhadores Informais, 
para acolher parte das quatro 
mil pessoas que vendiam rou-
pa, carteiras, sapatos e outras 
quinquilharias em locais im-
próprios. 

A abertura do novo merca-
do estava prevista para Junho 
do ano passado, mas volvi-
do quase um ano o local está 
abandonado, uma vez que o 
município ainda não criou 
condições para o seu funciona-

PARA ACOLHER INFORMAIS

“Centro Emissor de Laulane” 
continua sem condições

mento. 
“No início, os vendedores 

iam ao local para acompa-

nhar o decurso do trabalho, 
mas hoje em dia perderam 
interesse, pois entendem que 

o projecto está a fracassar”,
comentou o secretário-exe-
cutivo da Economia Infor-

“Centro Emissor de Laulane” abandonado

ALGUNS comerciantes, na cidade de Maputo, conti-
nuam a expor o cimento de construção na rua, prote-
gendo-o apenas com lonas, o que pode afectar a quali-
dade do produto.

Esta prática viola o Decreto 28/2016 de 18 de Julho, 
que aprova o regulamento sobre a produção, transporte 
e comercialização do produto no país.

Entre os aspectos previstos na lei se destacam a con-
servação do produto num armazém construído e apro-
vado por uma vistoria. 

O dispositivo prevê que o cimento deve ser coloca-
do sobre paletas, sem exceder 50 sacos e a sua disposi-
ção deve obedecer a distância de um metro da parede. 
Segundo a inspectora-geral da Inspenção Nacional das 
Actividades Económicas (INAE), Rita Freitas, as autori-
dades continuarão a fiscalizar a comercialização do pro-
duto e fazer valer o cumprimento das normas.

Esclareceu que a exposição do cimento ao sol, por 
exemplo, altera as suas propriedades.

Freitas lamentou ainda que alguns comerciantes ten-
dem a reduzir o peso do cimento, lesando o consumidor.

Referiu que alguns destes comerciantes não possuem 
licenças para o exercício da actividade e uma vez detec-
tados correm o risco de perder o produto. 

mal, Armindo Chembene.
Lamentou o atraso do ar-

ranque das actividades no 
“Centro Emissor de Laulane”, 
numa altura em que a venda 
nas ruas tende a aumentar, so-
bretudo no Xiquelene, nas pro-
ximidades do Mercado Gros-
sista e Terminal Interurbano de 
Transporte do Zimpeto.

“Há dias, uma cidadã mor-
reu durante uma campanha de 
proibição da venda informal. 
Penso que este incidente teria 
sido evitado, caso o mercado 
de Laulane ou outros estives-
sem em condições de acolher 
os vendedores que dependem 
exclusivamente desta activi-
dade para sustentar as suas fa-
mílias”, frisou. 

O “Notícias” soube de fon-
te municipal que não adiantou 
pormenores, que está em pro-
cesso o concurso para o apura-
mento do empreiteiro que vai 
dar continuidade às obras.

Persiste venda
de cimento em
locais impróprios

A AVENIDA da Marginal, entre o bairro 
Triunfo e o viaduto Alcântara Santos, 
na cidade de Maputo, está a beneficiar 
de obras de reparação e reposição das 
barreiras de protecção costeira, com 
vista a minimizar a erosão e conse-
quente destruição da estrada.

A intervenção vai também conferir 
segurança aos munícipes, sobretudo 
aos utentes da praia e praticantes de 
exercícios físicos na Marginal.

Segundo uma fonte da empreiteira 
responsável pelas obras, os trabalhos 
que arrancaram, recentemente, pode-
rão ser concluídos em quatro meses.

Parte da infra-estrutura, inaugura-
da há sete anos, sofreu rombos na se-
quência da maré muito alta verificada 
em finais de 2019, que expôs a fragi-
lidade de algumas partes do paredão.

Desde então o local, localizado no 
Triunfo, está interdito, para salva-

guardar a integridade física dos uten-
tes.

As autoridades municipais tam-
bém estão a repor as estruturas de be-
tão que haviam tombado entre o Clube 
Naval e o viaduto Alcântara Santos.

Entretanto, os cidadãos entendem 
que as autoridades devem também 
substituir as árvores antigas,  pois re-
presentam um perigo nos dias de ven-
tos fortes. 

Em reposição barreira
de protecção na Marginal

Em reparação barreira de protecção costeira na Marginal

F.
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Acesse: https://t.me/Novojornal
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MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº  026/21

1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 11 Maio
de 2021

CÂMBIOS(MT)
PAÍSES MOEDAS COMPRA VENDA    MÉDIA

Estados Unidos(a)      Dolar 58,00 59,16     58,58

2. OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda
       PAÍSES MOEDAS
  Àfrica do Sul Rand 4,14 4,22      4,18
  Botswana Pula 5,41 5,52      5,47
  eSwatini Lilangueni       4,14 4,22      4,18
  Mauricias Rupia 1,44 1,46      1,45
  Zâmbia Kwacha 2,59 2,65      2,62

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Japão Iene 534,22 544,90    539,56
  Malawi Kwacha 73,86 75,34     74,60
  Tanzânia Shilling 25,06 25,57     25,32
  Zimbabwe Dólar 153,44 156,51    154,97

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Brasil Real 11,01 11,23     11,12
  Canada Dolar 47,93 48,89     48,41
  China/Offshore       Renminbi 9,03 9,21      9,12
  China Renminbi 9,02 9,20      9,11
  Dinamarca Coroa 9,49 9,68      9,59
  Inglaterra Libra 82,04 83,68     82,86
  Noruega Coroa 7,02 7,16      7,09
  Suécia Coroa 6,97 7,11      7,04
  Suíça Franco 64,31 65,59     64,95
  União Europeia       Euro 70,54 71,95     71,25

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   3,2500000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  0,1925000  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.825,40000
Venda..............  1.827,40000

Maputo,  12.05.2021
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão

cambial reportada pelos Bancos Comerciais ao longo do dia.
(b) Taxas de câmbio resultantes do cruzamento entre a taxa de câmbio do

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

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)

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

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

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

(a) Taxas pré-fixadas do BM. 

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

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda

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

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

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

Taxa Méd. Pond. 5. NOTAS EXPLICATIVAS

Bancos p/ Bancos

Taxa Méd. Pond.

(b) Bilhetes do Tesouro.   

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

Prime Rate  do Sistema Financeiro Moçambicano

11-out-16

13,30%

61.175,01

Descrição

Descrição

Descrição

Valor Títulos Comprados
Taxa Média Ponderada

Valor Títulos Vendidos

11-out-16

13,97%
11-out-16

17,00%
11-out-16

14,89%

0,00
+ de 7 dias

0,00
2 - 7 dias

0,00
Overnight

-
0,00

2 - 7 diasOvernight

21,00%
1.989,66

63 dias28 dias07 dias

21,00%
1.989,66

Total / Média

-
0,00

13,40%

+ de 7 dias

Taxa Média Ponderada
Data da última venda

138.243,0069.177,0031.773,00
13,17%

37.293,00

Valor Títulos Vendidos 61.175,011.522,511.065,76

Taxa Média Ponderada - 13,36% 13,38% 13,37%
Data última colocação 

Total / Média

26-mar-21 26-mar-21 26-mar-21

Data da última compra

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

1 - 30 dias
192,99

+ de 63 dias

Operações com acordo de recompra – venda de títulos com o acordo de recompra assumido pelo vendedor, 

conjugadamente com acordo de revenda assumido pelo comprador, para liquidação em data pré-estabelecida.

Descrição

14.236,78
Total / Média

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

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

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

Valor colocado Tipo B 0,00 567,00 437,00 1.004,00

31 - 63 dias
11.090,44

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

Valor Títulos Comprados

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

18,90%
5,60%
13,30%

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

2.953,34

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

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

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

Taxa Média Ponderada

-

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

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

-

8.507,90

13,25%

Taxa

0,00 0,00 0,00

0,00

Total / Média

BT's em Carteira dos Bancos 129.735,11

-

Overnight 0,00

BT's em Carteira do Público 

183 - 364 dias

-

0,00

-

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

Total / Média

-

0,00

Vendas por prazo 1 - 91 dias

0,00

Prazo
(dias) Valor Taxa(a)

(dias) TaxaValor

Overnight

FPD

OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO, REFERENTES AO DIA
11 de maio de 2021

Prazo SEM GARANTIA COM GARANTIA Colocações por prazo

n.a

91 dias 182 dias 364 dias Total/Média
(dias) Valor Taxa Valor Taxa Valor colocado Tipo A 3.958,00 1.794,00 5.282,00 11.034,00

Overnight 0,00 13,25% 0,00 - Taxa Média Ponderada
0,00 - 0,00 - Data última colocação 5-mai-21 5-mai-21 5-mai-21 5-mai-21

13,36% 13,39% 13,39% 13,38%

10,78% 11,86%
13,37% 13,38%Taxa últimas 6 colocações 13,17% 13,35%

12,68%

13,27%
Data da última venda 10-mai-21 28-abr-21 28-abr-21 10-mai-21

Taxa Média Ponderada 13,27% 13,38%

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

0,00 0,00 0,00 0,00 Total / Média
92 - 182 dias

- - - -
- - - -

0,00
0,00

n.a. n.a. n.a. n.a.
0,00 0,00 0,00 0,00

- -

4. INDEXANTE ÚNICO - PRIME RATE DO SISTEMA FINANCEIRO
MOÇAMBICANO (A VIGORAR DE 01-05-2021 A 31-05-2021)

- - -

12,35%

-

12,35%12,35%

-

0,00 0,00 0,00

0,00

251,34

0,00

-

0,00
-

235,92

0,00 - 0,00 -

Prazo

-

FPC

16,25%5.444,36

…

0,00

0,000,00

-

0,00

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA 
COM REVENDA

VENDA DEFINITIVA

10,25% 0,00

Taxa

15,43

-

Valor Taxa(a)

-

Valor

Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE
Maputo, 11 de Maio de 2021. 

                                              BANCO DE MOÇAMBIQUE
TAXAS DE CÂMBIO PRATICADAS PELOS BANCOS COMERCIAIS NAS SUAS TRANSAÇÕES

                                              MOEDAS : [USD/MZN ]
DATA :11/05/2021

       09:30        12:30        15:30

BANCOS   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO

  COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA

 ABC  58,00  59,16   58,00   59,16  58,00  59,16 

 ABSA  58,00  59,16   58,00   59,16  58,00  59,16 

 BCI  58,00  59,16   58,00   59,16  58,00  59,16 

 BIM  58,00  59,16   58,00   59,16  58,00  59,16 

 BNI  57,80  58,96   57,80   58,96  57,80  58,96 

 ECOBANK  58,00  59,16   58,00   59,16  58,00  59,16 

 FIRST CAPITAL BANK S.A.  57,90  59,04   58,00   59,16  58,00  59,16 

 FNB  58,00  59,16   58,00   59,16  58,00  59,16 

 MZB  58,00  59,16   58,00   59,16  58,00  59,16 

 SB  58,00  58,85   58,00   59,16  58,00  59,16 

 SGM  58,01  59,17   58,00   59,16  58,00  59,16 

 UBA  58,00  59,16   58,00   59,16  58,00  59,16 

 ÚNICO  58,00  59,16   58,00   59,16  58,00  59,16 

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA PONDERADA  58,00  59,05  58,00  59,16  58,00  59,16 

 TAXA DE CÂMBIO MÉDIA DE REFERÊNCIA       58,53       58,58       58,58

TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA  11.05.2021

      COMPRA        VENDA        MÉDIA

TAXA DE CÂMBIO 58,00 59,16 58,58 

O 
ESTADO moçambi-
cano arrecadou em 
receitas fiscais, entre 
os meses de Janeiro e 
Março do ano corren-

te, cerca de 59.867,1 milhões 
de meticais, o correspondente 
a 31,3 por cento da previsão 
anual.

De acordo com o Minis-
tério da Economia e Finan-
ças (MEF), no período em 
análise os Impostos sobre 
o Rendimento tiveram uma
cobrança de 21.838,8 mi-
lhões de meticais, equiva-
lentes a 21,0% da previsão
anual e a um crescimento
de 0,7% em termos nomi-
nais.

“O Imposto sobre o Ren-
dimento de Pessoas Colectivas 
(IRPC) teve uma cobrança de 
10.258,8 milhões de meticais, 
correspondente a 16,6% da 
previsão anual e a um decres-
cimento de 7,6%”, refere.

No Relatório de Execução 
do Orçamento do Estado no 
primeiro trimestre do corrente 
ano, o MEF aponta ainda que 
no Imposto sobre o Rendimen-
to de Pessoas Singulares (IRPS) 
foram cobrados 11.531,5 mi-
lhões de meticais,

equivalentes a 27,8% da 
meta anual e a um crescimento 
nominal de 10,2% em relação a 
igual período do ano transacto.

“A cobrança no Imposto 

NO PRIMEIRO TRIMESTRE

Estado arrecada 59 biliões 
em receitas fiscais

Especial sobre o Jogo atingiu 
o montante de 48,5 milhões
de meticais, correspondente
a 5,6% da previsão anual e a
uma queda nominal de 53,2%
comparativamente ao período
homólogo de 2020, justificada
pelo encerramento de Casinos
devido a eclosão do Covid-19”,

frisa.
A fonte faz também re-

ferência aos desembolsos de 
financiamento externo (dona-
tivos e créditos), para reduzir 
o défice orçamental tendo,
neste contexto, realçado que
os mesmos atingiram o valor
de 5.138,3 milhões de meticais, 

equivalente a 8,6% da previsão 
anual.

“Por modalidades, o finan-
ciamento via Conta Única do 
Tesouro (CUT) atingiu o

correspondente a 3,3% e 
o fora da CUT foi de cerca de
12,1%”, avança o Ministério.

No relatório, o MEF  ressalva 

ainda que, no período em aná-
lise, os desembolsos em crédi-
tos externos atingiram o mon-
tante de 2.012,2 milhões de 
meticais e os donativos (tam-
bém externos) 3.126,0 milhões 
de Meticais, correspondentes a 
7,9% e 9,2% da previsão anual, 
respectivamente.

O Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRPS) continua a ter um peso considerável na receita fiscal

MOÇAMBIQUE registou de-
flação (redução de preços) 
em Abril face ao mês an-
terior, anunciou o Institu-
to Nacional de Estatística 
(INE).

O preço do cabaz que 
serve de cálculo ao Índice de 
Preços no Consumidor (IPC) 
de Moçambique deslizou 
três pontos base de Março 
para Abril, ou seja, registou-

-se uma deflação de 0,03%.
“A divisão de ‘alimenta-

ção e bebidas não alcoólicas’ 
foi a de maior destaque, ao 
contribuir no total da va-
riação mensal com cerca de 
-0,25% na evolução de pre-
ços”,  refere o boletim do
IPC ontem  divulgado.

A variação contribuiu 
para que a inflação homólo-
ga recuasse 57 pontos base 

para 5,19%, 
O valor quebra uma ten-

dência de subida da inflação 
homóloga que se verificava 
desde Agosto de 2020, altura 
em que se fixou em 2,75%.

“A inflação média a 12 
meses em Moçambique 
continua a reflectir essa 
tendência: está a subir des-
de Março de 2020 e cres-
ceu mais 16 pontos base, de 

3,55% em igual mês deste 
ano para 3,71% em abril”, 
frisa.

A inflação acumulada 
nos primeiros três meses de 
2021 é de 3,39%.

Moçambique terminou 
2020 com uma inflação acu-
mulada de 3,52%.

As cidades de Maputo 
e da Beira registaram que-
das de preços “na ordem de 

0,17% e 0,45% respectiva-
mente”, enquanto em Nam-
pula houve “um aumento de 
preços na ordem de 0,58%”, 
acrescentou o INE.

Os valores do IPC são 
calculados a partir das va-
riações de preço de um ca-
baz de bens e serviços, com 
dados recolhidos nas ci-
dades de Maputo, Beira e 
Nampula.

A AGÊNCIA de ‘rating’ Fitch consi-
derou ontem que o fraco estado das 
finanças públicas está a atrasar a re-
cuperação da África Subsahariana, 
vincando que o lento processo de 
vacinação mantém os riscos eleva-
dos.

“O Produto Interno Bruto (PIB) 
médios dos países analisados pela 
Fitch Ratings caiu 2,6% em 2020, 
um declínio mais moderado do que 
em qualquer outra região; a recupe-
ração vai trazer o crescimento médio 
para 4,3% este ano e 5% em 2022, o 
que é relativamente modesto tendo 
em conta o impulso face ao valor do 

ano passado”, escrevem os analistas 
numa nota sobre a África Subsaha-
riana.

No relatório, enviado aos inves-
tidores e a que a Lusa teve acesso, 
os analistas desta agência de nota-
ção financeira detida pelos mesmos 
donos da consultora Fitch Solutions 
escrevem que “o crescimento é li-
mitado pelo fraco estado das finan-
ças públicas da região, com a dívida 
pública média a subir de 56% do PIB 
em 2019, para 68% em 2020, deven-
do aumentar para 75% no próximo 
ano”.

Para estes analistas, a recupera-

ção económica está também cons-
trangida pelos efeitos da pandemia 
da Covid-19: “muitos países da Áfri-
ca Subsahariana vão atingir a ‘imu-
nidade de grupo’ só no final de 2022, 
nunca antes, o que aumenta o risco 
de novas e potencialmente ondas de 
infeção mais severas, apesar de o im-
pacto ser amortecido pelas medidas 
de contenção mais direccionadas”.

Sobre as finanças públicas, a Fit-
ch Ratings escreve que as condições 
financeiras globais “têm sido muito 
positivas e têm mitigado o choque 
da pandemia”, mas alerta que estas 
condições deverão dar menos apoio 

doravante, “o que pode levar a uma 
maior volatilidade e assim complicar 
o acesso ao mercado por parte destes
países”.

Desde Abril do ano passado, a 
Fitch Ratings desceu a opinião sobre 
a qualidade do crédito em 12 países, 
“parcialmente desencadeados pela 
pandemia”, havendo ainda outros 
cinco países que estão com uma 
Perspectiva de Evolução negativa, ao 
passo que já reviu em alta a possível 
evolução dos Camarões e da Nigéria, 
de Negativa para Estável, e antevê 
uma evolução positiva no Benim e na 
Costa do Marfim.

INE reporta redução de preços

Contas públicas dificultam 
recuperação em África
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VOZ DO MUNÍCIPE

Encurtamentos de rota
longe de terminarem
OS encurtamentos de rota protagonizados pe-
los transportadores semicolectivos de passa-
geiros na via Matacuane-Macúti, na cidade da 
Beira, está longe de terminar, queixam-se os 
utentes entrevistados pela nossa Reportagem.

A situação é mais grave às primeiras horas 
da manhã e no final do dia, altura em que a 
procura é maior.

A Reportagem do “Notícias” conversou 
com alguns desses passageiros, os quais mos-
traram a sua indignação, acusando a Polícia 
Municipal de alegada incapacidade em estan-
car este mal.

Segundo José Joaquim, de 38 anos de ida-
de, esta infracção é cometida com alguma fre-
quência, aos olhos das autoridades municipais.

“Alguns motoristas transformam os trans-
portes numa espécie de carrinha escolar, reco-
lhendo os estudantes nas paragens para deixá-
-los nos portões das suas escolas”, denunciou.

Joaquim defendeu que esta forma de ac-
tuação beneficia os alunos mas prejudica os
restantes utentes, entre os quais trabalhado-
res, que acabam chegando tarde aos seus locais 
de trabalho.

Por sua vez, Gerson Mussa, de 33 anos,
afirmou que os motoristas cometem irregu-
laridades porque querem fazer receita diária
mais cedo e a qualquer custo. Acusou a Polícia
Municipal de estar no terreno para controlar o
comportamento desviante dos transportado-

res mas sem conseguir demover os motoristas 
destas práticas.

“A PM deve montar postos em certas pa-
ragens estratégias para controlar o encurta-
mento de rotas, porque não basta denunciar, 
pois eles pagam a multa e voltam a cometer as 
mesmas falcatruas”, desabafou.

Por seu turno, Zefanias António, de 35 anos 
de idade, entende que a fiscalização não se faz 
sentir, principalmente nas primeiras horas.

“Temos sofrido bastante para chegar aos 
nossos locais de trabalho, tudo porque alguns 
transportes semicolectivos encurtam rotas e 
escolhem os passageiros a dedo”, acusou.

Explicou que na maioria das vezes os semi-
colectivos que operam na rota Baixa-Macúti 
via Matacuane começam a carregar passagei-
ros no Bairro do Macurungo e terminam na 
paragem da Shoprite.

Já Alberto Domingos, de 31 anos de idade, 
entende que há pessoas que gastam valores 
elevados durante o mês para serem transpor-
tadas no “txopela” com objectivo de chegar a 
tempo nos seus  locais de trabalho.

“Estamos habituados. Se a PM tivesse ou-
tra maneira de agir acredito que poderiam di-
minuir consideravelmente o encurtamento de 
rotas. Os fiscais deviam estar sempre presen-
tes, porque os motoristas só obedecem quando 
sabem que a Polícia está no terreno”.

Alberto Domingos

José Joaquim

Gerson Mussa

Zefanias António

ACORDO DE CO-GESTÃO

Uma nova abordagem
contra a pesca ilegal

N
O âmbito da imple-
mentação do Projecto 
Swiofish, foi há dias 
assinado na cidade da 
Beira um acordo de 

co-gestão das pescarias entre 
a Administração Nacional da 
Pescas (ADNP), Governo do 
Distrito da Beira e os Conselhos 
Comunitários de Pesca (CCP), 

representados pelos respecti-
vos presidentes.

O entendimento visa me-
lhorar o sistema de gestão 
participativa das pescarias e, 

segundo a delegada provincial 
da Administração Nacional das 
Pescas, Zainabo Masquine, é 
uma nova abordagem em que 
os Conselhos Comunitários de 
Pesca (CCP) terão ainda 15 por 
cento da receita colectada na 
fiscalização, pois eles são os 
primeiros fiscalizadores.

Com a rubrica deste acor-
do, acredita-se que a gestão 
dos recursos vai melhorar, 
porque os pescadores estão na 
base e conhecem as pessoas 
que usam artes nocivas.

“O controlo dos recursos 
é um trabalho contínuo das 
autoridades e pescadores e, a 
partir de agora, cada um tem a 
sua responsabilidade e o novo 
regulamento da pesca maríti-
ma aprovado prevê deveres dos 
CCP, tendo em conta que eles 
têm a força de gerir os recursos 
ao nível local.

Zainabo Masquine recor-
dou que, no âmbito da gestão 
participativa dos recursos pes-
queiros, o Governo introduziu 
algumas reformas para assegu-
rar o uso sustentável dos recur-

sos pesqueiros e dentro destas 
reformas foram aprovados 
alguns instrumentos, como o 
Regulamento da Pesca Maríti-
ma e o Estatuto Típico dos CCP.

“Portanto, nestes novos 
instrumentos uma das ino-
vações promove a filiação de 
todos os pescadores artesanais 
nos CCP e reconhece os inter-
locutores válidos na articula-
ção com a administração pes-
queira. Cada interveniente na 
gestão dos recursos pesqueiros, 
tais como o Governo Distrital, 
administração pesqueira, CCP, 
tem as suas responsabilidades e 
isso vai ajudar a promover uma 
gestão participativa, em que 
todos sabem o que cada um 
deve fazer e qual a interven-
ção na sua área de jurisdição”, 
defendeu a delegada provincial 
da Administração Nacional das 
Pescas em Sofala, sublinhan-
do que o entendimento foi al-
cançado para contribuir para o 
bom uso do recurso pesqueiro.

O acordo já foi assinado 
também com os CCP de Búzi e 
Dondo.

PESCADORES  RECONHECEM

A culpa é nossa
ENTREVISTADOS pela nossa 
Reportagem, os representantes 
dos Conselhos Comunitários de 
Pesca assumiram as suas res-
ponsabilidades nas actividades 
de pesca ilícita, mas compro-
meteram-se a usar este acor-
do para corrigirem a situação, 
pois pondo em risco as espécies 
põem igualmente em risco a 
sua própria sobrevivência e das 
suas famílias.

Oliveira Mandje, presiden-
te do Conselho Comunitário da 
Praia Nova, afirmou que “é o 
primeiro acordo que acontece 
entre nós e o Governo, e espe-
ramos haver ainda mais. Com 
o acordo acredito que a pesca
artesanal vai melhorar, embora 
na nossa zona de jurisdição seja
difícil combater a pesca ilegal.
A partir da Praia Nova até ao
Régulo Luís há várias pessoas
que são encontradas pela nossa 
fiscalização a praticarem aque-
la acção. A rede mosquiteira
prejudica o desenvolvimento
do pescado, porque retira todo
o peixe ainda miúdo. A culpa é
nossa”, assumiu.

Mandje reconheceu que 
os fiscais estão desprovidos 
de meios para realizarem o 
seu trabalho e, por isso, no 
seu entender, mesmo depois 
do acordo estarão na linha da 
frente para combater a pesca 
ilegal.

Por sua vez, António Má-
ximo, presidente do Conselho 
Comunitário de Njalane, de-
fendeu que depois do acordo já 

há uma direcção de trabalho no 
sentido de gestão dos recursos 
pesqueiros porque, nas suas 
palavras, “se escassearem va-
mos deixar de ser pescadores”.

Máximo manifestou a 
prontidão para destruir as redes 
proibidas e para organizar os 
seus colegas.

“A actividade pesqueira na 
zona de Njalane foi considera-
da a melhor, porque estamos 
a saber gerir e ninguém pesca 
usando rede ilegal. Consegui-
mos dominar a arte nociva na 
nossa área, daí que foi pos-
sível ter produção pesqueira 
considerável”, congratulou-se.

Já Manuel Machava, mem-
bro do Conselho Comunitário 
de Pesca da Praia Nova, afinou 
pelo mesmo diapasão, defen-
dendo que o acordo vai melho-
rar a sua actividade, porque an-
tes trabalhava voluntariamente 
e sem qualquer dispositivo le-
gal.

“Mas fazíamos a fiscali-
zação. Nós devemos ser os 
primeiros fiscalizadores nos 
nossos centros de pescas. Já 
destruímos “chicocotas” das 
pessoas que não obedeciam às 
regras, mesmo sem este acor-
do. Daqui para frente vamos 
redobrar esforços de modo a 
acabarmos com este mal, que 
prejudica a todos e pode pre-
judicar também as próximas 
gerações”.

Por seu turno, o responsá-
vel pela fiscalização no Con-
selho Comunitário de Pesca 

de Njalane, Januário Augusto, 
descreveu o acordo como de 
união para uma actividade a 
ser realizada com segurança, 
impondo-se, por conseguinte, 
a necessidade de sensibilizar os 
pescadores que continuam a 
pescar com artes nocivas.

“Não são todos que come-
tem esta infracção e os que o 
fazem não é por falta de in-
formação. Todos nós temos 
os mesmos objectivos, mas o 
Governo tem vindo a informar 
sobre as consequências da uti-
lização de “chicocota” e mui-
tos já acataram mas há outros 
que resistem à realidade”, ob-
servou.

Ainda do Conselho Co-
munitário de Pesca de Njalane 

ouvimos Nelson Alfândega, 
que começou por assumir que 
antes não tinha segurança para 
fazer o seu trabalho de fiscal.

“Temos levado malhas 
proibidas para queimar quan-
do encontramos, mesmo assim 
algumas pessoas deslocam-se 
para zonas distantes a fim de 
continuarem com esta prática. 
Sabemos disso e alguns já che-
garam à Polícia. Vamos conti-
nuar a persegui-los”, prome-
teu.

Moisés Paulo, secretário 
do Conselho Comunitário de 
Pesca da Praia Nova, agrade-
ceu ao Governo por pensar na 
comunidade pesqueira, por 
isso defendeu a necessidade de 
se aproveitar o acordo, porque 

trabalhavam de forma defi-
ciente e têm agora uma opor-
tunidade para melhorar.

“Esta boa-nova vai che-
gar a todos os pescadores e à 
comunidade pesqueira. Mais 
de 100 artes nocivas já foram 
queimadas no ano passado de-
vido a esta acção. Perdemos as 
nossas embarcações por causa 
do ciclone tropical Idai e não 
conseguimos recuperar, exis-
tem aqueles colegas de boa 
vontade que emprestavam mas 
depois indivíduos desconheci-
dos queimaram os tais barcos 
e o Governo teve de ajudar na 
reconstrução e a fiscalização 
continuou. Esperamos que até 
o mês de veda os objectivos se-
jam alcançados”, disse.

PRESENTE na cerimónia, o secretá-
rio permanente do distrito da Beira, 
Frederico Meque, afirmou que a assi-
natura deste acordo de co-gestão de 
pescarias representa um passo signi-
ficativo no desenvolvimento de uma 
gestão sustentável dos recursos pes-
queiros.

Meque fez questão de recordar que 
estes recursos não são infinitos, pelo 
que se forem usados de forma desen-
freada poderá haver uma catástrofe ou 
escassez para a própria comunidade.

“Por isso, o acordo tem como ob-
jectivo servir a mesma comunidade 
detentora de forma a beneficiar dos 
recursos de que dispomos na nossa 

costa, principalmente no banco de 
Sofala. Esperamos que o acordo não 
seja letra morta”, desejou.

Lembrou que o Governo tem vin-
do a realizar o seu papel na perspectiva 
do uso sustentável dos recursos pes-
queiros e não só, daí que “quando há 
um acordo as partes são chamadas a 
cumprir. Esperamos que o acordo seja 
cumprido na íntegra para o bem de to-
dos, porque queremos ainda consumir 
e comercializar os recursos pesqueiros 
por muito mais tempo. Todos temos 
um papel fundamental na gestão dos 
recursos pesqueiros. Vamos trabalhar 
no sentido de que as outras gerações 
possam também usufruir”.

Que não seja
letra morta

Decisões partilhadas
O DIRECTOR provincial da Agricultura e Pes-
cas de Sofala, Diogo Borges, recordou que há 
uma cadeia de valor sobrevivendo da pesca, daí 
que nos últimos anos o Executivo esteja a reor-
ganizar o sector para melhor desenvolvê-lo.

“Estamos cientes disso, porque a pescaria 
são recursos que esgotam. Sabemos que por 
vezes os pescadores voltam do alto mar tristes e 
não querem observar as regras previstas, como 
a veda. Pescam o peixe miúdo, prejudicando 
assim o ecossistema. Para que isso não acon-
teça devemos estar devidamente organizados. 
Por esta razão numa primeira fase oficializámos 
os CCP ao nível da província e temos informa-
ções que se reúnem e fazem fiscalização, mas 
há assuntos não esgotados ao nível deste ór-
gão”, observou Borges.

O dirigente explicou ainda que o Governo 
introduziu-se no novo modelo de gestão parti-
cipativa da comunidade, que são os conselhos 
de co-gestão ao nível de cada área de circuns-
crição.

“É este órgão que vai em algum momento 
resolver os problemas que a base não consegue 
gerir e fazer a ligação com a estrutura adminis-
trativa na componente de pesca. Também vai 
ajudar nas reclamações que recebíamos, que 
têm a ver com a utilização do recurso prove-
niente da fiscalização e do licenciamento da 
actividade pesqueira, o que carecia de uma 
organização específica para canalização dos 
recursos. Este organismo tem muitos interve-
nientes, de forma que as suas decisões sejam 
todas partilhadas”, elucidou.

A Praia Nova é um ponto de convergência para pescadores, comerciantes e consumidores de mariscos

Pescadores afirmam necessitar de barcos para desenvolverem as suas actividades

Alguns usam artes nocivas, o que periga a sustentabilidade da pesca

Acesse: https://t.me/Novojornal
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INDISPONIBILIDADE TOTAL DO SISTEMA  
CREDELEC ONLINE DEVIDO A TRABALHOS DE MANUTENÇÃO 

A Electricidade de Moçambique, E.P. (EDM) informa aos seus estimados clientes e ao 
público em geral que o sistema vendas Credelec Online estará indisponível na sexta-
feira, dia 13 de maio de 2021, a partir das 22:00 horas, para dar lugar a trabalhos de 
manutenção, cuja duração estimada é de 8 horas. 

Pelos transtornos que esta indisponibilidade irá causar, a EDM endereça sinceras des-
culpas. 

Para mais informações, dúvidas, reclamações e sugestões, a EDM dispõe de uma Cen-
tral de Atendimento de chamada grátis, com o número 1455. O cliente pode, também, 
dirigir-se às instalações da Empresa para atendimento presencial, local onde são obser-
vados todos os cuidados e medidas de prevenção contra a Covid -19. 

Maputo, 12 de Maio de 2021 

DIRECÇÃO DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO 

Iluminando a Transformação de Moçambique 

PUBLICIDADE

dos antigos sistemas de abas-
tecimento de água e prover 
este bem essencial às novas 
zonas habitacionais.

Os cinco sistemas manuais 

estão em processo de ins-
talação em igual número de 
bairros de expansão, nomea-
damente  Mulembja, Tsatse, 
Nwadjocuene, Chibucutso e 

Mitilene.
Para além da provisão de 

sistemas de abastecimento 
de água, também estão a ser 
melhorados outros serviços 

básicos, nomeadamente a ter-
raplanagem das vias de acesso, 
numa extensão de 40 quiló-
metros, para facilitar a mobi-
lidade de pessoas e bens.

Manhiça expande rede
de distribuição de água...

A 
VILA municipal da 
Manhiça está a exe-
cutar um projecto 
visando a melhoria 
da rede de abasteci-

mento de água e a expansão da 
distribuição para os bairros de 
expansão.

O projecto, avaliado em 
mais de um milhão de me-
ticais, prevê a instalação de 
sete novos sistemas da abas-
tecimento de água, sendo dois  
com sistemas de electrobom-
bas, no centro da autarquia 
e cinco manuais nos novos 
bairros.

Para o efeito,  já foram 
abertos mais dois furos, com 
capacidade para produzir 120 
mil litros por hora, devendo 
abastecer até  um raio de  800 
metros.

Segundo Luís Munguam-
be, presidente do município, a 
iniciativa surge no âmbito dos 
esforços visando dar respos-
ta à demanda do consumo de 
água, em resultado do aumen-
to demográfico que a autar-
quia regista nos últimos anos.  

De acordo com Mun-
guambe, o número de muní-
cipes tem vindo a aumentar no 
centro da vila e nos bairros em 
expansão, o que obriga a edi-
lidade a redobrar esforços no 
sentido de aliviar a sobrecarga 

Água para novos bairros da Manhiça

celebre, em Magude, a redução 
do número de casos de malá-
ria, graças à implementação do 
programa Vigilâncias Reactivas, 
tal como sucede no distrito de 
Matutuíne.

No período de Outubro do 
ano passado a Março do presen-
te ano,  tal como indicou, decor-
reu na província a campanha de 
pulverização intra-domiciliá-

ria, uma iniciativa que espelha 
o comprometimento do Esta-
do moçambicano em eliminar
o mosquito vector da malária.
“Nesta última campanha atin-
gimos um nível de cobertura de 
100 por cento do programado,
correspondente a 216 mil casas
pulverizadas e uma população
protegida de 354 mil pessoas”,
disse.

MAIS de duas mil famílias de diferentes bairros da 
cidade portuária de Nacala, em Nampula, estão 
privadas do abastecimento de água há mais de um 
mês, devido às restrições no fornecimento por parte 
do Fundo de Investimento e Património de  Abaste-
cimento de Água (FIPAG).

A título de exemplo, clientes do bairro do Triân-
gulo, nesta cidade, apontam que a água não jorra há 
mais de dois meses, situação que prevalece há um 
mês em Mocone.

Residentes destes bairros que falaram ao “no-
tícias” disseram que, mesmo assim, continuam a 
receber as facturas e tentativas de encontrar uma 
solução junto do FIPAG ainda não resultaram.

O chefe do departamento técnico do FIPAG em 
Nacala-Porto, Adriano Bata, afirmou que a região 
conheceu melhorias significativas no que diz res-
peito ao fornecimento deste recurso, comparativa-
mente ao cenário de há dois anos.

Explicou que a cidade de Nacala apresenta-se 
com um relevo acentuado, sendo que algumas uni-
dades residenciais têm cotas baixas e outras acima 
dos 100 metros.

Referiu que as zonas baixas recebem água 24 
horas por dia, mas as regiões altas enfrentam restri-
ções, uma situação que afecta os bairros Triângulo, 
Mocone, bairro do 25 e outras unidades residenciais.

Contudo, há estudos que estão a ser levados a 
cabo pelo FIPAG para encontrar uma  solução, no 
âmbito de um projecto financiado pelo governo ho-
landês. 

De acordo com Bata, fazem parte do pacote de 
financiamento intervenções para reduzir o nível de 
perdas, que estão situadas em 50 por cento da pro-
dução global.

As estatísticas indicam que as restrições afec-
tam mais de duas mil famílias, o correspondente a 
20 por cento de um universo de 12 mil clientes.

Entretanto, o “Notícias” sabe que há um grupo 
de moradores do Quarteirão 63, na Unidade Comu-
nal 1ª Expansão, no bairro de Mathapue, que reque-
reu a expansão da rede, numa extensão de 800 me-
tros, para abranger as suas residências. 

O pedido dos cidadãos deu entrada na secretaria 
do FIPAG, área operacional de Nacala-Porto, no dia 
03 de Agosto de 2020, sob o número 325, mas não 
houve nenhuma resposta por parte daquela empre-
sa.

Isso acontece numa altura em que os gestores 
do FIPAG estão preocupados em aumentar o núme-
ro de clientes para responder à capacidade instalada 
ao nível do sistema de abastecimento, recentemen-
te inaugurado pelo Presidente da República, Filipe 
Nyusi.

O SINAL da Rádio Moçambique (RM) é sintonizado, 
com melhor qualidade, em qualquer parte do dis-
trito de Zavala, em Inhambane, após a inauguração, 
segunda-feira, da antena repetidora que transmite 
os conteúdos radiodifundidos a partir do emissor 
provincial da maior e mais antiga estação radiofóni-
ca do país.

Trata- se de um dispositivo de 250 kVA, em fre-
quência modulada (FM), com um raio de cobertura 
de 50 quilómetros e capacidade para abranger todo 
o distrito de Zavala.

Com a reinauguração desta antena repetidora,
mais de 156 mil habitantes de Zavala, o correspon-
dente a 35 mil famílias, terão acesso à informação 
sobre os acontecimentos que marcam a actualida-
de da província, país e do mundo, em geral, através 
dos noticiários e programas produzidos pela RM. 

No acto de inauguração, o presidente do Conse-
lho de Administração (PCA) da RM, Abdul Naguibo, 
disse que os cerca de 130 quilómetros que separam 
o centro de produção da Rádio Moçambique, na
cidade de Inhambane, e a vila de Quissico, ficam
totalmente cobertos, através das ondas hertzianas.

Acrescentou que a expansão do sinal e a me-
lhoria da informação de qualidade constituem de-
safios da empresa abranger os cerca de 29 milhões 
de moçambicanos com o espetro radiofónico desta 
estação.

Segundo apontou, a Rádio Moçambique pre-
tende continuar como um órgão de comunicação 
social que difunde informação factual e credível, 
contribuindo, desta forma, para o desenvolvimento 
do país.

Referiu que decorrem esforços para a instalação 
dos emissores em FM nos distritos onde o sinal che-
ga com dificuldades.

O governador de Inhambane, Daniel Chapo, 
destacou o contributo desta empresa de comunica-
ção social no desenvolvimento económico, social e 
político das comunidades.

Para Daniel Chapo, com a reinauguração desta 
antena repetidora, para além de manter as comu-
nidades de Zavala informadas sobre os aconteci-
mentos da província e do país, estará disponível 
uma janela de negócio para os agentes económicos 
publicitarem os seus produtos.

Melhoram cuidados de saúde em Magude

... e em Nacala-Porto 
há restrições 

RM chega com melhor 
qualidade em Zavala

Momento da inauguração do edifício do Serviço Distrital da Mulher e Acção Social

OS cuidados de saúde, com 
particular atenção para  o tra-
tamento da malária e da mulher 
grávida, poderão melhorar em 
Magude, província de Maputo, 
com a inauguração, ontem, do 
Serviço Distrital da Mulher e 
Acção Social e do escritório do 
Centro de Investigação em Saú-
de (CISM), da Fundação Manhi-
ça. 

Falando momentos após a 
inauguração dos empreendi-
mentos, Vitória Diogo, Secre-
tária de Estado na província de 
Maputo, disse que estes servi-
ços vão beneficiar mais de 65 
mil pessoas.

A governante referiu que o 
distrito de Magude está melhor 
equipado para prover serviços 
de saúde de qualidade, com 
pessoal preparado e dotado de 
conhecimento diversificado. 
Acrescentou que a realidade di-
fícil, de partilha de instalações 
com o Centro de Saúde, já faz 
parte do passado.

“A infra-estrutura ora inau-
gurada é resultado do compro-
misso do Estado moçambicano 
em assegurar a prestação de 
serviços de saúde de qualida-
de, proporcionando melhores 
condições de trabalho aos pro-
fissionais desta área importante 

para o desenvolvimento”, disse
Precisou que o edifício onde 

vai funcionar o Serviço Distrital 
da Mulher e Acção Social é mais 
espaçoso, moderno, com vários 
gabinetes de trabalho e equipa-
mento indispensável para um 
funcionamento adequado.

“Nas novas instalações se-
rão prestados serviços públicos, 
o que pressupõe um contacto
directo diário dos funcionários 
desta unidade com os utentes 
que procuram por nossos ser-
viços. Como profissionais da 
administração pública, temos 
o compromisso e dever de ga-
rantir respostas aos utentes dos
nossos serviços”, referiu. 

Vitória Diogo disse, ainda, 
que a Fundação Manhiça é im-
portante pelo seu contributo e 
apoio incondicional nas acções 
de prevenção e combate a várias 
doenças, com especial atenção 
para a malária.

“O CISM está envolvido em 
pesquisas, não só sobre a malá-
ria, mas também sobre outras 
doenças, como a tuberculose e 
Covid-19. Acreditamos e faze-
mos votos para que as pesquisas 
em curso terminem com êxi-
to”, disse.

Precisou que o CISM per-
mitiu que, neste momento, se 

Instalações da RM em Zavala

UM feto foi encontrado na ma-
nhã de ontem, numa lixeira na 
zona do Mercado do Goto, na ci-
dade da Beira.

A cidadã Serafina Mangua-
le, moradora nas proximidades, 
contou que soube da situação, 
por volta das 7:00 horas, quan-

do algumas crianças se dirigiram 
à sua residência para informar 
sobre a existência de um feto na 
lixeira.

“Dirigi-me ao local e quando 
cheguei havia gente à volta. Tra-
tamos de informar as estruturas 
do bairro. O feto aparentava ter 

sete a oito meses de gestação e 
tinha sinais de estar no local faz 
alguns dias”, afirmou.

Por seu turno, o secretário 
do bairro da Ponta-Gêa, Augusto 
Madoro, disse que o assunto será 
investigado com envolvimento 
das autoridades policiais e caso 

a autora seja da zona será loca-
lizada.

Até por volta das 13 horas, 
as autoridades do bairro aguar-
davam a remoção do feto após a 
perícia realizada pelos agentes do 
Serviço Nacional de Investigação 
Criminal em Sofala (SERNIC). 

PELO menos três professores 
que exercem as suas activida-
des no distrito de Ribáuè, em 
Nampula, estão a contas com as 
autoridades policiais acusados 
de liderar assaltos a residências, 
instituições públicas e privadas, 
para além de violação sexual de 
mulheres, agressão física, entre 
outros tipos de crimes.

Para lograrem os seus in-

tentos, os indiciados instruíam 
os jovens a praticar actos crimi-
nais na calada da noite, no posto 
administrativo de Namiconha, 
Ribáuè-Sede e na localidade de 
Iapala.

O administrador do distrito, 
Emanuel Impissa, referiu que a 
Polícia da República de Moçam-
bique (PRM) recuperou, na posse 
dos malfeitores, dezenas de mo-

torizadas, equipamentos elec-
trónicos, informáticos, e outros 
bens subtraídos em residências, 
instituições públicas e privadas.

Impissa garantiu que haverá 
responsabilização criminal e dis-
ciplinar dos implicados, partindo 
do pressuposto de que o funcio-
nário público deve ser exemplar.

“O crime não compensa. 
Tarde ou cedo os esquemas de 

enriquecimento ilícito são des-
cobertos”, afirmou Impissa, 
aparentemente desiludido com 
os jovens que hipotecaram o seu 
futuro e de suas famílias.

As autoridades do distrito 
encorajaram os órgãos de justiça 
a trabalhar no sentido de punir 
exemplarmente os visados para 
desencorajar este tipo de práti-
cas.

Feto descoberto na lixeira do Goto

Detidos professores malfeitores

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

POLICIA 

HOSPITAIS 

CRUZ VERMELHA

Bombeiros – 
26212222/26212260/840293051

Serviço Geral –  26213693

Hospital Central de Nampula - 
846397669/840142500

Hospital Geral de Marrere - 
872477831

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

7.ª Esquadra - 846183694

Museu Nacional de Etnolgia – 

Av. Eduardo Mondlane 

(26212129/848453536)

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA 

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

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

_____________
INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

CONCURSO PÚBLICO 
MZ-INE-231528-GO-RFB

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIO E SERVIÇOS 
RELACIONADOS PARA A ESCOLA NACIONAL DE ESTATÍSTICA

1. O Instituto Nacional de Estatística (INE) recebeu uma Subvenção da Associação para o Desenvolvimento 
Internacional (AID) uma instituição do Banco Mundial, para implementação do Projecto de Estatísticas 
Nacionais e Dados para o Desenvolvimento (PENDD) e pretende usar parte desses fundos a pagamentos 
elegíveis no âmbito do concurso para o qual foi emitido este anúncio.

2. O Instituto Nacional de Estatística (INE), através da UGEA, convida a todos os concorrentes elegíveis
e inscritos no Cadastro Único de Empreiteiros de Obras Públicas, Fornecedores de Bens e Prestadores
de Serviços a apresentarem propostas seladas para a Aquisição de Equipamento, Mobiliário e Serviços
Relacionados para a Escola Nacional de Estatística. A licitação será nos seguintes lotes:

- Lote 1 – Equipamento Informático
- Lote 2 – Electrodomésticos e Climatização
- Lote 3 – Mobiliário Geral e de Salas de Aula

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso
ou adquirí-los na Avenida 24 de Julho n.º 1989, 9º piso, Maputo, Moçambique, durante as horas
normais de expediente, das 8.00 às 15.30 horas e pela importância não reembolsável de MZN 500,00
(quinhentos meticais), depositada na conta nº 577054, Millennium BIM, em nome do Instituto Nacional 
de Estatística. O documento do Concurso estará disponível a partir do dia 12 de Maio de 2021.

4. O prazo de validade das propostas será de 120 dias e devem ser entregues, no endereço abaixo indicado, 
até ou antes das 10.00 horas do dia 15 de Junho de 2021. Não será permitida a recepção electrónica
da proposta. As propostas atrasadas serão rejeitadas. As propostas serão abertas publicamente na
presença dos representantes dos concorrentes participantes no endereço abaixo às 10.15 horas, do
mesmo dia e no mesmo endereço.

5. O anúncio do posicionamento dos concorrentes terá lugar em sessão pública, no mesmo endereço, às
10.00 horas do dia 9 de Julho de 2021.

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. Está aberto para todos os concorrentes elegíveis.

7. O endereço acima referido é o seguinte:

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

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

Aos 12 de Maio de 2021

 A Autoridade Competente
(Ilegível)
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___________
INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

CONCURSO PÚBLICO 
Concurso MZ-INE-231731-NC-RFB

SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS
1. O Instituto Nacional de Estatística (INE) recebeu uma Subvenção da Associação para o Desenvolvimento

Internacional (AID) uma instituição do Banco Mundial, para implementação do Projecto de Estatísticas
Nacionais e Dados para o Desenvolvimento (PENDD) e pretende usar parte desses fundos a pagamentos
elegíveis no âmbito do concurso para o qual foi emitido este anúncio.

2. O Instituto Nacional de Estatística (INE), através da UGEA, convida a todos os concorrentes elegíveis
e qualificados a apresentarem propostas seladas para Prestação de Serviços de Emissão de Passagens
Aéreas. A licitação será em 02(dois) Lotes.

3. O documento do concurso, em língua Portuguesa, poderá ser adquirido pelos interessados que
manifestarem o seu interesse, no endereço abaixo indicado, a partir do dia 12 de Maio de 2021, contra
o pagamento de uma taxa não reembolsável de 500,00MT (quinhentos meticais) depositada na conta nº
577054, Millennium BIM, em nome do Instituto Nacional de Estatística.

4. Todas as propostas devem ser entregues no endereço abaixo indicado até às 10.00 horas do dia 3 de
Junho de 2021. As propostas recebidas após este limite serão automaticamente rejeitadas e devolvidas.

5. As propostas serão abertas publicamente na presença dos representantes dos concorrentes participantes 
no endereço abaixo às 10.15 horas do dia 3 de Junho de 2021 e no mesmo endereço.

6. Todas as propostas devem ser acompanhadas por uma garantia da proposta em meticais ou equivalente
em outra moeda livremente convertível que deverá cobrir um ou mais Lotes, no valor abaixo indicado e
deve ser válida por 150 dias após a abertura do concurso:

- Lote 1 - 270 000,00 MZN

- Lote 2 - 270 000,00 MZN

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

8. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento 
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado. Decreto nº 5/2016, de 8 de Março. Está aberto para todos os
concorrentes elegíveis.

9. A sessão pública de anúncio de posicionamento dos concorrentes terá lugar o dia 18 de Junho de 2021 às
11.00 horas, no mesmo endereço indicado.

10. O endereço acima referido é o seguinte:

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

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

Aos 12 de Maio de 2021
 A Autoridade Competente

(Ilegível)
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E
XISTEM pessoas que 
se destacam no de-
senvolvimento de 
uma cidade, mesmo 
sem que muitos se 

dêem conta. Cidadãos que 
no seu dia-a-dia lutam pela 
vida e que indirectamen-
te dão seu contributo para o 
quotidiano de uma sociedade 
em evolução. 

É o exemplo de Zainabo 
Mussa, de 35 anos de idade, 
residente na Unidade Co-
munal de Elipisse, Bairro de 
Muahivire, algures na cidade 

de Nampula. Ela se destaca 
pelo seu empreendedoris-
mo persistente, porque a sua 
actividade é desenvolvida no 
meio de adversidades que 
servem de fortalecimento 
diário.

A nossa entrevistada é 
mãe de cinco filhos. Segun-
do contou ao “Notícias”, o 
marido perdeu a vida há 12 
anos, vítima de doença, fac-
to que fez com que a família 
entrasse para uma crise sem 
precedentes, pois o sustento 
diário dependia dos ganhos 

do chefe daquele agregado.
Zainabo Mussa diz que 

passou por momentos de 
humilhações por parte das 
pessoas que tentou aproxi-
mar-se para pedir ajuda e foi 
quando teve a iniciativa de 
passar a vender “putos”, um 
tipo de pequenos bolos feitos 
na base de trigo e coco e le-
vados à fritura.

No bairro não havia clien-
tes para demandar o produto, 
por isso passou a vender nas 
ruas da cidade de Nampula. 
A vergonha por ser mulher, 

ZAINABO MUSSA

Um exemplo de
empreendedorismo
feminino

porque nessa altura o comér-
cio informal era dominado 
por homens, que deixavam 
as suas esposas em casa e iam 
procurar o sustento, ten-
tou desencorajá-la, mas ela 
mostrou-se determinada a 
prosseguir.

A necessidade de susten-
tar os seus filhos era e conti-
nua a ser a única motivação 
pois, na verdade, ela diz que 
já tentou desistir. No entan-
to, a falta de alternativas aju-
daram-na a ter firmeza.

A nossa Reportagem apu-
rou que os filhos de Zaina-
bo  Mussa não frequentam 
nenhuma escola por falta de 
condições financeiras para 
suportar as despesas relacio-
nadas com o material escolar, 
desde cadernos, uniforme e 
as contribuições exigidas pe-
los gestores dos estabeleci-
mentos de ensino primários 
e secundários, como a obri-
gatoriedade do pagamento 
do dinheiro de guarda, aqui-
sição do bolso com carimbo 
escolar para colocar na cami-
sa de uniforme, entre outras.

A sua filha mais velha 
completa em Junho próximo 
14 anos de idade. Já tentou 
estudar, mas teve de desistir 
por falta de dinheiro e a ba-
talha travada por Zainabo nas 
ruas da cidade permite ren-
dimentos apenas para com-

prar comida.

ENFRENTAR A POLÍCIA 

MUNICIPAL E ASSALTANTES

O EXERCÍCIO de vender 
nas ruas da cidade de Nam-
pula envolve dois principais 
riscos, sendo o primeiro o de 
ser interpelada pelos mem-
bros da Polícia Municipal e 
Fiscalização e o segundo de 
ser interceptada por malfei-
tores que pululam pela urbe 
na tentativa de agredir as suas 
vítimas em nome do seu sus-
tento.

Soubemos que as auto-
ridades autárquicas estão a 
desencadear uma acção de 
retirada de vendedores am-
bulantes para que estes ocu-
pem os mercados construídos 
em diferentes bairros.

“Este não é um negócio 
para vender no mercado. Te-
mos de circular na rua e en-
contrar pessoas com fome 
que comprem de imediato”, 
explicou a fonte 

Zainabo diz que já foi in-
terpelada por várias vezes, 
tendo nas referidas ocasiões 
sido arrancada recipientes 
cheios de mercadoria. Aquela 
empreendedora tinha moti-
vos para largar o negócio, mas 
sempre fez o esforço para se 
reerguer e continuar.

“Se for a sentar em casa 
será o fim da minha família. 
Não posso deixar os meus fi-
lhos a morrer à fome, por isso 
vou lutar até onde for neces-
sário”, afirmou, visivelmen-
te, determinada.

Outro problema que o co-
mércio ambulante enfrenta é 
a presença de assaltantes que 
se aproveitam do suor alheio 
para roubar. A nossa entre-
vistada nunca foi vítima de 
assalto, mas afirmou que já 
presenciou agressões e o pior 
de tudo ficou presa na inca-
pacidade de ajudar a vítima.

“Eles perseguem os ven-
dedores, sobretudo quan-
do são mulheres e crianças. 
Quando se apercebem que as 
vendas já cresceram procu-
ram um lugar sem movimen-
to e atacam…”, revelou.

SONHO DE SER 

EMPRESÁRIA

ZAINABO alimenta o so-
nho de um dia ser uma em-
presária de sucesso e contou 
que está a guardar uma par-
te do lucro para concretizar 
a sua ideia. O único desafio, 
neste momento, é de que o 
tempo está a passar e a idade 
não perdoa.

Por causa dessa realida-
de, está a trabalhar com a fi-

lha mais velha no sentido de 
transmitir os ensinamentos 
sobre o negócio e quando as 
condições financeiras estive-
rem criadas pretende iniciar 
com a criação de frangos.

“Tenho terreno ao lado da 
minha casa que meu marido 
deixou e posso criar lá as ga-
linhas”, frisou.

A cidadã acredita que com 
base nesse tipo de negócio é 
que pode fazer estudar os seus 
filhos e netos. “Todos os dias 
eu converso com os meus fi-
lhos que um dia terão a opor-
tunidade de estudar e que o 
destino da vida quis assim. 
Fico feliz porque tenho rece-
bido o apoio e incentivo da 
parte das crianças”, disse.

Zainabo Mussa

O comércio informal é dominado por homens na cidade de Nampula

Conversando com o nosso repórter

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

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL E FUNÇÃO PÚBLICA
UNIDADE DE GESTÃO DO PROJECTO

PROJECTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LOCAL
PROJECTO ID N.º P163989

D-6490-MZ

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Concurso N.º – MZ-MAEF-224564-CS-LCS-AUDIT

AUDITORIA FINANCEIRA AOS 22 MUNICÍPIOS E UGP (2021 & 2022)

1. O Governo de Moçambique, representado pelo Ministério da Administração Estatal e Função Pública
(MAEFP) com o apoio financeiro do Banco Mundial está a implementar o Projecto de Desenvolvimento
Urbano e Local (PDUL) com duração de 5 anos no valor global de U$D117M beneficiando 22 Municípios das
Províncias de Niassa, Zambézia, Sofala e Gaza. A Declaração dos Objectivos de Desenvolvimento do Projecto
é “Fortalecer o desempenho institucional e prover melhor infraestrutura e serviços básicos nas entidades
locais”

2. O MAEFP – PDUL pretende contratar Serviços de Consultoria – Auditoria Externa Financeira para o biénio 
fiscal de 2021 e 2022 auditando os fundos das subvenções de Desenvolvimento Municipal (SDMs) alocados
aos 22 Municípios e aos fundos geridos centralmente pela Unidade de Gestão do Projecto (UGP). Para o
efeito, convida empresas especializadas em auditoria financeira interessadas e elegíveis a submeterem as
suas Manifestações de Interesse para Prestação de Serviços de Auditoria que permitam a emissão de uma
opinião profissional sobre:

• A posição financeira do PDUL referente aos recursos financeiros alocados em forma de SDMs aos 22
municípios e a UGP no fim de cada ano fiscal dos biénios de 2021 e 2022;

• Verificar se os fundos utilizados estão em conformidade com as finalidades estabelecidas no PESOM;

• Examinar e emitir parecer sobre as demostrações financeira dos exercícios findos preparados pela
Direcção Municipal de Finanças e UGP e emitir uma opinião e /ou uma confirmação de como foram
usados os fundos.

3. Os Auditores deverão identificar as fragilidades existentes nas áreas cobertas pelos serviços de Auditoria,
capacitar os agentes municipais com vista a melhoria do desempenho e recomendar as devidas medidas
de mitigação.

4. As empresas de consultoria interessadas deverão fornecer informação completa sobre sua qualificação
e que possuem experiência relevante para a prestação destes serviços (brochuras, relação de auditorias
feitas no passado e respectivos clientes, através da descrição de trabalhos similares realizados, experiência
da empresa, conforme os requisitos constantes dos Termos de Referência).

5. Atenção especial aos Consultores interessados   para a Seção III, parágrafos 3.14, 3.16 e 3.17 do “Regulamento
de Aquisições para Mutuários do IPF” do Banco Mundial de Julho de 2016, revisto em Novembro de 2017 e
Agosto de 2018, estabelecendo a política do Banco Mundial sobre conflito de interesses.

6. Os consultores podem associar a outras firmas de consultoria em auditoria para aprimorar as suas
qualificações, mas devem indicar claramente se a associação é na forma de Consórcio e / ou sub-consultor,
no entanto, a experiência do sub consultor não será considerada na avaliação da lista curta.  No caso de um
consórcio, todos os membros serão solidariamente responsáveis   pela totalidade do contrato, em caso de
selecção.

7. O Consultor será seleccionado de acordo com o método Selecção Baseada no Menor Preço (LCS), de acordo
com os procedimentos do quadro de Procurement, Política, Regulamentos e Directrizes constantes do site
do Banco Mundial http://www.worldbank.org/en/projects-operations/ products-and-services/
brief/procurement- new-framework#framework estabelecido no Regulamento de Aquisições do Banco
Mundial (Regime Especial).

8. Os consultores interessados poderão obter informações ou solicitando os termos de Referência (TdR’s) no
endereço indicado no parágrafo 9, nas horas normais de expediente (7.30 às 15.30 horas). Os TdR’s serão
enviados através do correio electrónico abaixo indicado.

9. Os envelopes contendo a manifestações de interesse devem indicar claramente “Concurso N.º – MZ-MAEF-
224564-CS-LCS-AUDIT” e deverão ser submetidas em formato físico para o endereço abaixo até ao dia 21
de Maio de 2021.

Ministério da Administração Estatal e Função Pública
Projecto de Desenvolvimento Urbano e Local

Unidade de Gestão do Projecto
Cowork Lab 2 – Rua 1301, Porta n.º 61

Email: procurement@pdul.gov.mz 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

DIRECÇÃO NACIONAL DE SAÚDE MILITAR
HOSPITAL MILITAR DE MAPUTO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS
O Hospital Militar de Maputo convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para os 
seguintes concursos:

Nº de Concurso Modalidade Objecto
Data da apresentação e 
abertura das propostas

Validade das 
propostas

15A000541/
CL/001/2021 Concurso Limitado 

Revitalização do pulmão verde 
do Hospital Militar de Maputo 

25/5/2021
10.00 horas 90 Dias

15A000541/
CL/002/2021 Concurso Limitado Aquisição de gás de cozinha 26/5/2021

10.00 horas 90 Dias

15A000541/
CL/003/2021 Concurso Limitado

Recolha de resíduos sólidos 
(Lixo) 

27/5/2021
10.00 horas 90 Dias

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos dos Concursos ou 
adquirí-los no Hospital Militar de Maputo – UGEA, pela importância não reembolsável, de 500,00MT por 
caderno e deve ser depositada na conta Nº 178190/ HMM - Hospital Militar de Maputo do BIM. As propostas 
deverão ser entregues no endereço: Rua Samuel Dabula Nkumbula, n° 592, até à data e hora constantes na 
tabela e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço da entrega, na presença dos concorrentes que 
desejarem comparecer. 

Maputo, aos 11 de Maio de 2021

O CHEFE DA UGEA
(Ilegível)
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O
S ministros da Defe-
sa de Moçambique, 
Jaime Neto, e de Por-
tugal, João Cravinho, 
assinaram segunda-

-feira, em Lisboa, um acor-
do-quadro de cooperação até
2026, que inclui a formação de
militares moçambicanos.

Os dois ministros reuni-
ram-se no Forte de São Julião 
da Barra, em Oeiras, para um 
encontro de trabalho, em que 
foi definido o documento que 
estabelece os termos da coope-
ração militar para os próximos 
cinco anos, segundo um co-
municado do ministério por-
tuguês.

O programa-quadro de 
cooperação na área de Defesa 
tem elementos de continuida-
de e de evolução, apresentando 
uma oportunidade para fazer a 
actualização do programa de 
cooperação entre os dois paí-

ses, particularmente face aos 
desafios actuais.

“O programa-quadro terá 
uma quadruplicação dos efec-
tivos portugueses a trabalhar 
com as suas contrapartes em 
Moçambique e adicionou-se 
um projecto importante de 
formação de militares das for-
ças especiais moçambicanas na 
Catembe e Chimoio”, disse o 
ministro português.

“É com muita expectativa 
que antevemos os próximos 
cinco anos de cooperação entre 
Portugal e Moçambique, sem-
pre numa lógica de abertura, 
flexibilidade, a partir de uma 
base de trabalho muito conso-
lidada, que é o programa-qua-
dro de cooperação e a disponi-
bilidade para nos adaptarmos 
às circunstâncias, à medida 
que elas o exijam”, disse o mi-
nistro da Defesa de Portugal.

Por sua vez, Jaime Neto 

afirmou que a renovação deste 
pacote de cooperação vai con-
tinuar a ajudar o país. 

“Vamos trabalhar no senti-
do de tirarmos todo o proveito 
possível, olhando para a situa-
ção actual do país, que está a 
ser agredido por forças estran-
geiras, o terrorismo que já ma-
tou muita gente”, lembrou.

Até este momento, adian-
tou o ministro, cerca de duas 
mil pessoas perderam a vida 
entre civis e militares moçam-
bicanos, incluindo também 
elementos dos grupos terro-
ristas. 

Para além disso, o conflito 
terrorista na província de Cabo 
Delgado provocou cerca de 
800 mil deslocados.

Na ocasião, Jaime Neto re-
novou o apelo à comunidade 
internacional em apoiar os es-
forços das Forças de Defesa e 
Segurança (FDS) a conter este 

fenómeno que se regista desde 
Outubro de 2017.

“Sabem que o terrorismo 
está associado a várias outras 
coisas. Nós achamos que o trá-
fico de drogas também deve 
estar a acompanhar aquilo que 
está a acontecer em Moçam-
bique, assim como o tráfico de 
órgãos humanos”, sublinhou.

O ministro da Defesa Na-
cional realçou que a assinatura 
do referido programa de coo-
peração, esta segunda-feira, 
coincide com o dia em que, na 
Catembe, na cidade de Mapu-
to, iniciaram as actividades de 
formação de fuzileiros mo-
çambicanos.

Face à situação militar na 
região de Cabo Delgado, Por-
tugal e Moçambique acorda-
ram avançar com respostas 
multifacetadas, incluindo as 
componentes terra-ar e a nível 
de informações.

MOÇAMBIQUE E PORTUGAL

Acordo de cooperação 
inicia com formação 
de fuzileiros

Moçambique e Portugal acordam numa cooperação que inclui formação militar

sobre o que levou à morte do 
presidente do partido e a apre-
sentação do relatório financei-
ro e patrimonial desde a última 
sessão.

Será analisada a redefini-
ção de ciclos dos congressos e 
o modelo de liderança do par-
tido no intervalo entre o con-
selho ordinário e o congresso
extraordinário.

De referir que José Domin-
gos, secretário-geral, dirige 
actualmente os destinos do 
MDM, na sequência da morte 
de Daviz Simango, e conduzi-
rá os destinos do partido até à 
realização do congresso. 

Daviz Simango faleceu a 22 
de Fevereiro deste ano, vítima 
de doença, numa das unida-
des sanitárias da África do Sul, 
para onde havia sido levado 
para tratamentos no mesmo 
mês.

Perfil do sucessor de Daviz 
Simango definido este mês

democrática e temos membros 
com capacidade de gerir o par-
tido e podem concorrer, que-
rendo, desde que apresentem 
as suas candidaturas dentro 
dos padrões fixados. Através 
da comissão nacional de ju-

risdição serão estabelecidos 
os parâmetros do perfil que se 
pretende do futuro presidente 
do partido”, disse Pedro.

Acrescentou que na reu-
nião do Conselho Nacional será 
discutida a informação geral 

MDM reúne-se em Conselho Nacional em Maio corrente, na Beira

O PERFIL do candidato à pre-
sidente do Movimento De-
mocrático de Moçambique 
(MDM), em substituição de 
Daviz Simango, será apreciado 
e aprovado na IV sessão or-
dinária do Conselho Nacional 
deste partido, convocada para 
os dias 29 e 30 de Maio corren-
te na cidade da Beira, provín-
cia de Sofala.

O presidente da mesa do 
Conselho Nacional, Casimi-
ro Pedro, disse que a reunião 
marca a  abertura de um pe-
ríodo em que os membros in-
teressados vão apresentar  as 
candidaturas para liderar os 
destinos do partido.

O responsável avançou que 
o candidato será eleito em sede 
do congresso extraordinário a
ser realizado numa data a ser
marcada pelo Conselho Nacio-
nal.  “Somos uma organização

A FACULDADE de Direito da Universidade 
Rovuma, na cidade de Nampula, apresentou, 
segunda-feira, o livro intitulado “Novo Pa-
radigma da Descentralização em Moçambi-
que, Fundamentos da Revisão Constitucional 
2018, Inovações, Impactos e Desafios”, da 
autoria de Inocêncio Impissa.

Vice-ministro da Administração Estatal e 
Função Pública, Impissa destacou na ocasião 
que é preciso dar espaço e tempo para que a 
descentralização em Moçambique produza os 
resultados propostos pelo legislador nacional.

Aliás, referiu ser necessário que os mo-
çambicanos não se distanciem deste processo 
que, acima de tudo, visa engrandecer a de-
mocracia multipartidária em implementação 
no país e de forma gradual. 

“É uma descentralização que devemos 
atribuir-lhe um contexto, pois as pessoas de-
vem saber em que momento a mesma é feita, 
porque há quem questiona e diga que isto está 
mal e estamos a criar uma máquina de gover-
nação mais pesada. Mas a descentralização, 
no novo paradigma, surge como peso justo 

para a paz efectiva”, explicou. 
Estiveram presentes no lançamento des-

ta, que é a quinta obra de Inocêncio Impissa, 
estudantes, pesquisadores de direito e áreas 
afins, políticos, membros da sociedade civil e 
outros convidados.

Os presentes consideraram a obra de es-
tar carregada de grande importância pela sua 
contribuição na governação descentralizada, 
numa democracia multipartidária e do Esta-
do de Direito que se pretende consolidar no 
país.

Inocêncio Impissa apresenta
obra sobre descentralização

Acesse: https://t.me/Novojornal
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CONVITE PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A 

ALIMENTAÇÃO E A AGRICULTURA (FAO)

FORMAÇÃO DE TÉCNICOS AGRÁRIOS 
EM EXTENSÃO PARTICIPATIVA

1. INTRODUÇÃO
O PROMOVE Agribiz é um programa co-financiado pela União Europeia, pela
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e pela
Cooperação Alemã e implementado pela FAO, pela Agência Alemã de Cooperação
Internacional (GIZ), pela Avaliação de Impacto de Desenvolvimento (DIME) do Banco
Mundial e pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS). O programa
visa promover uma agricultura de pequena escala, sustentável e orientada para o
mercado.
Uma das actividades do programa é a capacitação de pequenos produtores em
Metodologias de Extensão Participativa. Para isso, a FAO pretende formar 20 técnicos
agrários em matérias de extensão participativa.

2. DURAÇÃO: 2 Semanas (7/6/2021 – 18/6/2021)

3. LOCAL: Distrito de Gurué, Província da Zambézia

4. TÓPICOS
a. Metodologias de extensão participativa;
b. Práticas agrícolas de adaptação às mudanças climáticas;
c. Cadeias de valor e agro-negócio;
d. Tecnologias de informação e comunicação na extensão;
e. e-Voucher e sistemas locais de sementes.

5. REQUISITOS MÍNIMOS
a. Formação técnica em Agronomia ou Pecuária concluída;
b. Pelo menos, 2 anos de experiência em trabalhos de extensão;
c. Conhecimento e domínio de línguas locais faladas em Nampula e na Zambézia;
d. Capacidade de comunicação e trabalho em equipa;
e. Habilidades informáticas (MS Office e Internet Explorer);
f. Nacionalidade moçambicana, residência em Nampula ou na Zambézia;
g. Não abrangente a funcionários públicos.

Os candidatos interessados nesta formação devem apresentar a sua candidatura até 
ao dia 21 de Maio de 2021. As candidaturas podem ser submetidas por correio 
electrónico para:

 FAOMZ-Procurement-Services@fao.org ou entregues de segunda a quinta-feira,  
entre às 8.00 e 16.00 horas e sextafeira entre às 8.00 e 13.30 horas, em envelope selado, 
com indicação clara: "Candidatura para formação em metodologias de extensão 
participativa", nos seguintes endereços: 

ALTO-MOLÓCUÈ 
Endereço: EN1, atrás da loja PEP, em frente à Barraca Drenagem e Bombas de 
Combustível 
Contacto: Zeferino Fernando
Telefone: +258 84 227 2582 / +258 86 280 6342

MOCUBA 
Enredeço: Bairro Central, Rua Joaquim Chissano, ao lado da Residencial Sana e 
Sasha 
Contacto: Flávio Zaqueu 
Telefone: +258 843753732 / +258 843753732 

NAMETIL/MOGOVOLAS 
Endereço: Bairro Namarraco "B", rua em frente à Secretaria da Escola Primária de 
Nametil
Contacto: Estêvão Conjo
Telefone: +258 84 297 5672 / +258 84 225 0958

4779

REPRESENTAÇÃO DE MOÇAMBIQUE

Rua de Mukumbura, n.º 285, Maputo - Mozambique

( ++258 21 491136,490948 http://www.fao.org
 Fax ++258 21 491906,491431:
E-Mail: FAO-MOZ@fao.org
* Caixa Postal 1928, Maputo - Mozambique

D
EPUTADOS da As-
sembleia da Repú-
blica reúnem-se hoje 
em plenária da III 
sessão ordinária para 

apreciar o projecto de moção 
à informação anual da Pro-
curadora-Geral da República, 
Beatriz Buchili.

Beatriz Buchili esteve no 
Parlamento nos dias 28 e 29 de 
Abril, para apresentar o infor-

me anual da instituição que 
dirige sobre o estado geral do 
controlo da legalidade no país 
referente a 2020.

O informe da PGR teve 
como destaque a criminali-
dade, prevenção e combate 
à corrupção, recuperação de 
activos, desempenho proces-
sual, cooperação jurídica e ju-
diciária internacional.  

Algumas das inquietações 

apresentadas pelos deputados 
durante os debates sobre o in-
forme foi a onda de raptos aos 
agentes económicos e suas 
famílias. Em resposta, Bea-
triz Buchili afirmou que uma 
das dificuldades para com-
bater o fenómeno é o facto de 
Moçambique não ter aderido 
à Convenção de Budapeste 
e não estar filiado ao Grupo 
Egmont 48, mecanismos que 

tornam flexíveis a cooperação 
internacional e a troca de in-
formação.

Ainda hoje, os presiden-
tes e relatores das comissões 
especializadas, presidentes e 
vice-presidentes dos gabine-
tes parlamentares participam 
numa capacitação em técni-
cas de produção de relatórios 
de trabalhos, com enfoque 
para a fiscalização.

ASSINALA-SE hoje, 12 de Maio, o Dia 
do Enfermeiro Moçambicano e a Freli-
mo junta-se à celebração olhando para 
a classe com elevado respeito e amor, na 
medida em que estes profissionais co-
nhecem apenas o bem, no exercício da 
sua missão.

Numa mensagem enviada ao “Notí-
cias, a Frelimo reitera a sua saudação e 

encorajamento à classe dos enfermeiros 
que, no dia-a-dia, trata os doentes.

“Vemos no enfermeiro uma clas-
se que não poupa esforços para exercer 
com zelo, dedicação, patriotismo e com 
alta demonstração do sentido deontoló-
gico”, refere o partido em comunicado.

A Frelimo exorta o Governo, socie-
dade civil e todas entidades de Saúde 

para que, continuamente, proporcio-
nem melhores condições de trabalho, 
trato digno, pois, o enfermeiro é mere-
cedor do respeito de todos.

Aos enfermeiros que desempenham 
as suas funções no seio das Forças de 
Defesa e Segurança (FDS), refere a nota, 
a Frelimo louva pelo valioso trabalho 
que levam a cabo para salvar vidas.

AR aprecia projecto
de moção  à informação
anual da PGR

Frelimo saúda muçulmanos 
por ocasião do Eid-ul-fitre... 

O PARTIDO Frelimo saudou 
ontem toda comunidade mu-
çulmana em Moçambique, por 
ocasião do Eid-ul-fitre, que 
marca o fim do Ramadão.

Numa mensagem enviada 
ao “Notícias”, a Frelimo refere 
que o Eid-ul-fitre é o culmi-
nar de um período de reflexão 
que marca o fim do Ramadão, 
que serviu de momento de 
meditação, intensificação da 
solidariedade, introspeção nos 
valores de amor ao próximo, 
onde os muçulmanos rogam 
a Allah para que faça descer ao 
mundo a bênção e resplandeça 

a sua misericórdia.
Nesta perspectiva, refere 

a nota, a Frelimo junta-se à 
comunidade muçulmana na 
comemoração do Eid-ul-fitre, 
pois os “irmãos muçulmanos 
são merecedores de dádivas 
divinas, porque as suas acções 
enobrecem a pátria moçambi-
cana”.

A Frelimo reconhece, atra-
vés do mesmo documento, 
que o fim do Ramadão é o mo-
mento da exaltação da união, 
amor, partilha do bem e, por 
isso, momento contagiante 
que não é apenas para os mu-

çulmanos, mas para todos os 
moçambicanos.

Esta formação política 
considera que o contributo 
da comunidade muçulmana 
representa um dos pilares im-
portantes para o incremento 
económico, social e para a 
consolidação da unidade na-
cional.

“Valorizando a comuni-
dade muçulmana pelo seu 
empenho, a Frelimo exorta 
os crentes da religião muçul-
mana, as lideranças religiosas 
e todas as forças da socieda-
de para continuarem a pro-

porcionar apoio às vítimas do 
terrorismo em Cabo Delgado 
e aos deslocados causados pe-
los ataques da Junta Militar da 
Renamo, no Centro do país”, 
refere o comunicado.

Acrescenta que o partido 
no poder reconhece que o islão 
é pelo bem e pela paz, por isso, 
deplora e condena as tentati-
vas de usar alegações de que 
esta religião está associada ao 
terrorismo. 

Exorta, igualmente, a to-
dos os cidadãos moçambi-
canos em geral e em especial 
aos muçulmanos para que 
observem todas as medidas de 
prevenção e combate ao novo 
coronavírus.

A nota refere ainda que a 
Frelimo reconhece e encoraja 
o papel das denominações re-
ligiosas na promoção da cul-
tura da moçambicanidade, no
desenvolvimento da juven-
tude, da mulher e da família,
no interesse pela harmonia da
família moçambicana, con-
solidação da paz e pela defesa
dos valores morais e éticos da
sociedade.

“Exortamos a comunidade 
muçulmana para continuar a 
diligenciar acções de solida-
riedade a favor das Forças de 
Defesa e Segurança que, com 
bravura, patriotismo e heroi-
cidade defendem as popula-
ções, os bens e a integridade 
territorial”, indica a nota.

... e os enfermeiros pelo seu dia

Muçulmanos chamados a promover união e ajuda às vítimas do terrorismo

Acesse: https://t.me/Novojornal



PUBLICIDADE10 Quarta-feira, 12 de Maio de 2021

CONSELHO MUNICIPAL

PELOURO DE PLANIFICAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES - UGEA

 ANÚNCIO DE CONCURSO 
1. O Conselho Municipal de Maputo convida a todas empresas elegíveis, nacionais ou estrangeiras,

interessadas e que reúnem os requisitos de elegibilidade, a apresentarem propostas seladas para o

concurso constante do quadro abaixo:

Concurso
Objecto do 
Concurso

Data, hora 
e local de 

concentração 
para visita

Alvará

Data, hora 
e local de 

abertura do 
concurso

Garantia 
provisória

(MT)

Concurso Público
OM-39/CMM/

ADMKM/W/21

Manutenção 

de rotina 

de estradas 

de terra 

no Distrito 

Municipal 

KaMavota

Obrigatória. 
Marcada para 
o dia 18/5/21,
Concentração:
Administração

do Distrito 
Municipal de 

KaMavota 
– Bairro de

Laulane

5ª Classe, 
Categoria I à VI, 
Subcategoria 1ª 

á 14ª

Dia: 2/6/2021
Entrega: 

10.00 horas
Abertura: 

10.15 horas
Local: 

Departamento 
de Aquisições

100.000,00MT

2. As propostas deverão ser válidas por um período de 120 dias, acompanhadas de garantias provisórias

válidas por 150 dias.

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar ou adquirir os documentos

dos concursos no endereço indicado no n° 6, no horário das 8.00 até às 15.30 horas, a partir do dia
12/5/2021.

4. O documento do concurso poderá ser consultado ou adquirido mediante o pagamento de uma taxa

não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais). O pagamento deverá ser por meio de depósito direc-

to para o Conselho Municipal de Maputo (CMM), Conta em Meticais NIB Nº 000 105 61 0000000
243 263, no BANCO MILLENIUM BIM e levantamento de recibo emitido pela Recebedoria Municipal,

sita na Av. Karl Marx, no 173.

5. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Forneci-

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

6. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e serão abertas na presença dos concorren-

tes que desejarem comparecer à sessão. Não serão permitidas propostas electrónicas e, as entregues

após o prazo-limite serão rejeitadas.

Conselho Municipal de Maputo

Unidade Gestora Executora das Aquisições - UGEA

Av. Ho-Chi-Min - Praça da Independência, Paços do Município

Caixa Postal 251, Maputo - Telefone: +258 (21) 356135

Email: promaputo.aquisições@gmail.com

ENHL BONATTI LDA 
EXPRESSION OF INTEREST 

ENHL BONATTI LDA 
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

DIRECÇÃO DE LOGÍSTICA E APROVISIONAMENTO

Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO
Concurso Público Nº 52A002341/CP/005/2021

1. A Universidade Eduardo Mondlane convida empresas interessadas a apresentarem

propostas fechadas para o Fornecimento, Montagem, Treinamento e Manutenção de
Equipamento de Laboratório para a Faculdade de Veterinária no âmbito do Projectto
AURG-II-2-115, (Especificações Técnicas constantes dos Documentos do Concurso);

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos

de Concurso ou adquirí-los, mediante solicitação por escrito na UGEA Central a funcionar

no edifício do Reitoria, sita no Campus Universitário, Av. Julius Nyerere, entre às 8.00 e
15.30 horas, pela importância não reembolsável de 1.500,00MT, que deve ser depositada

na conta 170475561 – UEM DLA do Millenniumbim

3. O período de validade das propostas será de 120 dias;

4. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 10.00 horas locais do dia
7 de Junho de 2021 e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço e dia, 7 de

Junho de 2021, às 10.15 horas, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

5. O posicionamento dos concorrentes será anunciado no dia 18 de Junho de 2021, pelas
10.30 horas, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

Endereço:         
Universidade Eduardo Mondlane

Direcção de Logística e Aprovisionamento

(UGEA-UEM)

Edifício da Reitoria, Campus Universitário, Av. Julius Nyerere, n.º 3453
Telefone: 21410100 

Maputo  

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 12 de Maio de 2021 

O Director  

(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO E REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO
CONCURSO PÚBLICO Nº 25A001652/CP/02/2021

Contratação de Empreitada de Obras de emergência dos escritórios do Secretariado do Pro-
grama de Gestão do Risco de Desastres e Resiliência em Moçambique.

Data: 10 de Maio de 2021

O Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD) é uma instituição do Estado criada 
em 2020, pelo Decreto Presidencial nº 41/2020, de 28 de Dezembro, é a Entidade Coordenadora de Gestão e 
Redução do Risco de Desastres em Moçambique.    

Em 2017, o Conselho de Ministros aprovou o Plano Director de Redução do Risco de Desastres (2017-2030). 
O Plano Director visa reduzir o risco de desastres, a perda de vidas humanas e de infra-estruturas vitais, as-
sim como prevenir o aparecimento de novos riscos de desastres através do aumento da resiliência humana e 
infra-estrutural perante eventos climáticos, naturais e antrópicos extremos ou recorrentes.

Visando operacionalizar o Plano Director de Redução do Risco de Desastres, o Governo de Moçambique, atra-
vés do INGD e o Ministério de Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH), recebeu um financiamento 
do Banco Mundial para implementar o Programa de Gestão do Risco de Desastres e Resiliência em Moçam-
bique para um período de cinco anos (2019-2024). O Programa contempla duas componentes: (i) Programa 
por Resultados (PforR) e (ii) Assistência Técnica (AT). E é através da componente do PforR, que o Programa 
pretende contratar Empreitada de Obras de emergência dos escritórios do Secretariado do Programa de Ges-
tão do Risco de Desastres e Resiliência em Moçambique.

Assim, o INGD convida às empresas interessadas e elegíveis a apresentarem propostas fechadas, para a cons-
trução dos escritórios de emergência para o Secretariado do Programa de Gestão do Risco de Desastres e 
Resiliência em Moçambique.

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou 
levantá-los nos escritórios do INGD, sito no endereço abaixo, pela importância não reembolsável de 2.000,00 
MT (dois mil Meticais) pelo conjunto, das 8.00h às 15.00h, a serem depositados na conta Millennium BIM n˚ 
576569, em nome do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades.

O período de validade das propostas deverá ser de 90 (noventa) dias.

As propostas deverão ser acompanhadas por uma Garantia Provisória no valor de 90.000,00 (noventa mil 
meticais), válida por 120 dias. 

Para os concorrentes interessados é requerido Alvará de 5ª classe ou superior; e apresentar uma relação 
de obras realizadas e com faturação média anual, nos dois últimos exercícios fiscais, de valor igual ou su-
perior a 15.000.000,00MT, com indicação dos dados necessários à sua verificação.

As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 10:00h do dia 01 de Junho de 2021 e serão 
abertas em sessão Pública, no mesmo dia e local, pelas 10.15h na presença dos concorrentes e público que 
desejar participar.

A visita ao local das obras será às 10.00 horas do dia 17 de Maio de 2021. Ponto de encontro: INGD, Rua da 
Gare de Mercadorias, no 690. Maputo – Moçambique.

O anúncio do posicionamento dos concorrentes será divulgado, em sessão pública, no dia 15 de Junho de 
2021, às 10.00 horas, na Sala de Reuniões do INGD, sita Rua da Gare de Mercadorias, no 690. Maputo - Mo-
çambique.

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.

Endereço:
Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres
Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEA)
Rua da Gare de Mercadorias, no 690. Maputo – Moçambique.
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ANÚNCIO DE VAGA
Oficial de Finanças

NO- OF/21

A Aldeia das Crianças SOS Kinderdorf International é uma 
das maiores Organizações Sociais e Humanitárias de apoio 
as crianças órfãs e/ou desamparadas. A nível Mundial, a 
SOS Kinderdorf International existe em mais de 134 paises, 
sendo que em Moçambique estão actualmente estabelecidas 6 
Aldeias em  Maputo, Inhambane, Beira,  Chimoio, Tete e Pemba  
incluindo a Escola SOS Maputo.  Assim sendo a Escola Primária 
e Secundária Hermann Gmeiner pretende admitir um Oficial 
de Finanças a basear-se em Maputo.

Resumo das Principais Responsabilidades
O Oficial de Finanças tem a responsabilidade de apoiar as 
nossas operações dentro da Escola Primária e Secundária da 
SOS. Sob a supervisão e orientação do Coordenador Nacional 
de Finanças o Oficial de Finanças irá garantir a gestão sólida 
e a utilização efectiva dos recursos da escola e total prestação 
de contas ao Director da Escola e ao Escritório Nacional. 
Verificar todos os pagamentos e recebimentos da escola antes 
da aprovação; Implementar os instrumentos contabilísticos 
e financeiros necessários e mecanismos de elaboração de 
relatórios e preparar os relatórios administrativos e financeiros 
da escola; Gerir o arquivo dos documentos administrativos, 
financeiros, contabilísticos e legais. 
O Incumbente é igualmente responsável pela actualização dos 
dados contabilísticos no sistema navision e fazer reconciliações 
bancárias mensais conforme os prazos estabelecidos.

 Requisitos  

• Nacionalidade moçambicana;
• Licenciatura em  em Contabilidade e /ou Auditoria;
• Experiência comprovada de pelo menos 5 anos na posição

similar;
• Fortes habilidades de comunicação em Português e Inglês

(oral e escrito);
• Competências intermediárias em MS Excel;
• Conhecimento sobre sistemas de orçamentação e

relatórios financeiros.

Como Candidatar-se 
Os candidatos interessados poderão submeter os seus CV´s, 
acompanhados pela carta de Interesse e demais documentos 
que possam reforçar a sua candidatura: Fotocópia do B.I., 
Certificado de habilitações, 3 Cartas “Oficiais” de referências, 
através do seguinte correio electrónico: 
Recruitment.SOS@soscvs.org.mz, indicando no Assunto 
“NO- OF/21/2021” até ao dia 14/5/2021.

Encoraja-se a candidatura de mulheres e apenas os candidatos Pré-

Seleccionados serão contactados!

REPÚBLICA DE MOÇAMBUIQUE
CIDADE DE MAPUTO

CONSENHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃODO ESTADO
SERVIÇOS DE ASSUNTOS SOCIAIS

SECTOR DO GÉNERO, CRIANÇA E ACÇÃO SOCIAL
 Rua de Xitende nº 119, Telefone:873788168, Maputo-Moçambique

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos do nº 2 do artigo 64, do Decreto nº 5/2016, de 8 de Marco que aprova o Regulamento de Contratacao de Empreitada 
de Obras Publicas, Fornecimento de Bens e Prestacao de Servicos ao Estado, comunica-se a adjudicacao de acordo com o seguinte: 

Nº DO CONCURSO
Tipo de 

Concurso
Objecto Empresa 

Valor de 
adjudicacao

62L000151/CC/07/UGEA/
SGCASCM/2021

Cotações Fardamento  Casa Pandia  Lda 84.193,20MT

62L000151/AD/03/UGEA/
SGCASCM/2021

Ajuste 
Directo

Enxovais
Supermercado 
July, Lda

79.162,00MT

62L000151/CC/02/UGEA/
SGCASCM/2021

Cotações
Manutenção e assistência técnica para 
equipamento informático

Cateto Serviços 
Lda

298.291,50MT

62L000151/AD/02/UGEA/
SGCASCM/2021

Ajuste 
Directo

Manutencão  e reparação  da máquina  
fotócopiadora

Prodata 173.838,51MT

62L000151/CC/09/UGEA/
SGCASCM/2021

Cotações Géneros  alimentícios 
Supermercado 
July, Lda

45.650,80MT

62L000151/CC/06/UGEA/
SGCASCM/2021

Cotações Comunicação Mobaile Plus Lda 10.200,00MT

62L000151/CC/01/UGEA/
SGCASCM/2021

Cotações  Manutenção  e revisão de extintores Sanfogo Limitada 37.323,00MT

62L000151/CC/11/UGEA/
SGCASCM/2021

Cotações  Fornecimento de follhetos; cartazes e dísticos  
Graffiti wall 
Design

57.330,00MT

62L000151/CC/03/UGEA/
SGCASCM/2021

Cotações
Manutenção e reparação da instalação 
eléctrica

Startec Lda 338.054,07MT 

Maputo,  Maio  de 2021

Autoridade Competente
 (Assinatura Ilegíve)
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BOLSA DE VALORES DE MOÇAMBIQUE

Anúncio do Concurso Limitado N.° 24A002141/CL/13/2021 

1. A Bolsa de Valores de Moçambique convida pessoas singulares ou colectivas,

nacionais interessadas e que reúnam os requisitos de elegibilidade a

apresentarem propostas fechadas para Fornecimento de Material

Promocional e Corporate.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os

Documentos do Concurso ou adquirí-los na Bolsa de Valores de Moçambique,

sita na Av. 25 de Setembro, nº 1230, 5º andar, Prédio 33 andares, pela

importância não reembolsável de 500,00MT (quinhentos meticais), para

cada conjunto, a ser depositada na conta da Bolsa de Valores de Moçambique

(BVM), Nº 004400018101, ou pelo NIB 000880000440001810180, Banco

Comercial e de Investimentos (BCI).

3. O prazo de validade das propostas será de 90 dias, a contar da data-final da
sua entrega.

4. As propostas deverão ser entregues em formato físico, no endereço acima
citado, até às 10.00 horas do dia 21/5/2021, e serão abertas em sessão

pública, no mesmo endereço, às 10.30 horas do mesmo dia na presença dos

concorrentes que desejam comparecer.

5. O anúncio do posicionamento dos concorrentes será feito no dia 4/6/2021,

em sessão pública, a realizar-se na Bolsa de Valores de Moçambique, sita na

Av. 25 de Setembro, nº 1230, 5º andar, Prédio 33 Andares.

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 2021

A Autoridade Competente

(Ilegível)

1. Sobre a WaterAid
A WaterAid é uma organização internacional com fins
não lucrativos, determinada a fazer da água limpa, do
saneamento decente e da boa higiene o normal para toda
a gente, em todo o lado dentro de uma geração. Somente
lidando com estes três elementos essenciais de modo
duradouro podem as pessoas mudar as próprias vidas
para sempre. A WaterAid está presente em Moçambique
desde 1995, onde o seu contributo para o sector de água,
Saneamento e Higiene é reconhecido pelo Governo e
pelos intervenientes do sector.

2. Contexto

A WaterAid Moçambique tem várias intervenções nas

áreas de água, saneamento e higiene nas províncias de

Maputo, Zambézia, Nampula e Niassa. Mais recentemente, 

a organização juntou-se a outros parceiros na resposta à

pandemia da Covid-19, focando-se na sensibilização para

a mudança de comportamento nas práticas de higiene,

na disponibilização de facilidades de lavagem das mãos

e outras iniciativas. Para a WaterAid, a geração de

conteúdos de valor, que despertem o interesse e desejos

do público é importante para o engajamento online e é

bastante crucial para, de forma estratégica, reforçar a

visibilidade, mostrar os seus diferenciais e gerar empatia

e confiança do público pela organização. É nesse âmbito
que a WaterAid pretende contratar uma empresa com

experiência e conhecimentos comprovados para a

prestação de serviços de gestão das suas plataformas

digitais (facebook, twitter, instagram, linkedin e o

website).

3. Objectivos gerais
Contratação de serviços de produção de conteúdos e
gestão de plataformas digitais, incluindo planificação
estratégica, criação de artes, geração de conteúdo, gestão
da comunicação da WaterAid no espaço digital, relatórios
digitais, entre outros.

4. Escopo do trabalho
• Pesquisar, conceber e gerir campanhas digitais da

WaterAid;
• Planificar e criar artes para canais online tais

como Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin e
Website;

• Criar e gerir interação em plataformas digitais,
garantindo a segurança e reputação da marca no
espaço digital;

• Elaboração de planos de conteúdos e expressões
digitais (calendários de postagens, levantamento
de temas ou pautas, etc);

• Assessoria, agenciamento, supervisão, veiculação
e intermediação das acções de comunicação
perante os diversos veículos de média;

• Numa base mensal ou sempre que solicitado, criar
relatórios de desempenho da marca nos diversos
canais digitais;

• Fazer cobertura de eventos da WaterAid
(campanhas, datas comemorativas, reuniões
importantes, lançamentos e eventos públicos),
gerando produtos como fotografias, cartazes,
artes e vídeos;

• Produção de áudios/spots radiofónicos para uso
em diversas estações de rádio;

• Produção de spots televisivos e gestão das
inserções nos canais de TV.

5. Duração do contrato
O contrato a celebrar com a entidade a ser seleccionada
terá a duração de um (1) ano, podendo ser renovado
dependendo da disponibilidade de fundos.

6. Submissão de propostas
As entidades interessadas devem apresentar as suas
propostas técnica e financeira, incluindo:

• Breve explicação da compreensão do trabalho
definido nos TdR’s;

• Resumo das abordagens e métodos propostos;

• Experiência da empresa na área de design, criação,
comunicação e imagem, na divulgação e cobertura
de acções de água, higiene e saneamento no país;

• Perfil dos membros da equipa, incluindo: CVs;
contactos; descrição da experiência relevante;
funções e responsabilidades;

• Orçamento e plano de trabalho propostos;

• Amostras de trabalhos anteriores relevantes para a
candidatura;

7. Detalhes da submissão:
As propostas técnicas e financeiras e toda a
documentação relevante deverão ser apresentadas
até às 13.00 horas do dia 19 de Maio de 2021
com o tema “Gestão de plataformas digitais” para:
wateraidmoz@wateraid.org

Termos de Referência para Contratação de Serviços de Produção de Conteúdos e Gestão de Plataformas Digitais 

4784

Acesse: https://t.me/Novojornal



PUBLICIDADE14 Quarta-feira, 12 de Maio de 2021

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

1ª Secção Comercial

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção Comercial deste Tribunal Judicial da Cidade de Maputo 
correm éditos de trinta (30) dias, citando os executados: MECÂNICA 
MOTORES, LDA e JORGE JOÃO MACOME, com última sede e residência 
conhecida na Avenida de Moçambique, nº 103, nesta cidade, na pessoa do seu 
representante legal, ora ausente em parte incerta deste país, para no prazo de 
dez (10) dias, que começa a correr depois de findo o dos éditos, tudo a contar 
da data da segunda e última publicação deste anúncio no jornal “Notícias”, pagar 
ao exequente BIM- BANCO INTERNACIONAL DE MOÇAMBIQUE, SA, a quantia 
de 1 329,962,09MT (um milhão, trezentos e vinte e nove mil, novecentos e 
sessenta e dois meticais e nove centavos) em dívida nos presentes Autos de 
Execução Ordinária nº 12/2021-N, que por esta Secção lhes move o referido 
exequente ou, no mesmo prazo, nomear à penhora bens suficientes para tal 
pagamento e do mais que acrescerem ou deduzirem a oposição que tiverem, 
nos termos do artigo 811°, 812° e seguintes do Código do Processo Civil, sob 
pena de, não o fazendo, se devolver esse direito ao exequente, prosseguindo a 
execução seus termos do artigo 836°/1, a) do mesmo diploma legal, conforme 
tudo melhor consta da petição inicial, cujo  duplicados se encontram à disposição 
nesta Secção, onde poderão solicita-los em qualquer dia útil, dentro das horas 
normais de expediente.

Maputo, aos 29 de Abril de 2021

A Ajudante de Escrivão de Direito
Felismina Jemisse Ubisse

Verifiquei
O Juiz de Direito

Dr. João de Almeida F. Guilherme

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

3ª SECÇÃO

ANÚNCIO
Pela Terceira Secção do Tribunal Judicial da Cidade 
de Maputo, nos Autos de Acção Executiva para 
Pagamento de Quantia Certa sob Forma de Processo 
Ordinário, nº 67/19-L, movidos pelo exequente, BANCO 
INTERNACIONAL DE MOÇAMBIQUE, SA, com sede na 
Rua dos Desportistas, número 873/874, cidade de Maputo, 
contra os executados: PEDRO ALFREDO CHONGO e 
MADELENA ISABEL MANHIQUE CHONGO, ora em parte 
incerta, com o último domicílio conhecido no Bairro das 
Mahotas, casa número 80, Q. 15, cidade de Maputo, são 
estes executados citados para pagarem a quantia de 
418.307,59MT (quatrocentos e dezoito mil, trezentos 
e sete meticais e cinquenta e nove centavos) no prazo 
de 10 dias, finda a dilação de 30 dias, contados da data 
da segunda e última publicação deste anúncio no jornal 
“Notícias”, ou no mesmo prazo, nomearem à penhora bens 
suficientes para tal pagamento e do mais que acrescerem, 
ou deduzirem a oposição que tiverem, querendo, nos 
termos do artigo 812º e seguintes do Código de Processo 
Civil, sob pena de, não o fazendo, devolver-se esse direito 
ao exequente, prosseguindo a execução seus ulteriores 
termos, conforme tudo melhor consta da petição inicial 
cujo duplicado se encontra no Cartório desta Secção, à 
disposição dos executados, onde poderão solicitá-lo em 
qualquer dia útil, durante as horas normais de expediente.

Maputo, aos 15 de Abril de 2020
A Escriturária Judicial

Deize Uanela
Verifiquei

O Juiz de Direito
José Alfredo Macaringue

4765

Faz-se saber, que nesta Secção 
e Cartório correm termos 
processuais uns Autos de Carta 
Precatória, registado sob o 
nº 03/21/C, que o exequente 
BCI-BANCO COMERCIAL DE 
INVESTIMENTOS, SA, com 
sede na Av. 25 de Setembro, 
nº 04, cidade de Maputo, move 
contra o executado JOÃO 
ALBINO LUCAS MATSINHE, 
residente no Bairro da Matola 
“A”, rua Massavanhana, 
casa nº 1208, cidade da 
Matola, para pagamento da 
quantia exequenda no valor 
de 1.405.274,50MT (um 
milhão, quatrocentos e cinco 
mil, duzentos e setenta e 
quatro meticais e cinquenta 
centavos), foi designado o 
dia 27 de Maio de 2021, 
pelas 11.00 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 2ª praça, 
isto é pela metade do preço.

Verba nº 1
Uma (01) mesa de jantar, 
de oito (8) lugares, com 
design de mármore, avaliada 
em 10 000,00MT (dez mil 
meticais);

Verba nº 2
Duas (02) cadeiras fixas, de 
alumínio, cor creme, avaliadas 
cada uma em 250,00MT 
(duzentos e cinquenta meticais) 
totalizando 500,00MT 
(quinhentos meticais);

Verba nº 3
Uma (01) geleira de duas 
portas, marca Westwer, de 550 
litros, cor cinzenta, avaliada 
em 10.000,00MT (dez mil 
meticais);

Verba nº 4
Um (01) televisor Samsung 
de 42 polegadas, cor preta, 
avaliado em 7 500,00MT ( sete 
mil quinhentos e meticais);

Verba nº 5
Um (01) aparelho DVD home 
theatre, marca Samsung, 
avaliado em 2 500,00MT (dois 
mil e quinhentos meticais);

Verba nº 6
Uma (01) mesinha de TV, de 
madeira prensada, cor preta, 
avaliada em 1 000,00MT (mil 
meticais);

Verba nº 7
Sofá de dois (02) lugares, cor 
creme, avaliado em 1 500,00MT 
(mil e quinhentos meticais);

Verba nº 8
Um (01) Microondas, de marca 
Samsunga, cor cinza, avaliado 
em 1 000,00MT (mil meticais);

Verba nº 9
 Um (01) espelho, cor dourada, 
avaliado em 500,00MT 
(quinhentos meticais);

Verba nº 10
Um projector, de marca 
Samsung sinotec, avaliado em 
17 500,00MT (dezassete mil e 
quinhentos meticais).

Os bens podem ser examinados 
na residência do executado, sita 
no Bairro da Matola “A”, Rua 
Massavanhana, casa nº 1208, 
cidade da Matola, 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 pretende examinar, 
nos termos do artigo 891 do 
C.P.Civil.

Matola, aos seis de Maio de dois 
mil e vinte e um

 A Escrivã de Direito

Fátima F. Jetha

Verifiquei

O Juiz de Direito

Dr. Domingos Samuel

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

12ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO

47664762
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1. A Direcção Provincial de Educação (DPE) de Manica, através do Programa de Construção
Acelerada de Infra-estruturas Escolares vai levar a cabo obras de construção de Escolas
Primárias e Secundárias da campanha 2021. Para o efeito, esta Direcção pretende contratar
fiscais independentes (Empresas de Consultoria) para a fiscalização das referidas obras, pelo
que convida os consultores elegíveis, a manifestarem o seu interesse em prestar os referidos
serviços conforme a tabela abaixo:

OBJECTOS DO CONCURSO:

No do 
Concurso

OBJECTO DE 
FISCALIZAÇÃO

DIS TRITO

Composição da Escola

Bloco 
3S

Bloco 
2S+Adm

Bloco 
Adm+1S

Bloco 
Multiuso

Sanitário
Furo 

de 
água

01/FISC/
DPE-M/

FASE/2021
LOTE I

Constução da ESG Qints 
das Laranjeiras

Vanduzi 03 00 01 01 01 01

Construção da EP 
Matsinho

Vanduzi 01 01 00 00 01 01

Construção da EP 
Chindede

Machaze 01 01 00 00 01 01

Construção da EP 
Mecupe

Machaze 01 01 00 00 01 01

01/FISC/
DPE-M/

FASE/2021
LOTE II

Construção da EP Noia Gondola 01 01 00 00 01 01

Construção da EP Bela 
Vista

Gondola
01 01 00 00 01 01

Construção da EP 7 de 
Abril

Gondola
01 01 00 00 01 01

Construção da EP 
Mandore

Gondola
01 01 00 00 01 01

Construção da EP 
Inchope Estação

Gondola
01 01 00 00 01 01

2 Os Consultores interessados poderão providenciar brochuras/resumo indicando a 
experiência da empresa na área, o quadro técnico disponível e o alvará que possui.

Os requisitos de qualificação são os seguintes:
• Alvará mínimo da 2ª classe;

• Quadro técnico mínimo com qualificações adequadas ao objecto de concurso;
• Experiência comprovada nos serviços de fiscalização de objectos similares.

As Manifestações de Interesse deverão ser entregues no endereço abaixo até às 15.00 horas do 
dia 31 de Maio de 2021.

A modalidade de contratação é baseada no Preço Máximo.

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.

Direcção Provincial da Educação de Manica,

Unidade de Construções e Equipamentos Escolares, sita no Parque de viaturas da DPE/Manica, 
rua 20 de Setembro, recinto da ESG Samora Machel-Chimoio.

Telefone: 251123619

O Director Provincial

dr. Baptista Francisco
(Instr. Téc. Pedag. N1)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

CONSELHO EXECUTIVO DE MANICA
DIRECCÇÃO PROVINCIAL DE EDUCAÇÃO 

REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DO CONCURSOS 

1. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano recebeu Financiamento de Parceiros Externos de Cooperação e pretende
aplicar parte destes fundos na implementação do programa de construção acelerada de infra-estruturas escolares para cobrir
Contrato de Empreitadas de Obras para Construção de 40 salas de aula do Ensino Primário e 10 salas de aula do Ensino Secundário 
na Província de Manica, a ser implementado nos Distritos de Vanduzi, Gondola e Machaze. Para tal, a Direcção Provincial de
Educação (DPE) de Manica convida empresas elegíveis a submeterem as suas propostas (fechadas) para a execução dessas
empreitadas conforme a tabela abaixo:

No do Concurso Modalidade Objecto
Classe 

Minimado 
alvará

Garantia 
Provisória

Data e hora para 
visita ao terreno

Data e hora-
final de entrega 
das propostas

Data e hora de 
abertura das 

propostas

Data e hora 
de anúncio de 

posicionamento dos 
concorrentes

01 CP/ DPE-M/
FASE/2021-LOTE I

Concurso 
Público

Constução da ESG 
Qints das Laranjeiras

5a 500.000,00
Data: 21/5/2021
Hora: 8.00 horas

Data: 8/6/2021
Hora: 8.30 horas

Data: 8/6/2021
Hora: 9.30 horas

Data: 5/7/2021
Hora: 9.00 horas

01 CP/ DPE-M/
FASE/2021-LOTE II

Concurso 
Público

Construção da EP 
Matsinho

4a 200.000,00
Data: 21/5/2021
Hora: 8.00 horas

Data: 8/6/2021
Hora: 8.30 horas

Data: 8/6/2021
Hora: 9.30 horas

Data: 5/7/2021
Hora: 9.00 horas

01 CP/ DPE-M/
FASE/2021-LOTE III

Concurso 
Público

Construção da EP 
Noia

4a 200.000,00
Data: 21/5/2021
Hora: 8.00 horas

Data: 8/6/2021
Hora: 8.30 horas

Data: 8/6/2021
Horas: 9.30 horas

Data: 5/7/2021
Hora: 9.00 horas

01 CP/ DPE-M/
FASE/2021-LOTE IV

Concurso 
Público

Construção da EP Bela 
Vista

4a 200.000,00
Data: 21/5/2021
Hora: 8.00 horas

Data: 8/6/2021
Hora: 8.30 horas

Data: 8/6/2021
Hora: 9.30 horas

Data: 5/7/2021
Hora: 9.00 horas

01 CP/ DPE-M/
FASE/2021-LOTE V

Concurso 
Público

Construção da EP 7 de 
Abril

4a 200.000,00
Data: 21/5/2021
Hora: 8.00 horas

Data: 8/6/2021
Hora: 8.30 horas

Data: 8/6/2021
Hora: 9.30 horas

Data: 5/7/2021
Hora: 9.00 horas

01 CP/ DPE-M/
FASE/2021-LOTE VI

Concurso 
Público

Construção da EP 
Mandore

4a 200.000,00
Data: 21/5/2021
Hora: 8.00 horas

Data: 8/6/2021
Hora: 8.30 horas

Data: 8/6/2021
Hora: 9.30 horas

Data: 5/7/2021
Hora: 9.00 horas

01 CP/ DPE-M/
FASE/2021-LOTE VII

Concurso 
Público

Construção da EP 
Inchope Estação

4a 200.000,00
Data: 21/5/2021
Hora: 8.00 horas

Data: 8/6/2021
Hora: 8.30 horas

Data: 8/6/2021
Hora: 9.30 horas

Data: 5/7/2021
Hora: 9.00 horas

01 CP/ DPE-M/
FASE/2021-LOTEVII I

Concurso 
Público

Construção da EP 
Chindede

4a 250.000,00
Data: 24/5/2021
Hora: 8.00 horas

Data: 8/6/2021
Hora: 8.30 horas

Data: 8/6/2021
Hora: 9.30 horas

Data: 5/7/2021
Hora: 9.00 horas

01 CP/ DPE-M/
FASE/2021-LOTE IX

Concurso 
Público

Construção da EP 
Mecupe

4a 250.000,00
Data:24/5/2021
Hora: 8.00 horas

Data: 8/6/2021
Hora: 8.30 horas

Data: 8/6/2021
Hora: 9.30 horas

Data: 5/7/2021
Hora: 9.00 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquirí-los na DPE/
Manica, Unidade de Construções e Equipamentos Escolares (UCEE), sita no parque de viaturas da DPE, Rua 20 de Setembro,
recinto da ESG Samora Machel-Chimoio, pela importância não reembolsável de 2.500,00MT (dois mil e quinhentos meticais) a
ser depositada na conta no11174886 (BIM) – FUNDO DIVERSO DA DPEC.

3. Será realizada uma Reunião Pré-Concurso no dia 11 de Maio de 2021, pelas 10.00 horas no endereço acima, para adivulgação
do programa de empreitadas e esclarecimento sobre o projecto de Escolas resilientes.

4. As propostas deverão ser entregues e serão abertas em sessão pública no mesmo endereço, na data e hora acima indicadas, na
presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

5. No âmbito de prevenção à COVID-19, para a segurança dos concorrentes, membros do júri e demais intervenientes, no acto de
abertura das propostas serão observadas as seguintes medidas:

a. Uso obrigatório de máscaras em todo recinto de abertura das propostas (a viseira não substitui a máscara);

b. Higienização das mãos;
c. Distanciamento físico;
d. A permanência na sala e no recinto deverá ser apenas por tempo necessário.

6. 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.

O Director Provincial
dr. Baptista Francisco
(Instr. Téc. Pedag. N1)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DA 
CIDADE DE MAPUTO

13ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Décima Terceira Secção do 
Tribunal Judicial da Cidade de 
Maputo, na Acção Ordinária 
nº 01/2021-K, pendente neste 
Cartório da 13ª Secção Comer-
cial deste Tribunal, movida 
pelo autor: CROSSING MAPU-
TO, LDA, com domicílio profis-
sional nesta cidade, contra a 
ré: TRINOTEC ENGENHARI-
AS E PROJECTOS, LDA, com 
domicílio profissional na Av. 
24 de Julho, nº 1277, nesta ci-
dade, na pessoa dos seus rep-
resentantes legais, os senhores 
Sérgio Henrique de Oliveira 
Dimas Lino Barroca e Filipe 
Alexandre de Oliveira Dimas 
Lino Barroca, ora em parte in-
certa, é esta ré citada para con-
testar, querendo, apresentar a 
sua defesa no prazo de vinte 
dias, que começa a correr de-
pois de finda a dilação de trin-
ta dias dos éditos, a contar da 
data da segunda e última publi-
cação deste anúncio, conforme 
os fundamentos da petição ini-
cial, cujo duplicado se encontra 
à disposição nesta Secção, onde 
poderá solicitá-lo em qualquer 
dia útil, dentro das horas nor-
mais do expediente, com a ad-
vertência de que a falta de con-
testação, implica a confissão 
dos factos articulados pelo au-
tor, para todos os efeitos legais.

Para constar, se lavrou este e 
mais dois de igual teor que vão 
ser afixados nos locais por lei 
determinados.

Maputo, aos 20 de Abril de 2021

Verifiquei

A Juíza de Direito
Maria da Luz

A Escrivã de Direito
Luísa Missão 

Timba Malhuza
4750
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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:

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos dos Concursos

ou levantá-los na UGEA, na Rua da GARE nº 690, Parque do INGD pela importância não reembolsável de

1.000,00MT, que deve ser depositado na Conta nº 576569 BIM – Instituto Nacional de Gestão de 

Calamidades.

N.º Concurso Modalidade Objecto
Data hora final 

para entrega
Data hora para 

abertura

25A001652/CL/07/
INGD/2021

Concurso 
Limitado

Contratação de serviços 
para fornecimento de 
lanches

24/5/2021

Hora: 9.30

24/5/2021

Hora: 10.00

25A001652/CP/01/
INGD/2021

Concurso 
Publico

Contratação de serviços 
para fornecimento de 
equipamento Informático

24/5/2021

Hora: 11.00

24/5/2021

Hora: 11.30

3. As propostas deverão ser entregues no endereço acima citado e o período de validade das propostas será

de 120 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 n.º 5/2016, de 8 de

Março.

Autoridade Competente

(Ilegível)

FIPAG TETE

Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSOS
Nos termos do anúncio publicado no jornal “Notícias” dos dias 12 e 13 de Maio de 2021, comunica-se a abertura de 
concursos  contrariamente ao inicialmente  previsto,  conforme a tabela abaixo: 

Nº do  Concurso Objecto Modalidade 
Data e hora final da 

entrega
Data e hora de 

abertura
Validade

Garantia 
bancária

17/FIPAG-AOT/
UGEA/CL/21         

Fornecimento de Aparelhos 
de Ar Condicionados

Limitado   27/5/2021 às 9.00H
27/5/2021 às 
9.00H

120 dias Exigida

18/FIPAG-AOT/
UGEA/CL/21         

Fornecimento de 
Equipamento Informatico

Limitado   27/5/2021 às 10.00H
27/5/2021 às 
10.00H

120 dias Exigida

24/FIPAG-AOT/
UGEA/PD/21         

Fornecimento de 
equipamento de 
Laboratorio.

Pequena 
Dimensão 

27/5/2021 às 11.00H
27/5/2021 às 
11.00H

120 dias N/A

25/FIPAG-AOT/
UGEA/PD/21

Fornecimento de Reagentes
Pequena 
Dimensão

27/5/2021 às 13.00H
27/5/2021 às 
13.00H

120 dias N/A

28/FIPAG-AOT/
UGEA/CP/21

Fornecimento de 
Combustivel

Publico 27/5/2021 às 14.00H
27/5/2021 às 
14.00H

120 dias Garantia

02/FIPAG-AOT/
UGEA/CL/21

Prestação de Serviços 
de aluguer de Maquinas 
Pesadas

Limitado 28/5/2021 às 9.00H
28/5/2021 às 
9.00H

120 dias Garantia

07/FIPAG-AOT/
UGEA/PD/21

Contratação para prestação 
de serviços de Manutenção 
e Reparação de Geradores 

Pequena 
Dimensão

28/5/2021 às 10.00H
28/5/2021 às 
10.00H

120 dias N/A

16/FIPAG-AOT/
UGEA/CP/21

Fornecimento de Material 
de Escritorio

Publico 28/5/2021 às 11.00H
28/5/2021 às 
11.00H

120 dias Exigida

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos dos Concursos ou adquirí-
los, entre às 8.00 e 15.30 horas pela importância não reembolsável de 1500,00MT Concurso Público e Limitado,
500.00MT Pequena Dimensão, que deve ser depositado na conta 4575685 - BIM – FIPAG TETE

Endereço:           FIPAG TETE
Unidade Gestora Executora de Aquisições (UGEA)
Bairro Chingodzi, troço Boabab-Ceta

Contacto; +258 849106541

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 nº 5/2016, de 8 de Março.

Tete, aos 10 de Maio de 2021

O Director

(Ilegível)  

ACIPOL

ACADEMIA DE CIÊNCIAS POLICIAIS

Anúncio de Adjudicação
De acordo com alínea d), do n.º 3, do artigo 33 conjugado com o n.º 2, do artigo 63, 

do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento 

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

de Março, comunica-se que os objectos dos concursos abaixo foram adjudicados às 

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

N/O
Modalidade de 

Concurso
Objecto

Empresa 
Adjudicada

Valor da 
Proposta em 

Meticais

1
Concurso por 
Ajuste Directo n.º 
17A001141AD00352021

Fornecimento de material 
de higiene e limpeza para 
ACIPOL

Sam & Ping, Lda 3.379.873,77MT

2
Concurso por 
Ajuste Directo n.º 
17001141AD00362021

Fornecimento de material 
de escritório

Livraria e 
Papelaria 
Maputo, Lda

3.262.428,00MT

3
Concurso por 
Ajuste Directo nº 
17A001141AD00372021

Fornecimento de material 
de construção

Expresso 
Electro-
Ferragens 

3.088.592,85MT

Michafutene, Maio de 2021

Autoridade Competente

(Ilegível)
Anuncio N° 05/2021

Estudo sobre Gestão de Receitas, provenientes de Exploração Florestal e
Mineira, canalizadas nos termos da Lei para as comunidades das províncias

de Tete e Manica e sua contribuição no desenvolvimento Local

O CESC está a implementar um projecto designado Roteiro da Sociedade Civil para Inclusão
Económica e Social das Comunidades Locais, financiado pela União Europeia em parceria com a AAAJC 
em Tete (Moatize, Marara) e Manica. 
Em alinhamento ao Objectivo Estratégico do Pilar II do Plano Estratégico (PE) do CESC para o período 
2020-2024, que consiste em influenciar processos de usufruto de direitos e cumprimento de obrigações 
entre o Estado para com os cidadãos e vice-versa, o CESC entende que uma governação sustentável 
e inclusiva e, respectiva sustentabilidade da exploração de Recursos Naturais (RN) traz benefícios 
tangíveis e intangíveis de curto, médio e longo prazos em Moçambique.  

Duas áreas distintas de arrecadação de receitas proveniente da exploração de recursos naturais, 
nomeadamente (i) Florestas e Fauna Bravia e (ii) Mineração, merecem a nossa atenção para o 
acompanhamento, compreensão e clarificação sobre mecanismos estabelecidos para tomar decisões 
de alocação e gestão das receitas nas comunidades hospedeiras dos recursos naturais sem prejuízo da 
unicidade do Estado. Para as florestas e fauna bravia, dois instrumentos legais, nomeadamente a Lei 
10/99, de 7 de Julho (Lei de Florestas e Fauna Bravia e o Diploma Ministerial 93/2005) que estabelece 
o comando legal de transferência de 20% da receita proveniente de exploração de recursos naturais,
tais como floresta e fauna bravia, para as comunidades donde esses recursos são explorados. Nesse 
contexto a AAAJC e o CESC pretende contratar serviços de consultoria para realizar um estudo com 
o objectivo de fazer uma análise comparativa dos mecanismos de decisão, canalização e gestão das
receitas, provenientes da exploração florestal e mineira, para as comunidades nas províncias de Tete e 
Manica, nos termos da Lei em vigor e sua contribuição para o desenvolvimento local. 

PERFIL DO CONSULTOR
 Entendimento profundo do contexto do País e dos seus desafios e oportunidades

particularmente relacionados com a exploração intensiva de recursos naturais
(floresta e mineração);

 Formação superior em áreas de economia política, estudos de desenvolvimento, com
especialização em governação, desenvolvimento rural, recursos naturais ou área relacionada;

 Experiência de mais de 7 anos em áreas ligadas a terra e recursos naturais (mega projectos e
mineração artesanal);

 Publicações relacionadas com o assunto de recursos naturais e gestão local;
 Língua falada e escrita: Português;
 Disponibilidade imediata.

DOCUMENTOS DO CONCURSO
1. Proposta Técnica e Financeira em envelopes fechados e separados. (A proposta financeira deve

ser apresentada em Meticais);
2. Documentos de legibilidade da Empresa ou Consultor (Alvará, Certidão de registo comercial não

superior a 3 meses, Certidão de quitação das finanças e INSS, BR de Empresa, Nuit da Empresa
e CV dos consultores;

3. Três cartas de referência de ter prestado serviços similares;
4. Declaração de inexistência de conflito de interesse;

Os interessados poderão solicitar os Termos de Referência completos através do email info@cescmoz.
org e submeter os documentos do concurso até ao dia 20 de Maio de 2021 para o endereço do CESC em 
Maputo sita na Av. Julius Nyerere Nr.258.

4792

República de Moçambique

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSO HíDRICOS
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1. Torna-se público que se aceitam propostas para compra de viaturas, equipamento Informático e

electrodomésticos, abatidos na Procuradoria-Geral da República, em cartas fechadas devidamente

assinadas pelos proponentes, no dia 25 de Maio, até às 10.00h e abertura das mesmas está marcada

para às 10.30h, do mesmo dia, no Parque do Campus da Universidade Eduardo Mondlane para

viaturas e na Casa da APA (Associação dos Procuradores da África), sita no Bairro da Malhagalene,

Rua Fontes Pereira de Melo n˚ 138, na cidade de Maputo próximo ao Mercado Janet.

2. As cartas contendo as propostas para compra de viaturas, equipamento Informático e

electrodomésticos abatidos,  são dirigidas ao presidente da Comissão de Avaliação e Venda de Bens

Abatidos.

3. As propostas devem ser apresentadas em papel com formato A4 e em cada envelope selado, deve

conter uma proposta, indicando obrigatoriedade nos termos do n˚ 1, do artigo 91, do Decreto n˚
42/2018, de 24 de Julho, o seguinte:
a) Instituição a que o bem pertence;

b) Número de Ordem do bem;

c) Designação do bem;

d) Referência do bem de acordo com Edital (Matricula, Cor, Marca e Modelo da Viatura);

e) O valor proposto para a compra do bem;

4. A falta de observância do estipulado no número anterior, implica a rejeição da proposta pela

Comissão.

5. Na proposta deverá constar o endereço, contacto telefónico e o número do B.I/Dire ou passaporte
que deverá ser exibido no acto de pagamento dos 10% ou valor total.

6. A presença do concorrente ou seu representante no acto de abertura das propostas é imprescindível. 

Em caso da presença do representante, deverá ser portador de um documento que lhe atribui

poderes de representar, devidamente reconhecido pelo notário, devendo ainda, ser portador de

fotocópia de documento de identificação do representado. A ausência de qualquer um deles torna
nula a proposta apresentada, nos termos do artigo 92, do Decreto n˚ 42/2018, de 24 Julho, que
aprova o Regulamento de Gestão do Património do Estado.

7. A desistência de adjudicação sem motivo considerado aceitável pela comissão, constitui facto

impeditivo de nova proposta sobre a viatura em causa, através do próprio ou terceiro, caso se
prove que a desistência teve por finalidade impedir a venda do bem. O concorrente que agir nestes
termos, ficará suspenso por seis meses na primeira infracção, doze meses na segunda e excluído
definitivamente na terceira.

8. O bem é adjudicado ao concorrente que apresentar maior oferta na proposta inicial ou, em caso
de empate entre 2 ou mais propostas, aquele que apresentar maior oferta, nos termos do n˚ 2,
artigo 93, do Decreto nº 42/2018, de 24 de Julho.

9. Nos termos do n˚ 4 do artigo 93 do referido Regulamento de Gestão do Património do Estado,
o proponente que for adjudicado alguma viatura, equipamento Informático e electrodomésticos,

deve efectuar o pagamento na totalidade no acto de adjudicação ou um mínimo de 10%. Caso a
viatura não seja paga no prazo de 10 dias, contados a partir da data da adjudicação, o arrematante
perde os 10% e o direito de adjudicação.

10. Se o proponente com o valor mais alto não estiver presente ou não poder pagar os 10%, a
adjudicação será feita ao concorrente imediatamente seguinte ao preço por este proposto, a luz do
artigo n˚ 3 do artigo 93, do Regulamento de Gestão do Património do Estado.

11. O Estado reserva-se ao direito de só fazer a adjudicação se os melhores preços oferecidos
convierem aos seus interesses.

12. Se a viatura adquirida, não for levantada, no prazo de 15 (quinze) dias subsequentes a hasta
pública, a respectiva adjudicação será cancelada, com perda, pelo adquirente dos 10% do valor
total da viatura á favor do Estado, nos termos do n˚ 3 do artigo 98 do Decreto n˚ 42/2018 de 24 de
Julho.

13. Independentemente de qualquer outro procedimento, os concorrentes que por si ou por

intermédio de outrem, induzem ou concorram para prática de acto que viole o preceituando no
presente Regulamento, são aplicadas as seguintes sanções nos termos do n˚ 3 do artigo 102, do
Decreto n.º 42/2028, de 24 de Julho.
a) Multa correspondente a 1 salário mínimo da função pública,

b) Proibição de concorrer por 3 hastas públicas,

c) Em caso de reincidência, proibição de concorrer pelo período de 5 anos.

Relação de viaturas a serem vendidas em hasta pública

Ord Marca Modelo Cor Matricula Valor de licitação (Mt) Estado
1 Mercedes C-180 Preto MMF-40-22 30.000MT Mau
2 Mercedes C-180 Preto MMF-40-57 30.000MT Mau
3 Mercedes C-180 Preto MMF-40-75 30.000MT Mau
4 Ford Ranger Azul MMH-04-56 50.000MT Razoável 
5 Hyundai Accent Vermelho MLI-57-80 50.000MT Razoável 

Relação de bens informáticos e electrodomésticos a serem vendidas em hasta pública 

N˚ de
Ordem

Designação do

Bem
Marca Cor Estado Valor

01 Geleira de 2 portas Hitachi Cinza Avariado 1500,00MT

02 Geleira de 2 portas LG Cinza Avariado 1500,00MT

03 Geleira de 2 portas Whirlpool Cinza Avariado 1000,00MT

04 Fogão de 5 bocas Cinza Avariado 200,00MT

05 Fogão Misto Delux Cinza Avariado 250,00MT

06 Maquina de lavar Cinza Avariado 250,00MT

07 Maquina de lavar Cinza Avariado 1000,00MT

08 Ar condicionado Westpoint Branco Avariado 1000,00MT

09 Ar condicionado Westpoint Branco Avariado 1000,00MT

10 Ar condicionado Westpoint Branco Avariado 1000,00MT

11 Ar condicionado Westpoint Branco Avariado 1000,00MT

12 Base de cama de ferro Razoável 750,00MT

13 Baliza de fibra Avariado 100,00MT

14 Tapete grande Avariado 100,00MT

15 Teclados HP Preto Avariado 100,00MT

16 Fotocopiadora Fujitsu Preto Avariado 100,00MT

17 Fotocopiadora HP- Sender Branco Avariado 100,00MT

18 Fotocopiadora HPSC500 Branco Avariado 100,00MT

19 Fotocopiadora HP Laserjer Branco Avariado 100,00MT

20 Impressora HP Laserjer Branco Avariado 100,00MT

21 Impressora HP Laserjer Cinza Avariado 100,00MT

22 Impressora HP Laserjer Avariado 50,00MT

23 Impressora Hewlett Packar Avariado 50,00MT

24 Impressora Hewlett Packar Avariado 50,00MT

25 Impressora Potosmart D7363 Avariado 50,00MT

26 Tapete de borracha 
Preto e 

vermelho
Danificado 100,00MT

27 Jogo de sofás Castanho Danificado 1000,00MT

28 Monitor HP Gigabyte Preto Razoável 100,00MT

29 Monitor HP7540 Preto Razoável 100,00MT

30 Monitor HP7540 Preto Razoável 100,00MT

31 Monitor 
Dell

Preto Razoável 100,00MT

32 Monitor 
Dell

Preto Razoável 100,00MT

33 Monitor Crystal View 5elr Preto Razoável 100,00MT

34 Monitor HP Evolution Preto Razoável 100,00MT
35

36
Monitor HP7540 Preto Razoável 100,00MT

37 Monitor HP Gigabyte Preto Razoável 100,00MT

38 Monitor HP Gigabyte Preto Razoável 100,00MT

39 Monitor HP Gigabyte Preto Razoável 100,00MT

40 Monitor HP7540 Preto Razoável 100,00MT

41 Monitor HPv75 Preto Razoável 100,00MT

42 Monitor Dell Preto Razoável 100,00MT

43 Monitor Dell Preto Razoável 100,00MT

44 Monitor HPv72 Preto Razoável 100,00MT

45 Monitor HP7540 Preto Razoável 100,00MT

46 Monitor Cristaline Proline Preto Razoável 100,00MT

47 Monitor Dell Preto Razoável 100,00MT

48 Monitor HP7540 Preto Razoável 100,00MT

49 Monitor HP Gigabyte Preto Razoável 100,00MT

50 Monitor HP7540 Preto Razoável 100,00MT

51 Teclado Samsung Preto Avariado 50,00MT

52 Teclado HP Preto Avariado 50,00MT

53 Teclado HP Preto Avariado 50,00MT

54 Teclado HP Preto Avariado 50,00MT

55 Teclado Gigabyte Preto Avariado 50,00MT

56 Teclado Gigabyte Preto Avariado 50,00MT

57 Teclado Gigabyte Preto Avariado 50,00MT

58 Teclado Gigabyte Preto Avariado 50,00MT

14. Devido o restrições impostas pela pandemia da Covid-19 e nos termos do artigo n˚ 4 do artigo
20 do Decreto n˚ 7/2021 de 5 de Março, que prevê as medidas para contenção da propagação
da Covid-19, o número de concorrente será limitado aos primeiros 44 que entregarem as

propostas.

Maputo, Maio de 2021

Directora Nacional do SNAF
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTERIO PÚBLICO

PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA
SERVIÇO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EDITAL

Web-side: pgr.gov.mz; E-mail: pgr@pgr.gov.mz - Maputo
Av. Vladimir Lenini, 121. Tel: Geral- (+258) 21303303/4; DAF: (+258) 82-3162240 , Fax.(+258) 21 304297

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

SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE E EMPREGO
INSTITUTO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E ESTUDOS LABORAIS ALBERTO CASSIMO

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE INHAMBANE 
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUSIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO 
De acordo com a alínea d) do nº 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada 
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo 
Decreto nº 5/2016, de 08 de Março, comunicamos a adjudicação do objecto dos concursos 
abaixo indicados: 

N° de
Ordem 

Nome do
Concorrente

Objecto de concurso
Valor da 

adjudicação
 incluindo IVA

1
Londissa
Comercial

Fornecimento de Consumíveis de Formação 
profissional para as Especialidades de 
Eletricidade instaladora, Eletricidade Auto, 
Canalização, Refrigeração, Ar-Condicionado e 
Corte e costura

712.156,77MT

2
Londissa 
Comercial

Fornecimento de Consumíveis de Formação 
Profissional para as Especialidades de Soldadura 
e Eletricidade de Manutenção Industrial 

2.195.388,00MT

3
Electro
Nhamas 
Comercial Lda

Fornecimento de Consumíveis de Formação 
Profissional para a Especialidade de Mecânica 
de Manutenção Industrial

133.425,00MT

Inhambane, aos 11 de Maio de 2021

A Autoridade Competente

(Ilegível) 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
 PROVÍNCIA DE MAPUTO

DIRECÇÃO PROVINCIAL DO PLANO E FINANÇAS

ANÚNCIO DE CONCURSOS 
1. A Direcção Provincial do Plano e Finanças de Maputo, convida pessoas singulares,

micro, pequenas e médias empresas interessadas e que reúnam os requisitos de
qualificação e inscritas no Cadastro Único, a apresentarem propostas em cartas
fechadas para o seguinte:

Concurso Objecto Modalidade
Garantia 

provisória

Data e hora 
final da 

entrega das 
proposta

Data e hora 
de abertura

27K003461/
02/CL/2021

Contratação
de Empreitada 
de Obras para 
a Reabilitação
do Imóvel 
da Direcção

Concurso 
Limitado

Não exigida
25/5/2021 

às 9.30h
25/5/2021 

às 9h45

27K003461/
03/CL/2021

Contratação 
de prestacao 
de servicos 
de catering

Concurso 
Limitado

Não exigida
25/05 /2021 

às 10h30
25/05/2021 

às 10.45h

2. Os concorrentes interessados deverão obter mais informações, examinar os
documentos do concurso ou adquirí-los nas Instalações da Direcção Provincial do
Plano e Finanças de Maputo, sita na Avenida Saine-Saint-Dinis n˚.  11051, C.P. n˚. 42,
Telefone n˚. +25821725151, Fax n˚. 21725151, 1º. Andar-UGEA, pela importância
não reembolsável de 1000,00MT, a ser depositada na conta da Direcção Provincial 
do Plano e Finanças de Maputo, n˚.57005529002, Banco Moçambique, devendo o
talão de Deposito, ser apresentado no âmbito do levantamento do Documento de
Concurso, no mesmo endereço.

3. O prazo de validade das propostas será de 90 dias, a contar a partir da data final
da sua entrega.

4. As propostas deverão ser entregues no endereço acima, até ao dia 25 /05/2021, e
serão abertas em sessão pública no mesmo endereço, na presença dos concorrentes 
que desejarem comparecer.

5. O anúncio do posicionamento dos Concorrentes, será feito no dia 7/6/2021, no
mesmo endereço e é regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitadas
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado,
aprovado pelo Decreto n.˚ 5/2016, de 8 de Março.

Matola, aos 3 de Maio de 2021
A AUTORIDADE COMPETENTE

(Ilegível)

Termos de referência

Fornecimento de 30 Impressoras multifuncionais, in-
cluindo seus respectivos tóners, por uma ou mais em-
presas com base na dispensação geográfica

1 - Antecedentes

COVida – Juntos pelas crianças é um projecto financiado 
pela USAID/ PEPFAR implementado pela FHI 360e seus 
parceiros CARE . Trata-se de um projecto com a duração de 
6 anos que visa melhorar a saúde, estado nutricional e o 
bem-estar das crianças órfãs e vulneráveis. O principal ob-
jectivo do projecto  é aumentar a resiliência das comunida-
des através do fortalecimento da família e da comunidade 
para a protecção e cuidado das crianças por forma reduzir 
o risco de infecção pelo HIV e ao mesmo tempo criar um
ambiente que promove o desenvolvimento físico, social e
emocional das crianças. É uma abordagem centrada na fa-
mília e baseada nos mecanismos de cuidados comunitários, 
serviços governamentais e não governamentais existentes.
O projecto é implementado através das 26 OCBs em 31 dis-
tritos prioritários o PEPFAR, nas províncias de Cabo Del-
gado, Nampula, Tete, Inhambane, Gaza, Maputo Província e
Maputo Cidade.

2 - Objecto:
-  Fornecimento de 30 impressoras multifuncionais para as 
OCBs. O contrato será oferecido na condição de dispo-
nibilidade de toner, e manutenção de rotina do equipa-
mento nas respectivas províncias

3- Documentação requerida:
a) Alvará da Empresa, com as classes identificadas, de

acordo com a categoria a que se propõem fornecer;
b) Registo Comercial da empresa, declaração de início

de actividade e NUIT;
c) Carta de apresentação com perfil da empresa e de-

monstração da capacidade financeira;
d) Apresentação das certidões de quitação do Tribu-

nal, das Finanças, do INSS incluindo os recibos/mo-
delos periódicos IVA e INSS referente aos últimos
três meses;

e) Declaração de aceitação de que o pagamento adian-
tado será acompanhado pela Garantia Bancária de
igual valor;

f) Prazo de validade das propostas: mínimo 45 dias
a partir da data de fecho deste concurso;

g) Referencia de três clientes que solicitaram o mes-
mo tipo de produto.

h) Indicação da data da proposta.
i) Proposta financeira em MT, com valor de VAT ano-

tada.

4 - QUESTÕES COMERCIAIS
• Condições de pagamento padrão FHI360 Moçam-

bique “quinze dias” (15) dias úteis a partir da data
de recebimento da fatura e entrega do produto;

• Caso de pedido de adiantamento, deverá ser feito
mediante apresentação de uma garantia bancaria
pelo mesmo valor do adiantamento;

• O presente documento não representa nenhum
vínculo contratual ou responsabilidade entre
FHI360 e os fornecedores;

• FHI360 reserva-se ao direito de cancelar o presen-
te pedido de cotação;

• A vossa proposta deve ter validade de 30 dias a
partir de apresentação da proposta

5- Especificações:
A. Device Type: Multifunction Black and White En-

terprise Printer

Interfaces Connectivity:  USB Type A; RJ45 (Gigabit
LAN); Scan and Print from USB 

Operating Systems: Windows, Linux and Mac OS
Paper Sizer: A4; A3; A5; A6; B4; B5; B6
Memory:  2.0 GB RAM

Printer
Printing Technology: Laser
Maximum Resolution: 1200 x 1200 dpi
Print Speed: Simplex: 40 ppm; Duplex: 28 ipm
First Print Out Speed: 10 seconds
Duplex Printing:  Yes
Duty Cycle Monthly: 200,000 pages
Printer Language: PCL 6; PCL 5e; Post-
Script Level 3

Emulation; PDF v1.4
Scanner
Type:   Flatbed ADF
Optical Resolution: 600 x 600 dpi
Scan Speed: Black & White, Simplex: 49 ipm, 
Black & White, Duplex: 19 ipm
Color, Simplex:   30 ipm
Color, Duplex:   14 ipm
Color Depth 24-bit
Scan File Format: PDF; JPEG; TIFF; MTIFF; 
XPS; 

PDF/A
Copier
Copy Resolution: 600 x 600 dpi
Copy Speed:  Simplex: 40 cpm; Duplex: 27 ipm

B. Toners com Certificação do fabricante para as im-
pressoras nas especificações acima, a razão de 5
toners por impressora, totalizando 150 toners.

• Garantia: Não inferior a 1 ano
• As impressoras e os respectivos toners devem

ser entregues até ao dia 10 de Julho de 2021,
nos locais abaixo indicados

Em conformidade com a Lei de Segurança Nacional, que 
proíbe o uso de quaisquer fundos do Governo dos EUA para 

a compra de equipamentos e serviços de certas empre-
sas de telecomunicações Chinesas, as cotações solicitadas 
neste processo excluem equipamentos informáticos ou de 
comunicação produzidos pela HUAWEI Technologies Com-
pany ou ZTE Corporation (ou qualquer subsidiaria ou afi-
liada de tais entidades).

6- Quantidades de Impressoras/destino (província e
distritos).

(21 Impressoras)

Província Distrito Quantidade

Maputo 
Província

Maxaquene, Kamubukwana, 
Nlhamankulu, Kamavota, 
Matola (5), Boane, 
Marracuene, Namaacha, 
Matutuíne

13

Gaza
Chibuto, Xai-Xai, Limpopo, 
Bilene, Chókwè 

5

Inhambane Maxixe, Massinga, Vilanculos 3

(9 impressoras)

Província Distrito Quantidade

Tete
Cidade de Tete, Moatize, 
Chiúta

3

Nampula
Cidade de Nampula (2), 
Moma, Monapo, Eráti

5

Cabo 
Delgado

Pemba 1

6- Locais e condições de entrega
As impressoras incluindo seus acessórios (toners) deverão
ser entregues nas delegações Distrais da FHl360. O preço
devera incluir o transporte das impressoras até as provín-
cias acima indicadas.

7- Endereços Físicos para entrega das impressoras
a) Província de Maputo

Sommerchield II, Rua Beijo da Mulata nº 59200
Maputo, Tell. 21485502/82 7338151
Att: Idília Ferreira

b) Província de Gaza
Rua da praia, Bairro de Chonunguine B, Casa nr, 82
Próximo ao tribunal administrativo
Xai- Xai, Tell. 84/82 4666830
Att: Milton Fonseca

c) Província de Inhambane
Estrada Nacional  No. 1, Bairro Chambone 6,
Maxixe, Mozambique
Cell: +258 84 7422711
Att: Graça Manuel

d) Província de Nampula
Rua das Transmissões, esquina com rua 1080/49
Muhaivire p/75
Nampula, Tel : 26 21 2199/ 848612808/820065682
Att: Maria Rosalia

e) Província de Tete
Moatize, Rua de Carbomoc
Bairro, 1 de Maio
Att: Davis Naissone/ 826714203

8 - Critérios de avaliação

Fase 1: Critérios de elegibilidade
Cumprimento satisfatório dos requisitos do ponto 3.

Fase 2: Critérios de avaliação das especificações
Só para os fornecedores que tiverem submetido satisfa-
toriamente a documentação requerida 

Critério
Pontuação 

(100%)

• Documentação da Empresa 20

• Especificação: Impressora multifuncio-
nal reunindo as especificações detalha-
das acima, incluindo os toners solicita-
dos

30

• Referências satisfatórias de clientes
com encomendas semelhantes para
mesmo uso, disponibilidade de toner, e
manutenção de rotina do equipamento
nas respectivas províncias

15

• Prazo de entrega e confirmação a partir
de referências de cumprimento da data
de entrega estimada para encomendas
semelhantes.

35

Fase 3: Consideração do Preço

O preço será tomado em consideração somente para os for-
necedores que cumprirem com os critérios mínimos.

Quaisquer dúvidas, deverão ser enviadas por email para o 
endereço Mozambique.covida.procurement@fhi360 até ao 
dia 14 de Maio de 2021. As respostas serão enviadas pelo 
mesmo email no dia 18 de Maio de 2021.

As propostas deverão ser entregues em envelope fechado 
com a referência do Concurso, até às 17:00 horas do dia 24 
de Maio de 2021.

Na carta e no envelope fechado deverão constar a referên-
cia: ”Proposta para fornecimento de 30 impressoras, Pro-
cesso Número 0063/COVida/BS/2021” e ser entregues no 
endereço abaixo:

Endereço: FHI360 Moçambique
Rua Beijo da Mulata, nº59200
Bairro Sommerchield II 
Maputo

Maputo, 10 de Maio de 2021

RFQ/TDRs

Número: 0063/COVida/BS/2021

Data:  10/5/2021

Data de encerramento: 24/5/2021

Concurso para Fornecimento de 30 Impressoras multifuncionais para as OCBs

46704778

160

Acesse: https://t.me/Novojornal
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1. Introdução
A Faculdade de Economia da Universidade Eduardo Mondlane, leva ao conhecimento público que

encontram-se abertas as inscrições para a 4ª edição do Curso de Pós-Graduação de Mestrado em

Contabilidade.

O Mestrado em Contabilidade representa o contributo da Faculdade da Economia da Universidade 

Eduardo Mondlane para capacitar o país e as suas instituições a enfrentar os desafios, no domínio 
da prática profissional e pesquisa académica no domínio de Contabilidade, Fiscalidade e Auditoria. 
O curso é dirigido tanto para académicos assim como para profissionais de Contabilidade e áreas 
afins.

2. Organização do Curso e Plano de Estudos
O curso de Mestrado em Contabilidade (MCO) é  frequentado no período pós-laboral e foi
concebido para um regime presencial. O programa oferecido tem a duração de dois anos
lectivos, sendo a avaliação por sistema de créditos. O plano de estudos é constituído por duas
componentes:

• Os dois primeiros semestres são dedicados à leccionação de disciplinas nucleares e

opcionais, num total de 60 créditos e visam dotar o estudante, de uma forma organizada
e sistemática, de conhecimentos, habilidades e atitudes para prosseguir numa carreira
profissional no domínio de Contabilidade, Fiscalidade e Auditoria. As disciplinas
opcionais permitem que o mestrando escolha o domínio desejado tais como, Governação

Corporativa; Planeamento e Análise Financeiro, Investimento Financeiro; Auditoria do

Sistema Financeiro e Público e Sistemas de Informação Contabilísticos.

• O terceiro e quartos semestres destinam-se à realização da dissertação num total de 60
créditos. As duas componentes perfazem um total de 120 créditos.

• O plano curricular encontra-se alojado na página web da  Faculdade:
http://www.economia.uem.mz

3. Início dos cursos
O curso de MCO tem o seu início previsto para o mês de Fevereiro de 2022, precedido do

refreshment, que é um programa preliminar obrigatório para a selecção e nivelamento de
conhecimentos básicos, a partir do mês de Agosto de 2021.

Enquanto durar as actuais condições exigidas pela pandemia da Covid-19, causada pelo vírus 
SARS-CoV-2, as aulas decorrerão substancialmente no sistema Online e as avaliações no sistema 
presencial na Faculdade de Economia, sita no Campus Universitário Principal da UEM, em Maputo.

4. Elegibilidade
De acordo com o Artigo 22 do Regulamento dos Cursos de Pós-graduação da Universidade
Eduardo Mondlane, podem candidatar-se à inscrição nos cursos de pós-graduação os titulares
de graus de licenciatura ou equivalente com a classificação mínima de 14 valores. Poderão ainda
ser avaliadas outras candidaturas, com a nota de culminação não inferior a 12, com comprovada
experiência profissional.

5. Procedimentos para a candidatura
Os candidatos ao curso de MCO deverão dirigir uma carta de candidatura ao Director da Faculdade
de Economia, indicando na mesma a sua disponibilidade financeira para o pagamento pontual
das propinas indicadas, à qual deverão anexar a seguinte documentação:

• Formulários de candidatura (devidamente preenchidos e assinados);

• Fotocópia autenticada do BI ou do DIRE;

• Fotocópias autenticadas pelo Notário, de Certificados de Habilitações Literárias do nível
de Licenciatura ou equiparado, com a descriminação das disciplinas e correspondentes 
classificações obtidas. Os certificados que não foram emitidos pelas instituições 
competentes de Educação da República de Moçambique deverão ser acompanhados do 

respectivo reconhecimento do Ministério da Educação;
• Curriculum Vitae;

• Duas cartas de recomendação, sendo uma delas proveniente de uma entidade académica;
• Carta de autorização do local de trabalho (dirigida ao Director da Faculdade de

Economia, se for aplicável); e,

• Talão de depósito de 500,00MT (quinhentos meticais) a favor da Faculdade de Economia,

na conta UEM – Faculdade de Economia - Mestrado, BCI número 11996282101; NIB:
000800001199628210180. Este valor destina-se ao processamento do expediente do
candidato e não é reembolsável.

• As transferências bancárias feitas na ATM não serão aceites.

A documentação em referência deverá ser entregue no Registo Académico da Pós-graduação da 
Faculdade de Economia da UEM,  até 7 de Junho de 2021.  

6. Vagas disponíveis e selecção de candidatos
O curso de MCO possui 35 vagas. A selecção de candidatos estará a cargo da Comissão Científica
da Faculdade de Economia da UEM. São critérios preferenciais de selecção de candidatos os
seguintes:

• Licenciatura em contabilidade e finanças, gestão ou áreas afins;
• Proficiência nas línguas portuguesa e inglesa;
• Avaliação positiva da análise da prova documental do candidato;

• Avaliação positiva obtida no Programa de refreshment.

A publicação das listas dos candidatos pré-seleccionados terá lugar na última semana de Junho 
de 2021.

7. Matrículas
O período das matrículas será anunciado na data da publicação das listas dos candidatos

seleccionados. No acto de matrícula, os candidatos seleccionados deverão apresentar o seguinte:

• Boletim de matrícula devidamente preenchido a adquirir no local da matrícula;

• Comprovativo de pagamento do valor referente ao kit de matrícula;
• Uma (1) fotocópia autenticada do Bilhete de Identidade/talão para nacionais ou DIRE

para estrangeiros;
• Uma (1) fotocópia autenticada da Certidão de Nascimento ou Cédula Pessoal;
• Duas (2) fotocópias autenticadas de Certificado de Conclusão de Licenciatura ou

equivalente;

• Duas (2) fotocópias do Certificado de Equivalência emitido pelo Ministério de Educação
e Desenvolvimento Humano, para o caso de certificados de habilitações emitidos no
estrangeiro;

• Uma (1) fotocópia autenticada do comprovativo de regularização do Serviço Militar
Obrigatório;

• Uma (1) fotocópia de Declaração/Cartão do Número Único de Identificação Tributária
(NUIT) e

• Uma (1) fotografia tipo passe;

8. Propinas

O Programa de refrescamento, que antecede o curso de Mestrado, será frequentado pelos 
candidatos pré-seleccionados mediante o pagamento de uma taxa única de 10.000,00MT (dez 
mil meticais). O programa de refreshment terá lugar entre Agosto e Novembro de 2021. As 
inscrições para a frequência do Programa de refresment decorrerão na segunda semana de 
Julho de 2021.

Os candidatos admitidos ao curso de Mestrado, sendo moçambicanos, estão sujeitos aos 

seguintes pagamentos: 

• Propina de inscrição, no valor de 7.500,00MT (sete mil e quinhentos meticais), a pagar
de uma única vez no acto da matrícula;

• Propina semestral, no valor de 50.000,00MT (cinquenta mil meticais), o que equivale a

uma propina mensal de 10.000,00MT (dez mil meticais); e,
• A Propina total do curso completo (4 semestres), no valor de 200.000,00MT (duzentos

mil meticais).

Os candidatos admitidos ao curso de Mestrado, sendo estrangeiros, estão sujeitos ao pagamento 
adicional de 50% sobre os valores acima indicados.

9. Informações e esclarecimentos adicionais
Para mais informações, os candidatos poderão dirigir-se ao Registo Académico da Faculdade de
Economia, sito no rés-do-chão do edifício 5, Campus Universitário da UEM (Av. Julius Nyerere),
em Maputo, ou servir-se dos seguintes contactos:

Tel : 820066730/879892201
Att. Dr. Inácio Maposse (Chefe de Secção do registo Académico de Pós-graduação)
E-mail: fecomestrado@gmail.com

NB: OS CANDIDATOS QUE SUBMETERAM OS DOCUMENTOS NO ANO 2019 NÃO
PRECISAM DE SUBMETER NOVAMENTE.

Maputo, Maio de 2021
4758

Faculdade de Economia
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MUNICÍPIO DE MACIA
CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE MACIA

UGEA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

De acordo com o art. 64, número “2” do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obra Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços 
ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que foi adjudicada de acordo com o concurso, a seguinte empresa:

N do concurso Objecto Empresa Valor

07/CAVM/CP//2021 Construção de Estrada em pave – Extensão cerca de 500 metros JRC Construções e Obras Públicas 9.584.925,96

Macia, aos 6 de Maio de 2021
O Presidente do Conselho Autárquico

(Ilegível

A TJ-Consultants, empresa de consultoria estratégica de Recursos Humanos, 
pretende contratar para o seu cliente quatro (4) Directores de Divisões para 
Divisão de Gestão de Bacias Hidrográficas, a basearem-se nas Provincias. 

Descrição
Os titulares irão reportar ao Director Geral da instituição e vão assegurar o de-
senvolvimento e a coordenação do plano anual de actividades, a gestão integra-
da dos recursos hídricos na sua jurisdição, a observação, operação e manuten-
ção de infra-estruturas hidráulicas e respectiva exploração, a arrecadação de 
receitas, a gestão do pessoal e materialização do Contrato-Programa da Insti-
tuição. 

O conteúdo do trabalho inclui:

• O Exercicio de actividades de organização, planificação, coordenação e con-
trolo ao nivel da respectiva Divisão,

• Asseguarar o cumprimento, supervisão e execução de todas as actividades
da Divisão que dirige, bem como os respectivos relatórios da execução,

• Análise dos resultados alcançados pela Divisão, identificando desvios nos
resultados e definindo e implementando acções corectivas e preventivas,

• Assessoria à Direcção Geral sobre os aspectos que digam respeito a sua área
de intervenção,

• Participar na elaboração de politicas e planos estratégicos da instituição,
• Gerir e assegurar a corecta gestão dos recursos humanos, patrimoniais e

financeiros afectos à respectiva Unidade Orgânica,
• O exercicio das demais tarefas conferidas por Lei ou recomendadas supe-

riormente.

Qualificações e Requisitos: 

• Possuir no minimo Licenciatura em área relevante para a função,
• Ter exercido um cargo de chefia na área de recursos hídricos,
• Ter no mínimo 08 anos de experiência em actividades na área de gestão de

recursos hídricos, incluindo experiência de campo no domínio de infraes-
truturas hidráulicas, hidrometria e cadastro;

• Ter experiência na observação, operação e manutenção de Barragens;
• Conhecimento da política e legislação aplicável no domínio de Recursos Hí-

dricos e de Obras Hidráulicas em Moçambique, incluindo a estrutura orga-
nizacional e de gestão a nível nacional e regional;

• Ter conhecimento de ferramentas de apoio no planeamento, gestão de re-
cursos hídricos de previsão de cheias;

• Conhecimentos profundos de gestão operacional de recursos hídricos, no-
meadamente o monitoramento hidrometeorológicos, qualidade de água, ca-
dastro e usos de água;

• Operação e manutenção de barragens nas suas componentes dos equipa-
mentos hidromecânicos e civil;

• Ter conhecimento das normas próprias que regem os institutos públicos e
demais legislação aplicável;

• Ter conhecimento relevante de hidrologia;
• Comprovada experiência em administração e na arrecadação de receitas
• Ser bom comunicador, honesto, responsável, líder e motivado.

O candidato seleccionado deverá informar da sua disponibilidade em residir em 
qualquer parte do País.

Documentos Necessários:
a) Carta de Apresentação; b)Carta a indicar disponibilidade em residir em qual-
quer parte do País, c) Declaração Sob Compromisso de Honra (reconhecida); d)
Fotocópia do Bilhete de Identidade ou Certidão de nascimento (autenticada);
e) Fotocópia de Certificado de Habilitações Literárias (autenticada); f) Curru-
culum Vitae; g) Cópia do NUIT; h) Declaração de Aptidão Física e Mental (Origi-
nal);   i)Certidão de Registo Criminal (Original) j)Duas fotografias tipo – passe.

Na fase de submissão de candidaturas ao concurso é dispensada a entrega dos 
documentos mencionados nas alíneas h) e i).

Local e Prazo de Entrega das Candidaturas
As candidaturas devem ser submetidas através do endereço Info@tj-consultants.com, 
no prazo de 5 dias úteis a contar da data da publicação do presente anúncio no Jornal 
“Notícias”.

Método de Selecção
A selecção dos candidatos será feita através da avaliação curricular seguida de 
entrevista profissional que cingir-se-á a legislação aplicável no sector de recur-
sos hídricos e normas que regem os institutos públicos. Apenas os candidatos 
selecionados na avaliação curricular serão contactados para a entrevista.

5291

ANÚNCIO DE VAGAS

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO

SERVIÇO PROVINCIAL DE SAÚDE
HOSPITAL PROVINCIAL DE XAI-XAI

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES  

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com alínea d) do nº 3 do artigo 33, conjugado com o nº 2 do artigo 63 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de 
Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto dos concursos abaixo indicados:

Nº de 
ordem

Nº do Concurso Nome do Concorrente Objecto do concurso
Valor de 

Adjudicação 
incluindo IVA

01 01/HPXX-UGEA-GZ/21 Comozavo Multservice, E.I Fornecimento de material eléctrico 843.043,00

02 02/HPXX-UGEA-GZ/21 Invalido 
Fornecimento de material de 

carpintaria
00,00

03 03/HPXX-UGEA-GZ/21 Casa Lenice, Lda Fornecimento de pão 221.400,00

04 04/HPXX-UGEA-GZ/21 Restaurante Capulana Fornecimento de refeições 425.000,00

05 05/HPXX-UGEA-GZ/21 MG-Inovation, Lda
Prestação de serviços de manutenção 

e reparação do equipamento 
informático e instalação de antiviros

125.482,50

06 06/HPXX-UGEA-GZ/21
Estação de Serviço Xai-Xai/
Total,Soc, Unip.Lda

Fornecimento de combustível e 
lubrificante 3.667.399,52

07 07/HPXX-UGEA-GZ/21 Invalido
Fornecimento de vasilhame e garrafão 

de água
00,00

08 08/HPXX-UGEA-GZ/21 Klato Adriel Service, E.I Prestação de serviços de serralharia. 355.800,00

09 09/HPXX-UGEA-GZ/21 Hrithik Rashmin
Fornecimento de utensílios de higiene 

e limpeza
134.250,00

10 10/HPXX-UGEA-GZ/21 Comozavo Multservice, E.I
Fornecimento de balança electrica 

industrial
92.950,00

11 12/HPXX-UGEA-GZ/21 Aya Comercio Multservice E.I
Fornecimento de material de 

expediente
3.045.965,00

Xai-Xai, Abril de 2021

Autoridade Competente

(ILEGÍVEL)
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República de Moçambique

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS

1. O Regadio do Baixo Limpopo, E.P, convida empresas interessadas que reúnem os requisitos de elegibilidade a apresentarem 
proposta em envelopes fechados para o concurso discriminado na tabela abaixo:

Nº
Modalidade de Contratação e 

respectiva referência
Objecto do Concurso

Data e hora de 
entrega das 
propostas

Data e hora de 
abertura das 

propostas

Data de visita 
ao local

Proposta

Validade

Concurso Limitado N 10/RBLEP-
UGEA/SERVICOS/2021

Controle do sistema de combustível, 
maquinaria e rota no RBL, EP

1/6/2021
10.00H

1/6/2021
10.05H

25/5/2021
10.00H

120 dias

Concurso Limitado N 11/RBLEP-
UGEA/SERVICOS/2021

Contratação de uma Seguradora de 
viaturas e equipamentos

2/6/2021 2/6/2021 N/A 120 dias

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos dos concursos ou adquirí-los no Regadio
do Baixo Limpopo, E.P sito na Estrada Nacional Nº 1, próximo a Inspecção de Veículos, Bairro Ngonwanine, Chongoene - Gaza,
email: ugea.rblep@gmail.com. Os documentos do concurso podem ser adquiridos contra o pagamento de MZN 2.000,00, não
reembolsável, depositando na conta Numero 44064482101 do Banco BCI cujo Titular é Regadio do Baixo Limpopo EP.

3. As propostas serão abertas na presença de todos os concorrentes que desejam participar na sala de reuniões do Regadio de Baixo
Limpopo EP, no periodo acima indicado.

4. A divulgação do Posicionamento dos concorrentes será feita 15 dias após a data de abertura das propostas na sala de reuniões do
Regadio do Baixo Limpopo, E. P. NB: (serão informados com antecedência a data certa).

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 8 de Março.

Chongoene, Maio  de 2021

Autoridade Competente
Ilegível

84

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 10618L para Água-Marinha, Berilo, Granadas, Ouro, Turmalina e 
Minerais Associados, no distrito de Báruè, na província de Manica, a favor da requerente Forte Macequece 
Mining, Limitada, com as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -18   20  40,00 33   08  40,00

2 -18   20  40,00 33   10   0,00

3 -18   21   0,00 33   10   0,00

4 -18   21   0,00 33   12   0,00

5 -18   24  10,00 33   12   0,00

6 -18   24  10,00 33   08  40,00

Maputo, aos 29/4/2021

O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano

(Geólogo)
5281
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
   _________

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

Departamento de Aquisições

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Nos termos do nº3, Artigo 96 conjugado com a alínea a), do artigo 94, do Regulamento 
aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, o Ministério da Justiça, Assuntos 
Constitucionais e Religiosos, comunica a adjudicação do concurso em conformidade 
com o seguinte:

Número do 
Concurso

Objecto Modalidade
Valor do 
Contrato

02/23A000141-
UGEA/042.2/2021

Fornecimento e montagem 
de equipamento 
informático 

Ajuste Directo 2.698.020,00MT

Maputo, Maio de 2021

A Entidade Contratante
(Ilegível)

O Casino Marina Maputo, SA pretende recrutar 
Pagadores (Dealers) para seu quadro de pessoal.

Requisitos
• Possuir a 12ª Classe;
• Excelente capacidade de relacionamento

interpessoal e comunicação;
• Idade compreendida entre 20-30 anos;
• Capacidade de trabalhar sob pressão;
• Fluente em Português e conhecimentos de Inglês.

Exigências
• Curriculum Vitae;
• Cópia do Bilhete de Identidade;
• Certificado de habilitações;

Processo de Candidatura
As candidaturas deverão ser enviadas às instalações do 
Casino Marina Maputo, sitas na Avenida da Marginal, 
número 4441, recinto do Hotel Glória, até ao dia 17 de 
Maio de 2021.
Contactos: 828560432 ou 822648459

NOTA:
Os candidatos passarão por uma formação interna, 
antes da contratação.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 
------------

CIDADE DE MAPUTO 
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO

SERVIÇO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Serviço de Actividades Económicas da Cidade de Maputo convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas, para os seguintes

concursos:

Nr. do Concurso
Actividade/

Objecto de Contratação

Modalidade 
de 

contratação

Validade 
das 

propostas 

Data e hora 
de entrega 

de propostas

Data e hora 
de abertura 

de propostas

Valor do 
documento 
do concurso 

(MT) 

06/CSRECM/
SAECM/UGEA/21

Prestação de Serviços de Catering
Fornecimento de Pequenos-almoços, Lanches e 
Almoço

Concurso 
Limitado

90 Dias
2/6/2021

9.00H
2/6/2021

9.15H
1.500,00

07/CSRECM/
SAECM/UGEA/21

Aquisição de Géneros Alimentícios –  Lote 1 
&

Aquisição de Material de Higiene e Limpeza – 
Lote 2

Concurso 
Limitado

90 Dias
2/6/2021

10.00H
2/6/2021

10.15H
1.500,00

10/CSRECM/
SAECM/UGEA/21

Prestação de Serviços Gráficos 
Fornecimento de Camisetes, Dísticos, Postais, 
Panfletos, Lívros de Vacinação, Requis. Int/
Erxternas e Outros 

Concurso 
Limitado

90 Dias
2/6/2021

11.45H
2/6/2021

12.00H
1.500,00

08/CSRECM/
SAECM/UGEA/21

Prestação de Serviços de Manutenção e Reparação 
de Viaturas –   Lote 1 

Concurso 
Limitado

90 Dias
2/6/2021

13.45H
2/6/2021

14.00H
1.500,00

11/CSRECM/
SAECM/UGEA/21

Prestação de Serviços de Manutenção e 
Reparação de Aparelhagens de Frio (Geleiras 
& ACs Multimarcas), incluindo Montagem e 
Desmontagem de ACs.

Concurso 
de Pequena 
Dimensão

90 Dias
3/6/2021

9.00H
3/6/2021

9.15H
1.000,00

13/CSRECM/
SAECM/UGEA/21

Prestação de Serviços de Fumigação das 
Instalações contra insectos e Roedores e para 
prevenção da COVID 19. 

Concurso 
de Pequena 
Dimensão

90 Dias
3/6/2021

10.45H
3/6/2021

11.00H
1.000,00

15/CSRECM/
SAECM/UGEA/21

Prestação de Serviço de Produção de SPOTs 
Publicitários para diversos eventos.

Concurso 
de Pequena 
Dimensão

90 Dias
3/6/2021

13.45H
3/6/2021

14.00H
1.000,00

16/CSRECM/
SAECM/UGEA/21

Fornecimento de Combustíveis e Lubrificantes Concurso 
Público

120 Dias
4/6/2021

9.00H
4/6/2021

9.15H
1.500,00

17/CSRECM/
SAECM/UGEA/21

Prestação de Serviços de Manutenção e Reparação 
de Equipamento Informático (Desktops, Laptops 
e Date Shows) –  Lote 1 & (Impressoras e 
Fotocopiadoras) –  Lote 1

Concurso 
de Pequena 
Dimensão

90 Dias
4/6/2021

10.45H
4/6/2021

11.00H
1.000,00

18/CSRECM/
SAECM/UGEA/21

Prestação de Serviços de Car Wash e Remendo de 
Pneus

Concurso por 
Cotações 

90 Dias
19/5/2021

9.00H
19/5/2021

9.15H
500,00

19/CSRECM/
SAECM/UGEA/21

Prestação de Serviços / Provedor de Serviços 
de Internet a Cabo e Wi-Fi no Departamento de 
Agricultura e Pescas

Concurso 
de Pequena 
Dimensão

90 Dias
4/6/2021

13.45H
4/6/2021

14.00H
1.000,00

20/CSRECM/
SAECM/UGEA/21

Prestação de Serviços de Aluguer de Viaturas 
para Transporte Provincial, Interprovincial e 
Internacional (Zona SADC) de Passageiros 

Concurso por 
Cotações

90 Dias
19/5/2021

10.45H
19/5/2021

11.00H
500,00

21/CSRECM/
SAECM/UGEA/21

Fornecimento de Viaturas (4 x 4) Dupla Cabine e 
Cabine Simples

Concurso 
Público

90 Dias
8/6/2021

9.00H
8/6/2021

9.15 Hs
1.500,00

22/CSRECM/
SAECM/UGEA/21

Prestação de Serviços de Segurança das 
Instalações (Edifício do Departamento de 
Indústria e Comércio)

Concurso por 
Cotações

90 Dias
19/5/2021

13.00H
19/5/2021

13.15H
500,00

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações na Secretaria do Serviço de Actividades Económicas da Cidade de Maputo, sita nas
instalações da extinta Direcção de Cultura e Turismo da Cidade de Maputo, na Avenida 25 de Setembro n º 1502, 3º andar, Tel.: n.º 21310912/ Cel:
841362717 – 821604953 - 844128939, a fim de examinar os documentos dos concursos ou levantá-los pela importância não reembolsavel, ao
custo discriminado por concurso, segundo a Tabela acima, a depositada na Conta /BCI: 21278162610001 em nome do Serviço de Actividades
Económicas da Cidade de Maputo – Com o descritivo ‘‘Caderno de Encargo’’.

3. Aos Concursos nº. 08, 11, 13, 17 e 19/CSRECM/SAECM-UGEA/21), são obrigatórias as visitas das quatro (04) istalações dos Departamentos
que compõem o SAECM. Nos dias 25, 26 e 27 de Abril de 2021, respectivamente, estão marcadas visitas de Levantamento e ou Diagnósticos dos
objetos de contratação no âmbito dos Concursos nº. 11, 13 e 17/CSRECM/SAECM-UGEA/21, nos dias 28 e 31 de Maio de 2021, as visitas para o
Levantamento e Diagnóstico dos objectos de contratação no âmbito do Concurso nº. 08/CSRECM/SAECM-UGEA/21 e no dia 1 de Junho de 2021, a
visita de Levantamento no âmbito do Concurso nº 19/CSRECM/SAECM-UGEA/21.

4. As concentrações estão marcadas para 9.00 horas na extinta Direcção de Cultura e Turismo da Cidade de Maputo, e a partida aos locais de visitas,
às 9.30 min.

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.

A Autoridade Competente 
4203

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
1ª Secção Comercial

ANÚNCIO

Pela Primeira Secção Comercial deste Tribunal Judicial da Cidade de Maputo 
correm éditos de trinta (30) dias, citando os réus MINERVA LIMITADA e J.A. 
CARVALHO & COMPANHIA, LIMITADA, ambos com último domicílio na Avenida 
25 de Setembro, nº 1512/1531, esquina com a Avenida Samora Machel, na Cidade 
de Maputo, ora ausentes em parte incerta, para no prazo de (20) vinte 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”, contestar, querendo, os 
Autos de Acção Declarativa Ordinária nº 02/2021-P,  que por esta Secção lhes 
move o autor Banco de Moçambique, pelos fundamentos constantes da petição 
inicial, conforme os duplicados que se encontram arquivados no Cartório desta 
Secção à sua disposição, onde poderão levantar dentro das horas normais de 
expediente, advertindo-se-lhes de que a falta de contestação importa a confissão 
dos factos articulados pelo autor, para todos efeitos legais.

Maputo, aos 16 de Abril de 2021

O Ajudante de Escrivão de Direito
Constantino Rafael Tivane 

Verifiquei
O Juiz de Direito

Dr. João de Almeida F. Guilherme

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

3ª SECÇÃO

ANÚNCIO
Pela Terceira Secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, na Acção Executiva para Pagamento de 
Quantia Certa sob a Forma de Processo Ordinário, nº 58/20-R, movida pelo exequente, BIM-Banco 
Internacional de Moçambique, S.A., com sede na Rua dos Desportistas, número 873/879, contra o executado 
Simão Eduardo Cumba, com última residência conhecida no Bairro Zimpeto, casa nº 55, Q. 32, cidade de 
Maputo, ora em parte incerta, é este executado citado para pagar a quantia de 172.649,68MT (cento e 
setenta e dois mil, seiscentos e quarenta e nove meticais e sessenta e oito centavos), no prazo de dez 
dias, depois de finda a dilação de trinta dias contados da data da segunda e última publicação deste anúncio 
no jornal “Notícias”, ou no mesmo prazo, nomear à penhora bens suficientes para tal pagamento e do mais 
que acrescer, ou deduzir a oposição que tiver, querendo, nos termos do artigo 812º e seguintes do Código de 
Processo Civil, sob pena de, não o fazendo, devolver-se esse direito ao exequente, prosseguindo a execução 
seus termos ulteriores conforme tudo melhor consta da petição inicial cujo duplicado se encontra à disposição 
nesta Secção, onde poderá solicitar em qualquer dia útil dentro das horas normais de expediente.

Maputo, aos 9 de Abril de 2021

A Escriturária 
Noémia mussane

Verifiquei
A Juíza de Direito
Sílvia Comissário

4780 4797
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República de Moçambique
Província de Cabo Delgado

GOVERNO DO DISTRITO DE MONTEPUEZ
SECRETARIA DISTRITAL

1. O Governo do Distrito de Montepuez convida  pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras, interessadas a apresentarem propostas fechadas para os concursos discriminados 
na tabela abaixo:

Nº de 
Ordem

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 
qualificação e 

propostas

Preço do
Documento de 
Concurso TdR

Data e hora 
de anúncio de 

Posicionamento dos 
Concorrentes

 1
Concurso de Pequena Dimensão
No04C100051/PD/01/

SDMTZ/2021

Fornecimento de 
refeições

Pessoas, Singulares, 
micro, Pequenas e Médias 
Empresas inscritas no 
Cadastro Único

Data: 26/5/2021
Hora: 8.00 horas

Data: 26/5/2021
Hora: 8.15 horas

Gratuito 

Data: 11/6/2021
Hora: 8.00 horas

2
Concurso Por Cotação
No04C100051/CC

/03/SDMTZ/2021

Fornecimento de 
material de escritório

Pessoas, Singulares, 
micro, Pequenas e Médias 
Empresas inscritas no 
Cadastro Único

Data: 18/5/2021
Hora: 9.00 horas

Data: 18/5/2021
Hora: 9.10 horas Gratuito

Data:11/6/2021
Hora: 8.00 horas

3
Concurso Por Cotação 
No04C100051/CC/04/

SDMTZ/2021

Fornecimento de 
combustível

Pessoas, Singulares, 
micro, Pequenas e Médias 
Empresas inscritas no 
Cadastro Único

Data: 18/5/2021
Hora: 10.00 horas

Data: 18/5/2021
Hora: 10.15 horas Gratuito

Data: 11/6/2021 
Hora: 8.00 horas

4
Concurso Por Cotação 
No04C100051/CC/05/

SDMTZ/2021

Fornecimento de 
material de higiene e 
limpeza

Pessoas, Singulares, 
micro, Pequenas e Médias 
Empresas inscritas no 
Cadastro Único

Data: 18/5/2021
 Hora: 11.00 horas

Data: 18/5/2021
Hora: 11.15 horas Gratuito

Data: 11/6/2021 
Hora: 8.00 horas

5
Concurso Por Cotação 
No04C100051/CC/06/

SDMTZ/2021

Manutenção e 
reparação de meios 
informáticos

Pessoas, Singulares, 
micro, Pequenas e Médias 
Empresas inscritas no 
Cadastro Único

Data: 18/5/2021
 Hora: 12.00 horas

Data: 18/5/2021
Hora: 12.15 horas Gratuito

Data: 11/6/2021 
Hora: 8.00 horas

6
Concurso Por Cotação 
No04C100051/CC/07/

SDMTZ/2021

Manutenção e 
reparação de 
motorizadas

Pessoas, Singulares, 
micro, Pequenas e Médias 
Empresas inscritas no 
Cadastro Único

 Data: 18/5/2021
 Hora: 13.00 horas

 Data: 18/5/2021 
Hora: 13.15 horas

Gratuito

Data: 11/6/2021 
Hora: 8.00 horas

7
Concurso Por Cotação 
No04C100051/CC/08/

SDMTZ/2021

Reparação e 
manutenção de 
viaturas

Pessoas, Singulares, 
micro, Pequenas e Médias 
Empresas inscritas no 
Cadastro Único

 Data: 18/5/2021 
Hora: 14.00 horas

 Data: 18/5/2021
 Hora: 14.10 horas

Gratuito

Data: 11/6/2021 
Hora: 8.00 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos que pode adquiri-los gratuitamente no endereço Secretaria Distrital de Montepuez (UGEA) Av.
Eduardo Mondlane, Cidade Montepuez, Província de Cabo Delgado ou pelo email cosme87assilia@gmail.com.

3. Estes concursos regem-se pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviço ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º
5/2016, de 8 de Março.

AUTORIDADE COMPETENTE 
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DA 
PROVÍNCIA DE TETE

1º SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
Pela 1ª Secção Cível deste Tribunal 
Judicial da Província de Tete, correm 
termos Autos de Acção Executiva 
para Pagamento de Quantia Certa 
nº 91/1ª SC/2013, que é autor 
AFRICAN BANKING CORPORATION 
MOÇAMBIQUE move contra o réu 
SILVEIRA RUI SILVEIRA, BI nº 
050121112H, residente no Bairro 
Mateus Sansão Muthemba, cidade de 
Tete, e o réu fica desde já Notificado, 
do despacho, cuja a cópia se encontra 
à disposição, nesta Secção Cível deste 
Tribunal.

Duplicados legais a serem levantados 
no Cartório da 1ª Secção Cível deste 
Tribunal.

Tete, aos 22 de Abril de 2021

O Juiz de Direito

Dr. Justo Mulémbue

A Escrivã de Direito

Drª Rosa Queressone

DIRECÇÃO DE AQUISIÇÕES 

1. A Universidade Joaquim Chissano 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 fechadas para o fornecimento
de bens ou prestação de serviços conforme o quadro abaixo:

      Concurso Objecto de 
Contratação 

Prazo para entregue das 
propostas

Aberturas das 
propostas (dia e horas)

Valor do 
Caderno de 

Encargos

Validade 
das 

propostas

Garantia 
provisória

Anúncio de 
Posicionamento 

Data e Horas

Concurso Limitado nº04/CL/
DAQ/52A004251/2021

Fornecimento de 
géneros alimentícios 24/5/2021 10.00 horas 24/5/2021 10.15 horas 1000,00MT 90 Dias

Não 
Aplicável

28/5/2021
10.00 horas

Concurso Limitado nº05/CL/DAQ/5 
2A004251/2021

Fornecimento de 
produtos limpeza e 
higiene sanitária

24/5/2021 11.00 horas 24/5/2021 11.15 horas 1000,00MT 90 Dias
Não 
Aplicável

28/5/2021
11.00 horas 

Concurso Limitado nº06/CL/
DAQ/52A004251/2021

Prestação de serviços 
de catering

24/5/2021 12.00 horas 24/5/2021 12.15 horas 1000,00MT 90 Dias
Não 
Aplicável

28/5/2021
10.00 horas

Concurso Limitado nº07/CL/
DAQ/52A004251/2021

Aquisição de passagens 
aéreas  

24/5/2021 11.00 horas 24/5/2021 11.15 horas 1000,00MT 90 Dias
Não 
Aplicável

28/5/2021
10.00 horas 

Concurso de Pequena Dimensão 
nº03/PD/DAQ/52A004251//2021 

Fornecimento e 
montagem de aparelhos 
de ar-condicionado 

24/5/2021 10.00 horas 24/5/2021 10.15 horas 1000,00MT 90 Dias
Não 
Aplicável

28/5/2021
10.00 horas

Concurso de Pequena Dimensão 
nº04/PD/DAQ/52A004251//2021

Fornecimento de livros 24/5/2021 9.00 horas 24/5/2021 9.15 horas 1000,00MT 90 Dias
Não 
Aplicável 

28/5/2021 
11.00 horas 

Concurso de Pequena Dimensão 
nº05/PD/DAQ/52A004251//2021 

Manutenção de ar-
condicionados 24/5/2021 10.00 horas 24/5/2021 10.15 horas 1000,00MT 90 Dias

Não 
Aplicável

28/5/2021
10.00 horas

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquirí-los na Universidade
Joaquim Chissano, Rua Púnguè, Bairro de Tchumene, Quarteirão 28, Cidade da Matola, pelo valor não reembolsável, que deverá ser
depositado na conta nº 21241448110001, no Banco BCI em nome da UJC e apresentar o talão de depósito no endereço acima referenciado.
Contacto: 823108071.

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 nº 5/2016, de 8 de Março.

Maputo, aos 12 de Maio de 2021
Autoridade Competente 

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 

ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E 
RELIGIOSOS

CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO 
DO ESTADO NA CIDADE DE 

MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA

1º CARTÓRIO NOTARIAL DE 
MAPUTO

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO 
DE JORGINA ANTÓNIO 

NALOMA
Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura de oito de 
Setembro de dois mil e vinte, 
lavrada de folhas cinquenta e cinco 
e seguintes, do livro de notas para 
escrituras diversas número 722-A, 
deste Primeiro Cartório Notarial de 
Maputo, perante mim, SARA MATEUS 
COSSA, Conservadora e Notária 
Superior em exercício no referido 
Cartório, foi lavrada uma Escritura 
de Habilitação de Herdeiros por 
óbito de JORGINA ANTÓNIO 
NALOMA, natural de Mueda, 
falecida no dia dez de Dezembro 
de mil novecentos noventa e oito, 
no Hospital Central de Maputo, 
solteira que era filha de António 
Naloma e de Joaquina Jorge, com 
última residência habitual no Bairro 
da Polana-Cimento, na cidade de 
Maputo. Que não deixou testamento 
nem qualquer outra disposição da 
sua última vontade e sucedem-lhe 
como únicos e universais herdeiros 
de todos seus bens móveis e imóveis, 
suas filhas: LUCINDA TERESA 
MBEDO, solteira, natural de Maputo 
e CHARITY FILIPE SIMBA, solteira, 
natural de Maputo, residentes nesta 
cidade de Maputo.

Que não existem outras pessoas que 
segundo a lei prefiram às declaradas 
herdeiras ou com eles possam 
concorrer na sucessão à herança 
da referida JORGINA ANTÓNIO 
NALOMA.

Está conforme
Maputo, aos 15 de Março de 2021

O Técnico
(Ilegível)

5330

5258

Acesse: https://t.me/Novojornal



PUBLICIDADE 23Quarta-feira, 12 de Maio de 2021

4805

Acesse: https://t.me/Novojornal



PUBLICIDADE24 Quarta-feira, 12 de Maio de 2021

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE CABO DELGADO

CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
Serviço Provincial de Assuntos Sociais

Repartição de Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Servico Provincial de Assuntos Sociais de Cabo Delgado( SPAS) convida empresas nacionais e estrangeiras, interessadas que reúnam os requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas em 

cartas fechadas para os concursos discriminados na tabela abaixo, que serão financiados pelo Orçamento do Estado para o ano económico de 2021.

№ do Concurso Objecto de Contratação Modalidade 
Data de Entrega e 

abertura das Propostas
Validade das 

Propostas
Garantia 

Provisória 

Nº01/62C100241/CP/ 
COMB/OE.2021 Fornecimento de combustíveis e lubrificantes ao SPAS

Concurso 
Público

24/5/2021
Às 9.00 horas

90 Dias

7.060.05

Nº02/62C100241/CP/
BENS/OE.2021

Lote l: Fornecimento de bens consumível de escritório para SPAS
24/5/2021

Às 10.00 horas

2.482,00

Lote ll: Aquisição de material  informático para SPAS 5.950,00

Lote lll: Aquisição de material de higiene e limpeza para SPAS N/A

Nº01/62C100241/CP/
SERV/OE.2021

Lote l: Contratação de prestação de serviços de impressão gráfica N/A

Lote ll: Contratação de prestação de serviços de reparação e manutenção de maquinaria 
e equipamento informático (Computadores, máquinas fotocopiadoras e impressoras) Concurso 

Público
24/5/2021
12.00 horas 90 Dias

N/A

Lote ll: Contratação de prestação de serviços de reparação e manutenção de maquinaria 
e equipamento informático (Computadores, máquinas fotocopiadoras e impressoras)

N/A

Nº02/62C100241/CP/
SERV/OE.2021 Contratação para prestação de serviços de manutenção e reparação de viaturas do SPAS Concurso 

Público
24/5/2021
13.30 horas 90 Dias N/A

Nº03/62C100241/CP/
SERV/OE.2021

Fornecimento de refeições para SPAS Concurso 
Público

24/5/2021
14.00 horas 90 Dias

4.973,00

Fornecimento de lanches para sessões do Colectivo de Direcção N/A

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquirí-los na Repartição de Aquisições, sita no Bairro de Alto Gingone – Expansão na 
Cidade de Pemba, pela importância não reembolsável de 1.500,00MT (mil e quinhentos meticais) por cada, mediante apresentação do talão de depósito que deverá ser efectuado na conta 
bancária nº 85344578, BIM ( em nome de Direccao Provincial da Mulher, Coordenação e Acção Social)

3. As propostas deverão ser entregues no Sector de Aquisição, e serão abertas em sessão pública, na sala de Anfiteatro do SPAS. 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.

Pemba, aos 29 de Abril de 2021

A Directora do Servico
Maria Isabel Raimundo

(Inst. e Téc. Ped. N1)
131

CONVOCATÓRIA

PEP (Moçambique), Limitada

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

PEP (Moçambique), Limitada,  sociedade por quotas de responsabilidade li-
mitada, com sede na  Av. Namaacha, n.º 448, Bairro Luís Cabral em Maputo, ma-
triculada na Conservatória do Registo Comercial de Maputo sob número 7205 a 
folhas 60 verso do livro C-19 de 30 de Novembro de 1990, com o capital social 
de 15.000,00MT, nos termos do disposto no artigo 8, número quatro dos Esta-
tutos da Sociedade, conjugado com artigo 132 número 1 e 2 do Código Comer-
cial, procede à convocação dos sócios da sociedade supra para participarem na 
Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 27 de Maio de 2021, pelas 

9.00 horas, na sua sede, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto Um – Deliberar sobre o balanço e o relatório da administração
refentes ao exercício findo a 30 de Setembro de 2020 e dos
exercícios anteriores;

Ponto Dois  – Deliberar sobre a aplicação de resultados;
Ponto Três  – Deliberar eleger os membros para o Conselho de Adminis-

tração por um período de 4 (quatro) anos;
Ponto Quatro – Deliberar sobre a aprovação de alteração do ano financeiro;
Ponto Cinco  – Deliberar alterar o artigo 11.

Se por falta de quórum não ocorrer a reunião da Assembleia Geral Ordinária, 
fica marcada a segunda data para a realização da Assembleia Geral Ordinária 
para o dia 14 de Junho de 2021, pelas 9.00 horas, na sua sede, com a mesma 

ordem de trabalhos.

Maputo, aos 11 de Maio de 2021

Ruben Antonie Botes
5299

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
4ª SECÇÃO

ANÚNCIO
A Senhora Doutora Luísa Arone Samuel Matlaba, 
Meritíssima Juíza de Direito da Quarta Secção do 

Tribunal Judicial da Cidade de Maputo

Faz saber pela Quarta Secção do Tribunal Judicial 
da Cidade de Maputo que correm éditos de trin-
ta dias citando o réu FERNANDO ISMAEL MAT-
SINHE, com último domicílio conhecido no bairro 

de Intaka 1, quarteirão número 28, casa número 
D615, zona das 5 mil casas, paragem Barraquinha, 
na cidade da Matola, actualmente em parte in-
certa, para no prazo de dez dias, que começa a 
correr depois de findo o dos éditos, a contar da 
data da afixação deste edital, deduzir oposição, 
apresentando a sua defesa nos Autos de Acção 
Sumária, registados sob o nº 05/2020-X, que 

pelo Cartório da Quarta Secção lhe move a autora 
JANY MICROCRÉDITO EI, representada pela sen-
hora Janeta Júlio Biza pelos fundamentos con-
stantes na petição inicial, conforme tudo melhor 
consta do duplicado da petição inicial, que se en-
contra arquivado no Cartório desta Secção à sua 
disposição, podendo levantá-lo dentro das horas 
normais de expediente.

Maputo, aos 9 de Março de dois mil vinte e um

A Escrivã de Direito 
Flora da Graça Adriano

Verifiquei
A Juíza de Direito

Luísa Arone Samuel Matlaba
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
DEPARTAMENTO DE REGISTOS E NOTARIADO

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

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE ANIBAL FRANCISCO 
CHICHANGO

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de seis de Maio de dois mil e vinte e um, 
exarada de folhas quarenta e cinco a quarenta e sete verso, do livro de notas para escrituras 
diversas número oitocentos e setenta e oito, traço “D”, no Terceiro Cartório Notarial, perante 
ALDINA GUILHERMINA SAMUEL RUTUTO MOMADE, licenciada em Direito, Conservadora e 
Notária Superior, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de ANIBAL 
FRANCISCO CHICHANGO, no estado de casado, com Isabel Manuel Macavele, sob regime de 
bens adquiridos, natural de Xai-Xai, residente nesta cidade, sendo filho de Francisco Binguane 
Mavaieie e de Carolina Job Tembe.
Que, ainda pela mesma escritura pública foram declarados como únicos e universais herdeiros 
de todos os seus bens e direitos, seus filhos: FERNANDO ANIBAL CHICHANGO, LUISA ANIBAL 
CHICHANGO, ANGELINA ANIBAL CHICHANGO, CALESTE ANIBAL CHICHANGO, JOÃO 
ANIBAL CHICHANGO E JOSÉ ANIBAL CHICHAVA, ROBENILTON ANIBAL CHICHANGO e 
NÉLIO ANIBAL CHICHANGO, todos solteiros, naturais de Maputo, onde residem.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram  os declarados herdeiros ou com 
eles possam concorrer à sua sucessão.
Está conforme

Maputo, aos 10 de Maio de 2021

A Notária
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
DEPARTAMENTO DE REGISTOS E NOTARIADO

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

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE FELIZARDA 
MACUENE MACUACUA

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de cinco de Maio de dois mil e vinte e 
um, exarada de folhas trinta e nove verso a quarenta e uma, do livro de notas para escrituras 
diversas número oitocentos e setenta e oito, traço “D”, no Terceiro Cartório Notarial, perante 
ALDINA GUILHERMINA SAMUEL RUTUTO MOMADE, licenciada em Direito, Conservadora 
e Notária Superior, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de 
FELIZARDA MACUENE MACUACUA, solteira, natural de Panda, onde residim, sendo filha de 
Macuene Cocoluane Macuácua e de Helena Joaquim Chissano.
Que, ainda pela mesma escritura pública foram declarados como únicos e universais herdeiros 
de todos os seus bens e direitos, seus irmãos e sobrinhos: ALVARO MACUENE MACUACUA, 
casado com Amélia José Gelene Guibi Macuacua, sob regime de bens adquiridos, 
ESPERANÇA MACUENE, viúva, naturais de Panda, CREMILDA FELIZARDA MACUACUA, 
NÁDIA CRISTINA ALBERTO MACUÁCUA, LEONEL JOÃO ALBERTO MACÁCUA e CARMEN 
HELENA ALBERTO MACUACUA, em representação do herdeiro ALBERTO MACUENE 
MACUACUA, já falecido, todos solteiros, naturais de Maputo, onde residem. 
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos declarados herdeiros ou com 
eles possam concorrer à sua sucessão.
Está conforme

Maputo, aos 5 de Maio de 2021

A Notária
(Ilegível)

5273

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E TRABALHO
BALCÃO DE ATENDIMENTO ÚNICO DA MATOLA

EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE 
ALBERTO BATA

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de seis de Maio de dois mil e vinte e 
um, exarada de folhas seis verso a folhas oito verso, do livro de notas para escrituras diversas 
número vinte e sete, traço “B” barra BAÚ, deste Balcão, a cargo da Notária em exercício, CÉLIA 
BERNARDETE MESTRE GUAMBE, foi celebrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por 
óbito de ALBERTO BATA, casado que era à data da sua norte com Elisa zacarias Uamusse, sob 
regime de bens adquiridos, com última residência habitual no Bairro da Matola “G”, cidade da 
Matola e com sessenta e nove anos de idade à data da sua morte.
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição da sua última vontade, tendo 
deixado como únicos e universais herdeiros de seus bens, seus filhos: ROSTINO ALBERTO BATA, 
ANA OLGA ALBERTO BATA, FLÁVIO ALBERTO BATA, JOANA ALBERTO BATA, VICTORINO 
ALBERTO BATA, solteiros, maiores, residentes na Matola e sua cônjuge, acima melhor 
identificada e residente no bairro da Matola “H”, cidade da Matola.
Que não existem outras pessoas que de lei, possam concorrer na sucessão.
Fazem parte da herança todos os bens móveis e imóveis, incluindo contas bancárias em nome 
do falecido.
Está conforme

Matola, aos 7 de Maio de 2021

A Notária
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

3.º CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL DE MAPUTO COM FUNÇÕES 
NOTARIAIS

 HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE ERNESTO BATA DIANA

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura outorgada no dia onze 
de Maio de dois mil e vinte e um, lavrada de folhas noventa e quatro a noventa 
e cinco, do livro de notas para escrituras diversas número trinta e nove “B”, da 
Terceira Conservatória do Registo Civil com Funções Notariais, perante mim, 
EDMA HELENA TCHAMO MADEIRA, licenciada em Direito, Conservadora e 
Notária Superior, em exercício nesta Conservatória, foi lavrada uma Escritura de 
Habilitação de Herdeiros por óbito de ERNESTO BATA DIANA, de setenta e oito 
anos de idade, natural de Inhambane, no estado que era de solteiro, com última 
residência habitual no bairro de Inhagóia “B”, filho de Bata Diana e de Nice Gimo, 
sem ter deixado testamento ou qualquer outra disposição da sua última vontade. 
Que o falecido deixou como único e universal herdeiro dos seus bens, seu filho 
ORLANDO DO ROSÁRIO DIANA, solteiro, maior, natural de Maputo, onde reside.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram ao declarado herdeiro 
ou com ele possam concorrer a esta sucessão. Que da herança fazem parte bens 
móveis e imóveis.
Está conforme

Maputo, aos 11 de Maio de 2021

A Notária Superior
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DO DISTRITO DE GUIJÁ

SECRETARIA DISTRITAL
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com o Art. 64 nº 2 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de 
Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação 
do objecto dos concursos abaixo indicados:

Nº do concurso Financiamento Objecto de Contratação Empresa Adjudicada

Valor de 

Adjudicação 

(MT)

04j070052/CL/03/
OBRAS/UGEA/2020

Orçamento de 
Investimento Externo 
(GDG-AMC) Local

Construção de Estação de 
Bombagem de Chibabel

ILULIFEMO 
CONSTRUÇÕES

3.848.930,40

04j070052/CL/02/2020
Orçamento de 
Investimento Externo 
(GDG-AMC) Local

Contratação de Fiscal de 
Empreitada de Obra de 
Construção da Estação de 
Bombagem de Chibabel

CHALE CONSTRUÇÕES 
E CONSULTORIA

379.665,00

O Secretário Permanente Distrital
Artur José Sitoe

(Téc. Sup. Adm. Púb. N1)
83
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO NACIONAL DE IRRIGAÇÃO

Projecto de Agricultura Irrigada de Pequena Escala e Acesso ao Mercado (IRRIGA)

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
N.o MZ-INIR-206312-CS-LCS

Donativo N.º D3510-MZ
(Regime Especial)

Objecto: Desenvolvimento e Instalação de uma Plataforma Electrónica (online) 
para a  implementação do Mecanismo de Gestão de Queixas e 

Reclamações do Projecto IRRIGA

1. O Governo da República de Moçambique, através do Ministério de Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADER),
recebeu um donativo de US$55 milhões da Agência Internacional de Desenvolvimento (IDA - Grupo Banco Mundial)
para apoiar a implementação do Programa Nacional de Irrigação (2017-2042) através do Projecto de Desenvolvimento 
de Irrigação de Pequena Escala e Acesso ao Mercado (Projecto IRRIGA) que está a ser implementado pelo Instituto
Nacional de Irrigação (INIR). O Projecto IRRIGA tem como objectivo de desenvolvimento melhorar a produtividade
agrícola e o acesso ao mercado nas áreas do Projecto desenvolvidas com irrigação e dar uma resposta imediata e
efectiva no caso de uma crise ou emergência elegível. O Projecto IRRIGA é implementado nas províncias de Manica,
Nampula, Sofala e Zambézia, tendo como grupo-alvos agricultores vulneráveis de pequena escala com elevado nível de 
pobreza praticando uma agricultura de subsistência nas zonas com elevado potencial agrícola, com disponibilidade
de água para irrigação e, com possibilidades para o estabelecimento de ligações com o sector privado e o agronegócio;

2. Os serviços de consultoria têm como objectivo geral estabelecer o funcionamento pleno de uma Plataforma
Electrónica (online) para a implementação do Mecanismo de Gestão de Queixas e Reclamações (MGQR) por um
período inicial de 12 meses;

3. Neste contexto, o INIR convida aos consultores elegíveis e interessados (firmas), com experiência de pelo menos
dez (10) anos de experiência a manifestar interesse na prestação destes serviços. Os consultores deverão fornecer
informações indicando que estão qualificados para prestar os serviços, ou seja, perfil da empresa, prova de elegibilidade
do consultor, descrição de trabalhos similares, experiência em condições similares, litígio no passado e presente,
serviços que foram rescindidos, não existência de conflito de interesse e, anos de experiência da empresa, entre outros;

4. Os Consultores podem expressar seus interesses em forma de associação, oficializados por um acordo entre os
membros que especifica claramente o tipo de joint-venture;

5. Os consultores interessados poderão solicitar informações adicionais, incluindo os Termos de Referência detalhados 
nos endereços físico e electrónico indicado no ponto 8, durante as horas normais de expediente, das 7:30 às 15:00
(hora local);

6. As Manifestações de Interesse deverão ser entregues no endereço indicado em 8 até as 15:00 (horas locais), do dia 
28 de Maio de 2021;

7. Os Consultores serão seleccionados de acordo com Regulamento de Aquisições do Banco Mundial para Operações de 
Financiamento de Projectos de Investimento, Edição de Julho de 2016 revistos em Novembro de 2017, através do
Método Selecção Baseada no Menor Preço (LCS);

8. Endereço:
Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural
Instituto Nacional de Irrigação
Projecto de Agricultura Irrigada de Pequena Escala e Acesso ao Mercado (IRRIGA)
Bairro de Maxaquene “C”, Rua 3253, n.º 134, Maputo – Moçambique
Email: irriga.inir@gmail.com

Maputo, aos 10 de Maio de 2021
A Autoridade Competente

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE NAMPULA

GOVERNO DO DISTRITO DE ERÁTI
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/ GDE /UGEA / 2021.

1. O Governo do Distrito de Eráti, dispõe de Fundos do Orçamento do Estado e pretende aplicá-lo
para:

  Melhoramentos Localizados da Estrada Samora Machel  / Rio-Mucatia

2. Neste âmbito, convida-se a todos interessados para o efeito com Alvará de Empreiteiros de Obras
Pública da 3ª Classe ou superior a apresentarem suas propostas técnicas e financeiras, fechadas
para o referido acima, em três exemplares, 1 original e 2 cópias.

3. Os concorrentes interessados, poderão obter mais informações, examinar os documentos de
concurso e/ou adquiri-los pela importância não restituível de 1.500,00MT (mil e quinhentos
meticais), a partir do dia 13 de Maio de 2021, na hora normal de expediente, no endereço
abaixo:
Ø Serviço Distrital de Planeamento e Infra-Estruturas, vila de Namapa, província de

Nampula.
4. O período de validade das propostas será de 90 dias e estas deverão ser entregues no SDPI, até às

10.00 horas do dia 4 de Junho de 2021 e serão abertas às 10.30 horas do mesmo dia na sala
de sessões do Governo Distrital, na presença dos concorrentes que desejarem assistir ao acto.

5. As propostas deverão ser acompanhadas por uma garantia provisória no valor de 5.000,00MT
(cinco mil meticais) em cheque visado, carta bancária ou Seguro.

6. A visita de reconhecimento ao local da obra é obrigatória e o Certificado da Visita deverá ser parte
integrante dos documentos de concurso. Para o efeito, deverão efectuar a visita ao local da obra
no dia 29 de Maio de 2021, a concentração e partida será às 10.00h no SDPI.

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

Namapa, aos 11 de Maio 2021.

Autoridade Competente

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_______

MINISTÉRIO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO NACIONAL DE IRRIGAÇÃO

Projecto de Agricultura Irrigada de Pequena Escala e Acesso ao Mercado (IRRIGA)
Donativo N.º D3510-MZ

(Regime Especial)

ANÚNCIOS DE ADJUDICAÇÃO

De acordo com o número 2, do artigo 64, do Regulamento de Contratação de Empreitada 
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo 
Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que foram adjudicados os empreiteiros/
Consultores abaixo:

N° Concurso Objecto
Empreiteiro/

Consultor
Valor (MT/USD), 

incluindo IVA

1

Concurso Público 
Nacional N.° MZ-INIR-

207153-CW-RFQ

Reabilitação dos escritórios do 
Projecto IRRIGA na província de 
Sofala

VISAN 
Construções

11,998,360.53MT

2

Concurso Público 
Nacional N.° MZ-INIR-

197130-CW-RFB

Construção do regadio de M´ziva 
(Bloco 2) -160 ha, distrito de 
Nicoadala, província da Zambézia

CONDURIL 
Engenharia S.A

US$1.252.617,83

3
Concurso Público 

Nacional N.° MZ-INIR-
1804884-CS-CQS

Consultoria para Elaboração 
e Implementação do Plano de 
Reassentamento (PAR) para o 
Regadio de Chirimonio - Acaboco

SALOMON & 
T – Sociedade 

e Território 
Consultoria

7,264,270.65MT

4

Concurso Público 
Nacional N.° MZ-INIR-

189875-CS-CQS

Fiscalização de Obras de 
Reabilitação dos Escritórios do 
Projecto IRRIGA, nas províncias de 
Manica e Zambézia

DORA – 
Consultores, Lda

4.767,799,43MT

5

Concurso Público 
Nacional N.° MZ-INIR-

180472-CS-QCBS

Fiscalização de Obras de 
Construção dos Regadios 7 de 
Abril 2( 41 ha), Chiringadzhou 
(81 ha), e Chirodzo (130 ha) na 
província de Manica

RIPORTICO 
– Engenharia
Moçambique,

Lda

U$244.915,65

6

Concurso Público 
Nacional N.° MZ – INIR-

180481-CS-CQS

Serviços de Consultoria para 
Auditoria Ambiental e Social aos 
Regadios Intervencionados no 
Projecto PROIRRI

COWI 
Moçambique

5.460.624,00MT

Maputo, aos 5 de Maio de 2021

A Autoridade Competente

MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO MUNICIPAL DE NHLAMANKULU

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E FINANÇAS 

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

De acordo com o despacho de 20 de Abril de 2021. De sua Excelência o Presidente do 
Conselho Municipal, está aberto um concurso de ingresso no prazo de 30 dias, a contar 
a partir da data de publicação do presente aviso, para o provimento de vagas existentes 
para Agentes Sazonais, de acordo com a tabela abaixo:

Unidade Orgânica Actividade N˚ de vagas

NhlamanKulu

Limpeza de estradas, capinagem e limpeza de 
valas de drenagem, varredura e remoção de 
lixeiras informais

15

1. Requisitos
a) Nacionalidade moçambicana;
b) Registo de Identificação Tributário;
c) Idade igual ou superior a 18 anos;
d) Sanidade mental e capacidade física compatível com a actividade que vai exercer na

Administração Pública;
e) Habilitações Literárias mínimas: segundo grau de nível primário do Sistema

Nacional de Educação ou equivalente.

2. A admissão ao concurso é solicitada à Sua Excelência o Presidente do Conselho
Municipal. Por meio de requerimento com assinatura reconhecida, cuja minuta
encontra-se afixada na vitrine da Administração do Distrito Municipal de NhlamanKulu,
acompanhado de Curriculum Vitae e os documentos seguintes:
a) Fotocópia autenticada da Certidão de Nascimento ou Bilhete de Identidade;
b) Fotocópia autenticada do Certificado de Habilitações Literárias;
c) Certidão de Registo Criminal;
d) NUIT;
e) Certidão de aptidão física e mental para o exercício da actividade.
2.1 A admissão é feita mediante concurso devendo ser utilizados como métodos 

de selecção a entrevista profissional;
2.2 As candidaturas deverão dar entrada na Secretaria da Administração do 

Distrito Municipal de NhlamanKulu

3. Na fase de submissão das candidaturas é dispensável a entrega dos documentos
referidos nas alíneas c) e e).

Maputo, Maio de 2021
A Vereação 

218
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48034801
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Reserve já em qatarairways.com

Levando-o para 
perto de sua família 
neste verão
Nunca é cedo demais para reservar férias de verão 
inesquecíveis. Seja para reunir-se com seus familiares 
em sua casa ou num destino quente para uma aventura 
rodeada de sol.

Crie memórias de verão com nossas ofertas.

Planeie com antecedência, sabendo que o serviremos 
com os mais altos padrões de segurança e flexibilidade 
garantida.* Voe em segurança connosco por nossa rede 
em expansão com mais de 130 destinos em todo o mundo.

Reserve em qatarairways.com até 12 de Maio de 2021 para 
viajar até 9 de Dezembro de 2021.

Incríveis de até

de economias20%*

*Aplicam-se termos e condições; reveja no momento da reserva. Recomendamos a todos os
passageiros que verifiquem as informações publicadas pelo governo do país de destino antes 
de viajar e visitem a nossa página de requisitos de viagem e entrada.

4669

4806

Acesse: https://t.me/Novojornal
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1. O Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, através da Delegação do Cofre, e nos termos da al. a) do art. 11, do
Regulamento de Contratação de Empreitada e Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços 
ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, convida pessoas singulares, micro, pequenas e
médias empresas nacionais e estrangeiras, interessadas e qualificadas a apresentarem propostas, em carta
fechada, para o concurso abaixo indicado:

N.º Concurso Modalidade Objecto 
Data e hora-

final para 
entrega

Data e hora 
para abertura

02/DCTJCM/2021
Concurso 

Limitado 

Fornecimento de equipamento 

informático

24/5/2021

10.00 horas

24/5/2021

10.30 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar documentos do concurso, ou
adquirí-los na Delegação do Cofre, junto a este Tribunal, sito na Av. 25 de Setembro, nº 1028, 2º andar

direito, pela importância não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais), que deverá ser depositada na 

conta bancária número 557339701001, no Banco Comercial e de Investimentos.

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

4. Não é exigida a garantia definitiva nos termos do artigo 103 do Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.

5. As propostas deverão ser entregues no endereço referido no n.º 2 e serão abertas em sessão pública, no

mesmo endereço.

Maputo, aos 11 de Maio de 2021

A Juíza-Presidente

Gracinda da Graça Muiambo
(Juíza Desembargadora)

República de Moçambique

Tribunal Judicial da Cidade de Maputo
DELEGAÇÃO DO COFRE

ANÚNCIO DE CONCURSO

4807

4781

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 10559L para Água-Marinha, Bauxite, Ouro e Minerais Associados, no distrito 
de Namarrói, na província da Zambézia, a favor da requerente ACIDELE-SOCIEDADE 
UNIPESSOAL, LIMITADA, com as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude
1 -15   42   40,00  36   29   0,00

2 -15   42   40,00  36   36  20,00

3 -15   43   40,00  36   36  20,00

4 -15   43   40,00  36   25   0,00

5 -15   35   20,00  36   25   0,00

6 -15   35   20,00  36   31  10,00

7 -15   38    0,00  36   31  10,00

8 -15   38    0,00  36   29   0,00

Maputo, aos 11/5/2021
O Director-Geral

Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo) 4554

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Superfície 62.272 km²
População  1 412 248 (2007); 12 Distritos
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE SOFALA

SERVIÇO PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS
DEPARTAMENTO DOS RECURSOS MINERAIS

AVISO
O Serviço Provincial de Infra -Estruturas faz saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento da Lei de Minas em 
vigor, aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro correm éditos de 30 (trinta) dias, a contar da segunda 
publicação no Jornal “Notícias”, chamando a quem se julgue com direito a opor-se que seja atribuído o Certificado 
Mineiro número 10646CM para Pedreira e Pedra de Construção, no distrito de Nhamatanda, na província de Sofala, 
a favor do requerente TOMAS DIOGO TOMOSSENE, com as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude
1 -19   17   0,00 34   09  40,00
2 -19   17   0,00 34   10  30,00
3 -19   17  20,00 34   10  30,00
4 -19   17  20,00 34   09  40,00

Beira, aos 28/4/2021
O Director

Octávio José Hussene Chicoco
(Téc. Sup. de Obras Púb. N1)
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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 trinta dias, 
citando a ré SELF ENERGY, LDA, com a última residência conhecida nesta cidade de Maputo 
e actualmente em parte incerta, para no prazo de 20 (vinte) dias, que começa a correr 
depois de findo o dos éditos, a contar da data da afixação deste Edital, contestar, querendo, 
apresentando a sua defesa nos Autos de Acção Ordinária, registados sob o nº 77/2018-Z, 
que por esta Secção lhe move a autora CENTRO ILUMINANTE DE MAPUTO, LDA, conforme 
fundamentos constantes da petição inicial, cujo duplicado se encontra arquivado no Cartório 
desta Secção à sua disposição, podendo levantá-lo dentro das horas normais de expediente, 
advertindo-se-lhe de que a falta de oposição importa a confissão dos factos articulados pela 
autora.

Maputo, aos 28 de Janeiro de 2021
A Escrivã de Direito

Flora da Graça Adriano
Verifiquei

A Juíza de Direito
Luísa Arone Samuel Matlaba

5290

República de Moçambique
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS

FIPAG TETE

Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE CANCELAMENTO DE CONCURSOS

Nos termos do n° 1 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, vimos por este meio comunicar o cancelamento dos concursos pelo 
facto das propostas apresentadas pelos concorrentes estarem acima do valor orçado para o 
ano 2021 mencionado abaixo:

Concurso Objecto do Concurso Motivo
17/FIPAG-AOT/
UGEA/CL/21

Fornecimento de aparelhos de ar-
condicionado

Propostas acima do valor 
orçado disponível

18/FIPAG-AOT/
UGEA/CL/21

Fornecimento de equipamento 
informático

Propostas acima do valor 
orçado disponível

24/FIPAG-AOT/
UGEA/PD/21

Fornecimento de equipamento de 
laboratório

Propostas acima do valor 
orçado disponível

25/FIPAG-AOT/
UGEA/PD/21

Fornecimento de reagentes Propostas acima do valor 
orçado disponível

16/FIPAG-AOT/
UGEA/CP/2021

Fornecimento de material de 
escritório

Propostas acima do valor 
orçado disponível

Tete, aos 10 de Maio de 2021
Autoridade Competente

(Ilegível)
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Cinco milhões de dólares investidos
em projectos agro-pecuários

PEDRO FRANCISCO 

C
INCO milhões de dóla-
res norte-americanos 
vão ser aplicados em 
projectos agro-pecuá-
rios evolvendo jovens 

empreendedores ligados à 
Agência de Desenvolvimento 
e Empreendedorismo (ADE), 
uma organização não-gover-
namental nacional que opera 
no distrito de Báruè, em Ma-
nica.

A disponibilização do refe-
rido montante, uma iniciativa 
do Governo moçambicano e 
parceiros de cooperação, foi 
anunciada há dias, em Catan-
dica, sede distrital de Báruè, no 
decorrer da V Mesa-Redonda 
subordinada ao tema “Investir 
no Agro-Empreendedorismo e 
Desenvolvimento Rural”.

No encontro, que reuniu 
representantes do Governo, 
parceiros de cooperação e jo-

vens empreendedores, foram 
debatidos vários temas, entre 
os quais o agro-empreende-
dorismo dos jovens na cadeia 
de valor, com enfoque na co-
mercialização.

Na apresentação do tema, 
o engenheiro Momed Valá
destacou a importância da
agricultura na promoção de
auto-emprego, através da co-
mercialização e exportação de
produtos agrícolas.

Devido à pandemia da Co-
vid-19, a mesa-redonda de-
correu de forma virtual e jun-
tou os parceiros estratégicos 
da ADE, braço económico da 
Aro Moçambique, instituições 
públicas e privadas, agências 
de desenvolvimento da  Or-
ganização das Nações Unidas, 
organizações bilaterais e mul-
tilaterais, agências financeiras 
e instituições académicas.

Mecanização agrícola, 
aquisição de insumos e equi-

pamentos, construção de 
infra-estruturas de irriga-
ção, formação em empreen-
dedorismo, transferência de 
tecnologias e encubação de 
empresas do ramo agrário são 
algumas das áreas de inter-
venção que merecerão especial 
atenção na aplicação destes 
fundos.

Na ocasião foi referido que 
o valor em causa será investido
durante o triénio 2021/ 2023,
tendo como foco a promoção
do emprego para os jovens e
mulheres no sector agro-pe-
cuário, contribuindo também
para o desenvolvimento das
áreas rurais, do auto-emprego
e do emprego.

Falando no final do encon-
tro, o gestor da Agro-Incuba-
dora de Báruè, Ilídio Miguel, 
disse que, com aquela iniciati-
va, espera-se que os jovens de 
Báruè assimilem a ideia, de-
senvolvam projectos tangíveis 

e melhorem a sua abordagem, 
visão e clareza, face aos desa-
fios da agricultura na actuali-
dade.

Por seu turno, Nuno Mia, 
representante dos Serviços 
Distritais de Educação, Juven-
tude e Tecnologia em Báruè, 
agradeceu a iniciativa e apelou 
para a necessidade de haver 
simbiose entre as partes vi-
sando o sucesso dos projectos 
agrários, tendo sublinhado a 
necessidade da sua sustenta-
bilidade.

Enquanto isso, Vasco 
Machava, representante da 
Agência do Vale do Zambe-
ze, reconheceu a importância 
da agricultura, tendo dito ser 
a base do desenvolvimento e 
que a adesão dos jovens neste 
sector responde plenamen-
te aos anseios do Governo no 
aumento da produção, produ-
tividade e melhoria da comer-
cialização agrícola.O Governo moçambicano e parceiros desembolsaram cinco milhões de dólares para financiar projectos agro-pecuários

A POPULAÇÃO da localidade 
de Gobogobo, no distrito de 
Vandúzi, em Manica, pede ao 
Conselho Executivo Provincial 
uma escola secundária do 1º e 
2º ciclos e uma unidade sanitá-
ria, visando reduzir as distân-
cias percorridas para encontrar 
os dois estabelecimentos, con-
siderados indispensáveis para 
os alunos e doentes.

Neste momento, segundo 
os populares, que falavam num 
comício por ocasião da visita 
da governadora de Manica ao 
distrito, os alunos e doentes 
estão a percorrer longas dis-
tâncias para encontrar as duas 
infra-estruturas, que apenas 
funcionam na sede distrital, 
que dista a 30 quilómetros de 
Gobogobo.

Falando no encontro po-
pular, Manuel Oliveira, líder 
comunitário do Bairro 5º Con-
gresso, afirmou que os doentes 
crónicos e mulheres grávidas 
sem condições para tomarem 
o transporte semicolectivo de
passageiros arriscam-se a fazer 
esta distância a pé.

A fonte lembrou que inú-
meras vezes mulheres grá-
vidas deram à luz a caminho 
do hospital, embaraçando os 
transeuntes e propiciando o 
aumento da taxa de mortali-
dade materno-infantil, visto 
que tais partos têm sido dados 
sem o mínimo de higiene e as-
sistência com pessoal especia-
lizado. 

Na ocasião, fez saber que 
há muitos alunos graduados da 

7ª classe que não prosseguem 
com os estudos por falta de 
uma escola secundária ao redor 
da localidade. Oliveira acres-
centou que para os educandos 
de Gobogobo darem conti-
nuidade aos estudos a solução 
tem sido migrar para a sede do 
distrito, onde arrendam casas, 
situação que não abona os pais 
e encarregados de educação, 
que não têm condições finan-
ceiras para suportar tais custos.

“Nem todos os pais têm 
condições para custear as des-
pesas de aluguer de casas para 
os filhos na sede distrital. Esta-
mos a pedir uma escola secun-
dária e uma unidade sanitária 
aqui no posto” - imploraram 
os moradores de Gobogobo.

Segundo eles, a ausência 

destas duas infra-estruturas 
públicas, para além dos alu-
nos e mulheres grávidas, está 
igualmente a incentivar os ca-
samentos prematuros, sendo a 
rapariga a face visível do pro-
blema.

Para agravar o cenário, as 
raparigas que são enviadas à 
sede distrital para continuar 
com os estudos acabam re-
gressando grávidas, pois de-
vido à distância que as separa 
da residência dos seus pais o 
controlo é escasso e acabam se 
metendo com colegas e outros 
pedófilos.

Ainda em Vandúzi, o po-
voado do Púnguè Sul também 
debate-se com a falta de uma 
escola secundária, havendo 
informações segundo as quais 

Gobogobo e Púnguè Sul clamam por escolas e unidades sanitárias
os petizes percorrem 60 qui-
lómetros para encontrar uma 
escola que ministra da 8ª à 12ª 
classe.

Entretanto, o outro líder 
comunitário do povoado do 
Púnguè Sul, Vinte Evaristo, 
disse que naquele ponto do 
distrito de Vandúzi só existe 
uma escola primária. “Se o Go-
verno construísse uma escola 
secundária aqui em Púnguè Sul 

estaria a contribuir para o de-
senvolvimento da região e nós 
agradeceríamos” - disse.

A governadora de Manica, 
Francisca Tomás, respondendo 
às preocupações dos morado-
res daquelas localidades, disse 
ter registado e que este ano será 
construída uma escola secun-
dária na Quinta das Laranjeiras 
e cinco salas de aula no posto 
administrativo de Matsinho. 

Francisca Tomás garan-
tiu que o Conselho Executivo 
Provincial irá de tudo fazer no 
sentido de encontrar soluções 
para o problema, valendo-se 
da ajuda dos parceiros de coo-
peração. Afirmou que com o 
Orçamento do Estado não será 
possível responder a todas as 
solicitações. 

“Nós ouvimos as vossas 
preocupações, eis a razão da 

nossa visita. Havemos de en-
contrar fundos para, em bre-
ve, erguermos as duas infra-
-estruturas solicitadas aqui em 
Gobogobo e no Púnguè Sul. Já
temos uma parte do valor que
será investido para a constru-
ção de cinco salas de aula em
Matsinho e paulatinamente
havemos de fazê-lo em outras
localidades” - prometeu a go-
vernante.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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LOPES MUAPENTA

TODO momento vivido te ensina algo im-
portante na vida de cada um de nós, acontece 
que às vezes não nos sujeitamos a refletir so-
bre os aprendizados constantes. Um conselho 
pessoal que deixo a cada leitor de que neste 
fim de mês, repense sobre como viveu a sua 
vida neste momento e reflita sobre o que de-
seja melhorar no mês que se inicia. Permita-
-se a essa transformação! Ora vejamos que
estes últimos dias foram mesmo bem inten-
sos. Um mês a menos no calendário, um mês
a mais de puro aprendizado absorvido. Quero 
desejar a todos leitores um feliz fim de mês!
Queira que tentamos refletir sobre nossa vida
e comportamento enquanto esperamos ansio-
samente pelo próximo salário.

Em conversa com um amigo assalaria-
do e bem empregado ele diz: Mais um mês 
está sendo finalizado e eu já não sou mais a 
mesma que caminhava antes. Assim como a 
vida muda o tempo todo, também me per-
mito essa mudança, pois quero ser a minha 
melhor versão, por isso aquilo que já não 
me apetece, deixo para trás, assim como este 
mês! O mês está acabando e sinto gratidão no 
meu coração por tudo o que foi vivido. Estou 
pronto e motivado para aquilo que me espera 
no mês que vai se iniciar. Em tudo, amo a 
vida e me permito vivê-la com sinceridade e 
entrega, diante do que sou e do que me pro-
ponho a sempre ser. Chegou o fim do mês e 
mais aprendizados trago na minha bagagem. 
São coisas demais que unidas, mensalmente, 
agregam muitos valores à minha alma. Sei 
que sempre quando chega o final do mês me 
pergunto se estou vivendo ou apenas existin-
do. Faço um balanço, coloco em pauta todos 
os meus desejos e peso para ver se valeu a 
pena os dias vividos e o que espero fazer nos 
próximos dias.

Consequentemente, e não raramente, o 
fogo queima, mas não é só a carne pedindo, 
nunca é, mesmo quando ela pede muito, não 
pede sozinha. Ela pode até começar, mas nos 
conectamos sempre mais profundamente do 
que só pela carne, e aí tudo fica mais gostoso, 
eterno.

Sabemos que cada um tem a sua visão e 
maneira de viver consoante as possibilidades 
da vida lhe oferece. Fim de mês é que nem 
uma guerra! Todo buraco vira trincheira! A 
gente só quer mesmo é que ele acabe logo! 
Por ano, são doze fechamentos, doze meses 
que passam e encerram pequenos ciclos, to-
dos com o objetivo de crescimento pessoal. 
Com eles, há a possibilidade de fazermos 
pequenas metas e nos cobrarmos assim que 
terminar o período mensal, como se a cada 

início de mês fosse uma nova tentativa de 
inovar na vida e conquistar mais e mais as 
possibilidades novas.

Um pensamento pessoal digo que é no 
final do mês que caia a ficha dos dias que 
passaram, das coisas boas que aconteceram e 
do que está mais próximo de se realizar. É no 
final do mês que cada um coloca um ponto fi-
nal no que não deseja no seu novo ciclo e que 
recomeça a nova rotina. Este mês foi muito 
difícil, mas, como tudo na vida, as coisas 
vêm e vão o tempo todo, então chegou a hora 
de esse momento acabar. Assim, deixe aquilo 
que aconteceu para trás e permita-se começar 
o novo ciclo que se inicia. Certamente você
viverá lindos momentos neste novo mês, ca-
rinhosamente aproveite as oportunidades que
ele oferecera!

Chega o final do mês e mais um ciclo 
se encerra, e com a mesma calma e felici-
dade que tem todos os dias, agradeça pelas 
experiências vividas, pelas pessoas que cru-
zou no seu caminho e ainda mais por todas 
aquelas que fizeram parte de um pedacinho 
da sua história. O mês se encerra com tudo 
o que trouxe e transformou. Passou, pois é
assim também na vida. O antigo vai dando
lugar ao novo, a uma nova perspectiva. Pois
é que agradeça pela experiência e veja outra
oportunidade, e um novo ciclo se abre à sua
frente. Tenho a certeza de que é o tempo de
seguir!

Mais um mês termina e a sensação de que 
encerrou se mais um ciclo é a mesma. Deixe 
para trás coisas supérfluas e consegue trancar 
em seu coração somente o que tem sido bom. 
Queira que as experiências vieram, e mes-
mo que em tão pouco tempo, muita coisa já 
mudou em relação ao mês anterior. Pode ser 
que você tenha desejado muito que o mês ter-
minasse, mas tenha uma certeza, não foi por 
você! Tenho a certeza que você sofreu muito 
com as tempestades e precisava ver esse dia 
30 acontecer para virar a folha do seu calen-
dário, rasgar tudo o que dói em si e seguir fi-
nalmente sempre em frente e conecte-se com 
a sua própria essência para renovar as suas 
energias. Quando começar o novo mês, bus-
que vibrar em frequências positivas de amor 
e de luz. 

A cada novo mês vivido, ganha-se um 
novo aprendizado a real importância de ser 
quem é você e não se comparar a ninguém, 
afinal, você é incomum e tem muitas quali-
dades que deve ressaltar e não esconder do 
mundo inteiro, claro que com marcas novas 
no coração, mas com uma bagagem mais pe-
sada nas mãos e na cabeça. Cresce mais uns 
centímetros de tanto que surre para aprender 
com os novos desafios uma saída boa para 

tudo, e assim também ganhe mais força para 
iniciar uma nova etapa da sua vida. 

Um mês vivido é um ciclo repleto de al-
tos e baixos, você sabe bem disso pois o fun-
damental, nessa trajetória, é estar consciente 
e disposto a evoluir e a despertar para a vida. 
Por isso deixe, neste mês, aquilo que você 
não deseja levar para o próximo e se conec-
te com as suas verdades! Penso que esse dia 
30 custou a chegar, doeu na alma, mas enfim 
está com os minutos contados. Que os próxi-
mos 30 dias sejam muito abençoados e você 
traga boas notícias alegres. Cada um esteja 
ciente que as frustrações de ter que encarar 
um novo ciclo incomodam, mas a certeza de 
que pode ser melhor do que hoje se anima 
ao mesmo tempo. Espere um pouco, o mês 
acabou e você precisa fazer o seu balanço. 
Chegou a mais um mês ileso de tantos baixos 
que sofreu um tempo atrás, penso que deve 
comemorar de novo, e não é pouco, porque 
sei que não está fácil viver em paz hoje em 
dia. Agradeça aos céus por mais essa opor-
tunidade e pelas histórias que viveu, além 
dos tantos carinhos e oportunidades que você 
teve. Pois os altos e baixos, recomeços e mui-
tos acertos isso tudo faz a cada um de enten-
der que a vida precisa sim desses intervalos 
curtos de tempo para que tenhamos fôlego e 
recomecemos sempre, deixando o inútil para 
trás. 

De verdade foram dias de glórias, pois 
sempre que passa um tempo perto daqueles 
que amamos já sente o dever de uma satis-
fação. As horas voam, as pessoas são muito 
comprometidas, mas toda vez que você tenha 
a oportunidade de viver ao lado de alguém 
querido, agradeça, afinal, é um dia em um 
mês que tenha a certeza de que já é abençoa-
do.

Cada mês é uma oportunidade de apren-
dizado, de realizações e de experiências. Ao 
final de cada um, ao fazer um balanço dos 
resultados, podemos agradecer por tudo o 
que foi positivo e pensar em fazer diferente o 
que precisa ser melhorado. É absolutamente 
normal quando desejamos que o mês acabe 
logo, nos momentos de nervosismo e de inse-
gurança. Deixe o que passou e agradeça com 
amor pelo aprendizado. Busque motivação 
para começar o novo ciclo com as energias 
restauradas, vislumbrando uma nova oportu-
nidade para se conectar com a sua essência 
transformadora. Feche o ciclo com gratidão e 
com fé e espalhe afeto e seja feliz.

Veja bem, toda vez que o fim do mês 
se aproxima se dá um aperto no peito, mas 
quando ele termina sinta o quanto foi bom 
encerrar mais um ciclo e recomeçar tudo ou-
tra vez. Aquele abraço amigo!

O TIPO era enorme. Um latagão. As mãos largas e ásperas 
não deixavam esconder a ausência de dois dedos, um de 
cada mão. Despido de qualquer nesga de cabelo, a cabeça 
reluzia de forma impressionante. Parecia um algoz nazi. Ti-
rou a camisa e deixou a descoberto um descomunal conjun-
to de músculos mal distribuídos pela acidentada geografia 
do corpo. Os dentes amarelos e lábios gretados perfaziam 
um cenário dantesco. A cara parecia estar dentro dos olhos. 
Vermelhos e inchados. Andava devagar. Bastante devagar. 
Aliás, nem sequer tinha como andar mais rápido. As pernas 
curtas e estranhamente arqueadas não conseguiam obedecer 
ao comando do cérebro. Chegou-se perto de mim, olhou-me 
fixamente, rilhou os dentes e apresentou-se, esticando con-
vulsivamente a manápula:

“- Sou eu Sacadura Remane. Aqui estes gajos chamam-
-me Big Dura. Você o que fizeste para estar aqui?!”

O violento bafo que surgiu das ventas do mastodonte en-
torpeceu-me por largos segundos. A boca do homem chei-
rava estrondosamente mal, parecia um esgoto municipal. 
Segurei-me o máximo que pude. Não valia a pena enervar 
o touro.

“- Obrigado mano Big Dura. Na verdade não sei por que
é que estou aqui. Só sei dizer que acordei aqui numa cela...”

Big Dura desatou a rir. A longa e metálica gargalhada 
do latagão careca contagiou a malta toda. A fria e cinzenta 
cela foi tomada por um colectivo transe histérico. Todos se 
riam. Gargalhavam violentamente, que até se engasgavam, 
cuspindo estranhos empapados de escarro.

“- Toda a gente diz isso quando entra aqui seu pivete. 
Esta ala, amigo, é para gajos pesados. Está a ver o Mahuma-
ne ali no canto? Esventrou um camarada que lhe devia 100 
paus. Aquele gajo magro, lá mais ao fundo, ninguém sabe o 
nome. Chamamos-lhe “Trinca Espinha”. Não te metas com 
o cabrão. Violou o tio. Repetidamente e durante horas. E
ainda filmou. O gajo é mau pah! Um dia, se tiveres sorte,
vais conhecer o Mário Jackson Coppola, o “padrinho”. Tem
uma cela só para ele e os capangas. Esse é o maior dealer de
droga da “Colômbia”. Comanda o cartel a partir da cela e...”

Uma ruidosa sineta interrompeu a metódica e descritiva 
apresentação dos fora-da-lei. Desencadeou-se uma espécie 
de desordem momentânea. 

“- É para o quê esse sino?” - perguntei atrapalhado e 
amedrontado.

“- É hora do banquete rapaz. Da paparuca!”

“- Hora do quê...?!” - a minha inocência parecia começar 
a irritar Big Dura. 

“- Hedjô... vai lá formar bicha ali para te darem comi-
da... porra! Não valapena andares com nhenhensas de puto 
mimado aqui. Senão morres à fome...”

Olhei para os lados. Estava sozinho no pátio. Todo o 
mundo estava concentrado num barracão ao lado à volta de 
um enorme e fumigante panelão. Dois reclusos serviam a 
“paparuca” aos restantes com duas enormes e improvisadas 
colheres de pau. Sem camisa, os servidores transpiravam 
abundantemente, não conseguindo evitar que gotas de suor 
caíssem na grande e fumigante panela.

“Trinca Espinha” percebeu a minha estranheza e sorriu 
cadavericamente:

“- Por isso não põem sal, esses gajos tratam de salgar a 
comida com suor... se não quiseres me dá lá teu prato, não 
tenho nada a ver eu...!”

“- Não vou comer aquilo... podes levar o meu prato 
mano...” - ripostei, mal disposto e franzindo a cara com des-
dém.

“- Não sou teu mano eu, cabrão! E daqui a mais alguns 
dias vais comer bem mesmo aquilo. Matreco...!” - rosnou.

Sorrateiramente distanciei-me do grupo. Sentei-me de-
baixo de uma caquética árvore. O sol era de uma intensida-
de infernal. Puxei de uma garrafita de água solidariamente 
oferecida por um guarda prisional. Entornei goela abaixo. 
Uma leve aragem fresca convidou-me à soneca. De repente 
recordei-me do conselho de Big Dura:

“- Não te metas com aquela gajo magrinho... não vale 
nada. Nunca adormeças com o tipo por perto...”

O sono estava mesmo a matrecar-me. Não estava a con-
seguir segurar e bicava com alguma violência. Fechei os 
olhos. E adormeci. Minutos depois reabri leve e preguiço-
samente os olhos e o filho da mãe do gajo magrinho estava 
bem ao lado de mim. Olhei-o desconfiado. 

“- Dorme-lá à vontade você... amanhã dá-me tua comida 
outra vez!” - 

Sorri e angelicamente adormeci. De vez. 
Um violento estrondo fez com que saltasse como uma 

mola. Olhei para os lados tremendo que nem uma varra. O 
estampido afinal era da porta do quarto a bater. E percebi 
que tinha passado por um pesadelo horrível. Um pesadelo 
que me levou a ficar horas na BO, na companhia de Big 
Dura e outros facínoras.

VIRGÍNIA MAGRIÇO

QUANDO era aluna de Filosofia fui convidada por uma amiga 
para ir assistir a uma meditação na Residência Universitária dos 
Álamos. O capelão era um sacerdote do Opus Dei. Fiquei des-
lumbrada por perceber que uma hora de estudo era uma hora de 
oração e por ver escrito que o matrimónio era uma vocação cristã, 
caminho de santidade no meio do mundo, tal como vivido pelos 
primeiros cristãos. Passei a confessar-me com mais frequência.

Chamava-me particularmente à atenção a expressão: “os lares 
cristãos devem ser luminosos e alegres”. Conheci o meu futuro 
marido que partilhava os mesmos valores e casámos antes de fa-
zer um ano de namoro. Tínhamos ambos trabalho fora de casa e 
fomos abençoados com o primeiro filho. Vieram mais e no dia em 
que fizemos onze anos de casados nasceu a oitava. Passados seis 
anos, nasceu mais um rapaz e ficámos com quatro rapazes e cinco 
raparigas. Os primeiros eram de idades muito próximas e ao fim de 
semana não tínhamos ajuda. Não havia fraldas de papel e esterili-
zar biberões era mais complicado do que hoje. Quando viajávamos 
de carro (tínhamos um carocha onde iam oito crianças), tentáva-
mos cantar para os entreter e íamos chamando a atenção para os 
pormenores da paisagem: “olha o Tejo”, dizíamos a caminho da 
casa dos avós. Brigavam pelos lugares da janela e tentávamos dis-
traí-los. Chegados lá, corriam, divertiam-se e iam ver com a avó os 
pintainhos, os cabritos, as ovelhas e a horta. O pão cozido pela avó 
fazia as delícias de todos. Quando eram pequenos, passávamos fé-
rias em casa dos avós maternos e íamos às praias dos arredores de 
Matosinhos. Era também uma forma de estarem mais com os avós 
maternos. Quando não saíamos de Lisboa, fazíamos piquenique ao 
Domingo. Comiam melhor e dava menos trabalho.

Tinham um sítio dentro de casa para brincar e uns cestos para 
arrumar os brinquedos. Brincavam muito no terraço da casa, a ter-
ceira que tivemos em poucos anos. Sentíamos que o Senhor nos 
ajudava, que cada um trazia um pão debaixo do braço. Esforçáva-
mo-nos para que a casa tivesse um ar cuidado e limpo, decorada 
segundo as nossas possibilidades. Queríamos que compreendes-
sem que isso era importante. Os móveis tinham de ser bem trata-
dos para durar e tinha de haver cuidado para não estragarem os so-
fás. São Nicolau é o nosso intercessor para as questões económicas 
e todos sabem quando há alguma intenção neste campo pela qual 
é preciso rezar. Também ajudávamos um pobre que passava lá por 

casa para levar comida e roupa para a família.
Eram muito unidos e o mais velho estava encarregado de to-

mar conta do que se lhe seguia em idade, sobretudo nos traba-
lhos de casa. Fazíamos questão de que cada um tivesse um local 
de estudo e que se esforçassem para ter os melhores resultados. 
Não tivemos preocupações sérias com os resultados escolares e 
agradecemos a Deus que todos tenham o trabalho correspondente 
ao curso que tiraram. O mais velho é Procurador da República, 
há uma advogada, dois engenheiros, três médicas e dois gestores. 
Também nos envolvemos na fundação dos Colégios de Fomento 
em Portugal e sempre estivemos presentes na colaboração familiar 
das turmas de alguns filhos.

No dia de anos, cada um escolhia a sua comida preferida e o 
bolo. Sempre havia essa festa em família e uma certa competição 
para ver quem era o primeiro a dar os parabéns ao que fazia anos, 
numa altura em que já eram mais crescidos. Convidavam amigos 
lá para casa e cada um tinha a sua própria festa de anos. Os amigos 
sentiam-se bem em nossa casa. As festas de anos eram em casa 
com muita gente nova. Todos ajudavam a preparar a festa dos ma-
nos. Quando foram crescendo, às vezes as festas eram ao ar livre 
para brincarem mais à vontade. Levavam um bolo para o Colégio 
e outro para o Clube, se já tinham idade para ir aos clubes. Aí par-
ticipavam em várias atividades, criavam bons amigos e recebiam 
formação cristã. Brigavam como todas as crianças. Depois de ou-
virmos ambas as partes dizíamos: dois não brigam se um não quer. 
Houve uma altura em que tivemos salmonelas e foram quatro para 
a Estefânia. As enfermeiras do Hospital ficavam muito admiradas 
com a atenção que davam uns aos outros. Ficámos todos bem, mas 
foi um grande susto. 

À medida que iam crescendo, iam tendo alguns encargos nas 
tarefas da casa. Havia equipas de dois para arrumar a cozinha e 
uma competição saudável pelo melhor desempenho. As emprega-
das que fomos tendo também eram incluídas no clima de amizade 
que alimentávamos e era-lhes transmitida a nossa forma de educar 
para que colaborassem no esforço que fazíamos para que cada um 
fosse generoso com todos. Cada um fazia a sua cama, arrumava a 
roupa e aprendia a tratar da casa. Herdavam a roupa dos mais ve-
lhos e partilhavam livros, jogos e brinquedos. Também aprendiam 
a querer-se e a perdoar-se. Dava-lhes um cartão e iam às compras 
ao supermercado para ter noção do que as coisas custavam. 

O rufia da cela três

Lares Luminosos e alegres - (1)

O final de mês!

NUM’VAL PENA!
Leonel Abranches

leonelmagaia.sn@gmail.com

ATRAVÉS desta página o estimado lei-
tor pode partilhar as suas reflexões so-
bre temas da actualidade política, eco-
nómica e social. Os originais das cartas 
de opinião não devem ter mais de 150 
palavras, podendo ir até 500 quando se-

jam 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, número do documento 
de identificação e contacto telefónico. 
O “Notícias” reserva-se o direito de não 
publicar opiniões ou análises que cho-
quem com a sua linha editorial.

CARTAS

Acesse: https://t.me/Novojornal
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STAE - SECRETARIADO TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO ELEITORAL

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE MAPUTO

UGEA- Unidade Gestora Executora das Aquisições
Repartição de Aquisições

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DE CONCURSOS
AN

Nos termos da 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 nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a 

adjudicação dos seguintes concursos:

N° do Concurso Objecto
Modalidade do 

Concurso
Concorrente Adjudicado

Valor de 
Adjudicação

08/STAE/DPM/
RA/2021

Fornecimento de serviços de catering Concurso por Cotações
QUIOSQUE DONA 
CACILDA E.I.

69.000,00MT

09/STAE/DPM/
RA/2021

Fornecimento e estampagem de 
camisetes e capulanas 

Concurso por Cotações
THANDI 
INVESTIMENTOS, LDA

76.000,00 MT

A Autoridade Competente

(Ilegível)
4796

V
ER galvanizada a in-
dústria do proces-
samento do abacate 
e seus derivados, 
tendo em conta que 

as potencialidades que o país 
tem para o cultivo massivo 
do abacateiro,  é o sonho de 
Gerquina Segredo, uma bio-
-empreendedora em forja.

Recente descoberta do
Ministério da Ciência, Tec-
nologia e Ensino Superior 
(MCTES), Gerquina Segre-
do conta que entrou para o 
mundo do bio-empreende-
dorismo de forma desporti-
va, a partir de uma experi-
ência pessoal.

Foi com a procura de um 
melhor condicionador para o 
seu cabelo que experimen-
tou obter algo natural feito 
à base da polpa do abaca-
te e ovo que tudo começou. 
No lugar de comprar o que 
o mercado internacional já
proporciona, encetou uma
viagem pela Internet, na
pesquisa de diferentes fór-
mulas e conseguiu resulta-
dos surpreendentes, a partir
do seu próprio cabelo.

Nascia assim, de forma 
natural, a veia de empre-
ender e ao mesmo tempo o 
interesse pela pesquisa de 
modo a apurar ainda mais 
o produto. Hoje, com mais
luzes graças à  formação que

obteve do Centro Nacional 
de Biotecnologia, aposta na 
certificação do que faz, de 
modo a conseguir credibili-
dade no mercado.

Ainda na sua pesquisa, a 
interlocutora apercebeu-se 
de que para além da beleza 
podia desenvolver a parte 
nutricional, dadas as poten-
cialidades que a fruta tem 
para o organismo e concluiu 
que podia processar trans-
formando-a em farinha adi-
cionável a outros alimentos.

Adicionalmente, desco-
briu que era possível extrair 
do abacate um azeite puro 
e de múltiplas aplicações, 
produzir um chá relaxante, 
para além de máscaras e es-
foliantes para o rejuvenesci-
mento da pele.

Quando se informou da 
oportunidade que o Minis-
tério da Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior abria para 
financiar formação em certas 
áreas ligadas ao bio-empre-
endedorismo desenhou o seu 
projecto e candidatou-se ao 
terceiro curso recentemente 
havido na província de Ma-
puto.

“Saí da formação mais 
motivada, graças ao apren-
dizado que lá tive. Porque 
fazia tudo de forma trivial, vi 
a necessidade de ter a minha 
própria empresa, sendo que 

 DERIVADOS DO ABACATE

Bio-empreendedora e o sonho 
de galvanizar o agro-processamento

neste momento já tenho o 
alvará para trabalhar formal-
mente. Acredito que a partir 
deste passo estarão abertas as 
portas para conseguir o es-
sencial, que é a certificação 
do meu produto”, prevê.

Outro factor motivador 
para a busca de soluções nu-
tricionais no abacate é o pro-
blema da desnutrição, que 
mina uma parte significativa 
da população moçambicana, 
medido pelas elevadas taxas, 
actualmente situadas nos 43 
por cento, só na população 
infantil.

Salienta que foi pensando 
nesta realidade e também na 
população adulta que apu-
rou ainda mais a sua pesquisa 
para não limitar-se somente 
nas necessidades cosméticas 
e alargar o leque dos poten-
ciais consumidores.

“Preocupou-me a de-
terioração massiva deste 
produto nos mercados na-
cionais, dada a baixa explo-

ração, falta de uma indús-
tria local de processamento, 
quer para a cosmética como 
também para o lado nutri-
cional, apesar das potencia-
lidades naturais que o país 
tem para o desenvolvimento 
do abacateiro”, disse.

Gerquina Segredo La-
menta o facto de muitos na-
cionais comprometidos com 
a estética estarem a gastar 
dinheiro pela importação de 
produtos para pele, cabelo e 
mesmo nutritivos cuja ma-
téria-prima é fundamental-
mente o abacate, que é lo-
calmente abundante porém, 
subaproveitado.

Inicialmente a produzir 
e vender no circuito fami-
liar e de amigos, mais tarde 
viu a necessidade de tomar 
o empreendimento com al-
guma seriedade, abarcando
mais potenciais utentes dos
seus produtos e passou a ver
no bio-empreendedorismo
a forma de contribuir para
a boa nutrição dos demais e

fonte para o melhoramento 
da sua renda. 

 Porque sozinha não ia 
longe, decidiu aliar-se a 
outras mulheres que em-
preendem nesta área, numa 
agremiação denominada  
Associação das Mulheres 
Bio-Empreendedoras, com 
cujo objectivo é melhorar 
o ambiente de negócios no
sector da indústria alimentar
e cosmética.

Há pouco tempo na área, 
a fonte já identificou alguns 
constrangimentos que re-
traem a participação de mais 
pessoas neste negócio emer-
gente em Moçambique, ao 
ponto de poderem sonhar 
com uma indústria liderada 
por mulheres.

É que, segundo expli-
cou, existem iniciativas de 
produção de óleos e cremes 
feitos em Moçambique cujo 
fabrico é feito com técnicas 
milenares e pouco atraen-
tes, comparativamente aos 
moldes actuais, usados na 

indústria cosmética. 
 “Como uma possível sa-

ída, eu e outras mulheres 
membros da Associação das 
Mulheres Bio-Empreende-
doras estamos a mapear es-
tas iniciativas e pretendemos 
junto dos parceiros criar in-
centivos para apoiar no de-
senvolvimento de uma in-
dústria nascente liderada por 
estas mulheres”, disse. 

Natural de Chidenguele, 
Gerquina Segredo confessa 
que nunca foi a nenhuma es-
cola para aprender o que tem 
estado a fazer, mas que foi 
guiada pela curiosidade de 
experimentar e pela vontade 
de querer saber mais coisas. 
“Da formação que tive no 
MCTES fui a primeira classi-
ficada”, afirma.

Alegra-se por ter um en-
tendimento sobre as vanta-
gens, benefícios, potencia-
lidades e poder do abacate 
mas não pode ainda assumir, 
publicamente, sem que te-
nha antes a certificação para 
provar por A e B tudo o que 
vem descobrindo nas suas 
pesquisas.   

Conta que nunca tinha 
imaginado que um dia seria 
tão solicitada como tem sido 
nos últimos tempos, ao pon-
to de esgotar o seu produto, 
uma vez que se trata de uma 

fruta sazonal que o abacate é.
Esperançada, sente-se 

endiabrada por estar no pro-
cesso de aquisição de uma 
máquina para poder fazer 

uma produção em moldes 
industriais, o que lhe permi-
tirá ter o produto se calhar 
durante o ano todo e não de-
fraudar os seus clientes.

Gerquina Segredo, bio-empreendedora

O  abacate é mais que um simples alimento

Do abacate também se extrai óleo puro com múltiplas funcionalidades
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INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

ANÚNCIO DE CONCURSOS

1. A Imprensa Nacional de Moçambique, EP convida empresas interessadas a apresentarem propostas/manifestações de interesse (MdI) para os con-

cursos indicados na tabela abaixo:

Nº do Concurso Objecto do Concurso
Modalida-
de 

Data e horas de 

apresentação de 

propostas

Data e horas  
de abertura 
de propos-
tas

Garantia 
provisória

(MT)

Validade

das

propostas

11/INM/

RAQ/2021

Contratação de fornecimento de serviços de 

fornecimento de relógio de ponto por reconheci-

mento facial

Concurso 

por 

Cotações

18/5/2021

9.00 horas

18/5/2021

9.15 horas

Não reque-

rida
60 dias

12/INM/

RAQ/2021

Contratação de serviços de fumigação e disratiza-

ção do edifício-sede da I.N.M., EP

Concurso 

por Cota-

ções

18/5/2021

10.00 horas

18/5/2021

10.20 horas

Não reque-

rida
60 dias

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou levantá-los no endereço indicado no n.º 3

deste anúncio, pela importância não reembolsável de 250,00MT.

3. As propostas/MdI deverão ser entregues na Rua da Imprensa n.º 283, na Cidade de Maputo, e serão abertas no mesmo local, na presença dos con-

correntes e outros interessados que desejarem presenciar o acto.

4. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao

Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.

5. Os concorrentes do Concurso n.º 12/INM/RAQ/2021, devem realizar visita as instalações no endereço em 3, pelas 10.00 horas do dia 14 de Maio
corrente.

Maputo, Maio de 2021

A Autoridade Competente

4800

“M
E M Ó R I A S 
dos Comba-
tentes: Da 
C l a n d e s -
tinidade à 

Independência Nacional” 
é o título de um livro a ser 
publicado hoje em todas as 
delegações provinciais do 
Instituto de Investigação 
Sociocultural (ARPAC). 

A obra, produzida pelo 
ARPAC no âmbito do seu 
Plano de Acção 2020-2024 
denominado “História 
Oral e Memórias Colecti-
vas”, é constituída por 14 
depoimentos de comba-
tentes da luta de libertação 
nacional, dos quais 11 ho-
mens e três mulheres das 
regiões Norte, Centro e Sul 
do país. 

Em contacto com o 
“Notícias”, Luís Meno, 
coordenador da pesqui-
sa e delegado do ARPAC 
em Sofala, “Memórias dos 
Combatentes” tem 378 
páginas e traz uma com-
ponente teórico-metodo-
lógica baseada na cultura e 
na memória e tradição oral 

ARPAC publica memórias 
de combatentes moçambicanos

Anunciado vencedor
do Prémio Craveirinha

É CONHECIDO esta tarde o vencedor 
do Prémio de Literatura José Craveiri-
nha 2020, uma distinção instituída pela 
Associação dos Escritores Moçambica-
nos (AEMO) e patrocinado pela empre-
sa Hidroeléctrica de Cahora Bassa (HCB) 
no valor pecuniário de 25 mil dólares 
(1.463.250,00 meticais). 

O galardão é atribuído a autores mo-
çambicanos nos domínios de poesia, fic-
ção narrativa e drama, em homenagem ao 
poeta e jornalista moçambicano José Cra-
veirinha (1922-2003), primeiro autor mo-
çambicano a receber o Prémio Camões.

O prémio foi concebido em 2003 e até 
2007 distinguiu o melhor livro do ano. A 
partir de 2009 foi remodelado e passou a 
laurear a carreira de um escritor, poeta ou 
ensaísta moçambicano cuja obra tenha 
impacto acentuado no desenvolvimento 
da literatura e cultura moçambicanas.

Já foram laureados com o Craveirinha 
escritores como Paulina Chiziane, Eduar-
do White, Armando Artur, João Paulo 
Borges Coelho, Ungulani Ba Ka Khosa, 
Fátima Mendonça, Aldino Muianga, Cala-
ne da Silva, Lília Momplé e Luís Bernardo 
Honwana.

AS universidades Eduardo 
Mondlane (UEM), Pedagó-
gica de Maputo (UP-Ma-
puto) e Católica de Mo-
çambique (UCM) figuram 
na lista das melhores insti-
tuições de Ensino Superior 
africanas do presente ano.

Um comunicado do Mi-
nistério da Ciência, Tecno-
logia e Ensino Superior en-
viado ao “Notícias” anota 
que, no quadro da UniRank 
(instituição responsável 
pela pesquisa para o Conti-
nente Africano) as três uni-
versidades moçambicanas 
foram classificadas na lista 
dos duzentos melhores es-
tabelecimentos de ensino 

superior de África. 
No que diz respeito 

à classificação nacional, 
a Universidade Eduardo 
Mondlane apresenta me-
lhor pontuação, colocan-
do-se na posição 35, se-
guida da UP Maputo, que 
ocupa a posição 141. Por 
último está a Universidade 
Católica de Moçambique, 
classificada na 174ª posi-
ção.

Para a classificação, a 
nota de imprensa refe-
re ainda que, a UniRank 
utilizou três critérios para 
posição de cada instituição 
africana nomeadamen-
te, ser licenciado ou cre-

denciada pela organização 
relacionada com o ensino 
superior no país; oferecer 
cursos de graduação ou 
pós-graduação (Mestrado e 
Doutoramento) e formação 
presencial e não somente à 
distância.

O ranking é liderado 
pelas universidades sul-
-africanas, nomeadamente
Cabo, Pretória e Witwater-
srand na primeira, segunda
e terceira posição, respec-
tivamente.

De recordar que, no 
ano 2020, a Universida-
de Eduardo Mondlane foi 
classificada na posição 42 e 
a UP Maputo na posição 69.

Três universidades
nacionais na lista
das melhores de África

de Moçambique.
“Fica claro que há uma 

perspectiva de inclusão 
dos combatentes a partir 
das suas zonas de origem”, 
disse, avançando tratar-se 
ainda de um conjunto de 
informações importantes 
para quem gosta ou está a 
estudar a história do país.

Questionado sobre 
quem são os combaten-
tes na clandestinidade, o 
pesquisador disse tratar-se 
daquelas figuras que mes-
mo tendo participado na 
luta de libertação nacional 
contra o colonialismo por-
tuguês são considerados 
anónimas em virtude de 
não haver relatos ou co-
nhecidas, pelo menos pelo 
grande público, as suas ac-
ções nesta epopeia. 

“As suas vidas foram 
feitas num contacto diário 
com várias figuras do nos-

so país”, continua Meno.
Adiantou que “estamos 

a falar de pessoas que não 
aparecem sempre, mas 
têm muita riqueza e ex-
periência em termos do 
seu contributo para o país, 
estamos a trazer novas fi-
guras que não são ainda 
conhecidas, mas partici-
param na luta armada”.

Neste sentido, são tra-
zidas vivências que ajudam 
a pensar o país e os valores 
que o alicerçam, como a 
unidade nacional, um fac-
tor importante quando se 
pretende reflectir o con-
ceito “nação”. 

O delegado do ARPAC 
disse ainda que estas me-
mórias vão mais além da 
busca por respostas sobre 
o período de luta armada,
afinal, “recuamos no tem-
po e buscamos informa-
ções sobre as famílias que

esses nossos combatentes 
pertenciam, o local que 
viviam e os aspectos cul-
turais da região que eles 
viviam”. 

Neste diapasão, de-
fende, as memórias são 
constituídas de momentos 
que os entrevistados nem 
sequer eles eram comba-
tentes, desde à sua infân-
cia aos hábitos e cultura do 
meio que viviam. 

A compilação desde 
volume terminou no início 
deste ano. Já devia ter sido 
lançado, o que não foi pos-
sível devido à pandemia do 
novo coronavírus.

“Tivemos que adiar e 
neste momento vamos fa-
zer o lançamento da obra 
em simultâneo com todas 
as direcções provinciais do 
Instituto de Investigação 
Sócio-Cultural”, explicou 
Luís Meno. 

PROGRAMAÇÃO DA 
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE

PROGRAMAÇÃO DA 
RÁDIO MOÇAMBIQUE

PENSAMENTO DO DIA

FASE DA LUA

MARÉS

10 de Março de 2021

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

“Quem tem confiança em si próprio comanda 
os outros.”

- Quinto Horácio Flaco (65 a.C.-8 a.C.), po-

eta e filósofo  romano.

QUARTO CRESCENTE – Será na quarta-feira, às 21:00horas

00:20 - FLASH CULTURAL

01:05-- FALA MOÇAMBIQUE (REP-

ITIÇÃO)

02:00- RITMOS E VIDAS

03:10- CONSULTORIO JURIDICO

04:00- PORTAL CIENTÍFICO

04:55 – HINO NACIONAL

05:10 – CAMPO E DESENVOLVI-

MENTO

05:30 – EDUCAÇÃO FINANCEIRA

05:45 – UMA DATA NA HISTÓRIA

06:00 – JORNAL DA MANHÃ

08:05- O NOSSO PORTUGUÊS

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- INFORMATIVO CORO-

NAVÍRUS

14:25 – EDUCAÇÃO FINANCEIRA

14:30- MOMENTO JOVEM

15:10- DEBATE POLÍTICO

16:10- SEGURANÇA RODOVIÁRIA

16:15- MINUTO DO CONSUMIDOR

18:10- UMA DATA NA HISTÓRIA

18:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

18:30 – RÁDIO NOVELA “OURO 

NEGRO”

18:55 – UMA HISTÓRIA 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 - INFORMATIVO CORO-

NAVÍRUS

20:30- QUESTÃO DE FUNDO

22:10- CONVERSAS DE CASA

NOTICIÁRIOS: 01,03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19.30, 21, 22:00 E 23:00 

HORAS.

PREIA-MAR – Às 04.45 e às 17.00 

horas, com 3.51 e 3.45, respectivamente

BAIXA-MAR – Às 10.57 e às 23.07 

horas, com 0.59 e 0.63, respectivamente

INHAMBANE

29/21

VILANKULO

29/18

TETE

30/19

QUELIMANE

29/20

NAMPULA

26/18

PEMBA

29/20
LICHINGA

24/12

BEIRA

28/18

XAI-XAI

29/17

CHIMOIO

25/14

MAPUTO

31/16

05:40  HINO NACIONAL  

05:45  GINÁSTICA: TABATA 

06:00  BOM DIA MOÇAMBIQUE 

DIRECTO

08:00  TELESCOLA: ENSINO 

PRIMÁRIO - PORTUGUÊS DA 5ª 

CLASSE DESENHOS

ANIMADOS: CHAVES - “A CASA 

DA BRUXA” DIRECTO

08:30  TELESCOLA: ENSINO 

PRIMÁRIO - CIÊNCIAS SOCIAIS 

DA 7ª CLASSE DESENHOS 

ANIMADOS: CHAVES - “A CASA 

DA BRUXA” DIRECTO

09:00  NOTÍCIAS 

09:05  TELESCOLA: ENSINO SE-

CUNDÁRIO - INGLÊS DA 10ª 

CLASSE

DIRECTO

10:00  NOTÍCIAS 

10:05  TUDO ÀS 10 

DIRECTO – 1ª PARTE

11:00  NOTÍCIAS 

11:05  TUDO ÀS 10 

DIRECTO – 2ª PARTE

12:00  LOTTO  

REPETIÇÃO

12:10  TELENOVELA: “A DAMA E O 

OPERÁRIO”  

REPETIÇÃO - CAPÍTULO 109

13:00  JORNAL DA TARDE  

DIRECTO

14:00  ENCANTOS DE NAMPULA: 

DISTRITO DE MONAPO 

REPETIÇÃO

15:00  NOTÍCIAS 

15:05  TELESCOLA: ENSINO SE-

CUNDÁRIO - MATEMÁTICA 

DIRECTO

16:00  NOTÍCIAS 

16:05  CONEXÕES 

DIRECTO / NAMPULA

17:00  JORNAL EM LÍNGUAS MOÇAM-

BICANAS 

DIRECTO

17:45  GINÁSTICA: TABATA 

18:00  PRIMEIRA PÁGINA 

DIRECTO

19:00  CASA DO POVO 

PROGRAMA Nº 37

19:25  CANAL ZERO 

19:50  PUB 

20:00  TELEJORNAL 

DIRECTO

21:15  QUINTA À NOITE  

DIRECTO

22:30  TELENOVELA: “A DAMA E O 

OPERÁRIO”  

CAPÍTULO 110/115 

23:30  ANTENA DO SOLDADO  

REPETIÇÃO

00:00  PRIMEIRA PÁGINA 

REPETIÇÃO

01:00  CONEXÕES 

REPETIÇÃO

02:00  JUNTOS A TARDE  

REPETIÇÃO

03:00  TUDO ÀS 10 

REPETIÇÃO

04:50  TELESCOLA: ENSINO SE-

CUNDÁRIO - MATEMÁTICA 

REPETIÇÃO

05:40  HINO NACIONAL  

05:45  GINÁSTICA: YOGA 

06:00  BOM DIA MOÇAMBIQUE 

DIRECTO

Acesse: https://t.me/Novojornal
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ANGÉLICA SAMUEL 
COSSA

(1 mês de eterna saudade)

Mãe, partiste no dia 12/4/2021, 
inconformados consolam-nos o 
amor e a glória Divina. Celebra-
remos eternamente teu legado, amizade, alegria, 
ensinamentos e humanismo. Teus filhos, netos, 
irmãos, cunhados e demais familiares celebram 
em sua memória, missa hoje, dia 12/5/2021, às 
18.00 horas, na Igreja do Amparo, Matola 700 
e no sábado, dia 15/5/2021, às 8.00 horas, de-
positarão flores na sua campa no Cemitério de 
Lhanguene. Paz à sua alma mãe querida.

5297

AFONSO MADEIRA
FALECEU

A Direcção-Geral da Empresa 
Interprovincial, Lda e colegas 
comunicam com profunda 
mágoa e consternação o falecimento do Sr. 
AFONSO MADEIRA, ocorrido no dia 9/5/2021, 
na sua residência, vítima de doença, cujo fu-
neral se realiza hoje, dia 12/5/2021, às 11.00 
horas, no Cemitério de Lhanguene, antecedi-
do de velório na Missão S. José de Lhangue-
ne, às 10.00 horas. 

5278

RAÚL RODOLFO 
MALAGISSA

FALECEU
A Concreto Soc. de Gestão e Hotela-
ria, Lda-Hotel Terminus tomou conhe-
cimento do falecimento do Sr. RAÚL 
RODOLFO MALAGISSA, pai do seu colaborador Luís 
Malagissa, ocorrido na madrugada do dia 11/5/2021, 
vítima de doença. Neste momento de dor e conster-
nação a Direcção do Hotel Terminus, trabalhadores e 
demais endereçam as mais profundas condolências. As 
cerimónias fúnebres se realizam hoje, dia 12/5/2021, no 
Cemitério de Mongué, às 15.00 horas, antecedidas de 
velório na capela da Paróquia Sagrada Família da Ma-
xixe, às 13.00 horas. Que a sua alma descanse em paz.

5306 

MÁRIO ALBERTO 
JESSEN
FALECEU

O Conselho de Administra-
ção do CFTI-Instituto Médio 
Politécnico e todos colaboradores em geral 
comunicam com profunda dor e consterna-
ção o desaparecimento físico do Sr. MÁRIO 
ALBERTO JESSEN, ocorrido no dia 9/5/2021, 
vítima de doença. À família enlutada, o CFTI 
apresenta as mais sentidas condolências. Paz 
à sua alma.

5280

AFONSO MADEIRA

FALECEU

A família Ferrão comunica com 
profunda mágoa e consternação a partida à 
eternidade do seu ente querido AFONSO MA-
DEIRA, ocorrida no dia 9/5/2021, cujo funeral 
se realiza hoje, dia 12/5/2021, no Cemitério 
de Lhanguene, às 11.00 horas, antecedido de 
velório na Missão de São José de Lhanguene, 
pelas 10.00 horas. Paz à sua alma.

5278

JÚLIO DAVID 
MANGUE
FALECEU

Sua esposa Maria de Fátima 
Mabunda, filhos Elsa, Arcénio, 
Octávio, Sérgio, Célia, Lurdes e Cláudio, netos, 
noras e genros comunicam com profunda dor o 
falecimento do seu ente querido JÚLIO DAVID MAN-
GUE, ocorrido no dia 10/5/2021, no HCM, vítima de 
doença, cujo funeral se realiza no Cemitério das 
Mahotas, às 10.00 horas, antecedido de velório na 
sua residência, no Bairro de Laulane, Qº 35, casa 
nº 16, no dia 13/5/2021. Paz à sua alma.

5298

Dr. MÁRIO ALBERTO 
JESSEN
FALECEU

Foi com profunda dor e consternação 
que o Grupo dos Pioneiros (turmas 
de 2003-2004) da Escola Superior de 
Hotelaria e Turismo de Inhambane da UEM tomou co-
nhecimento do desaparecimento físico do DR. MÁRIO 
ALBERTO JESSEN, primeiro director daquela institui-
ção, ocorrido no dia 9/5/2021, vítima de doença. Mais 
que docente e dirigente, Dr. Jessen foi um verdadeiro 
mentor para cada um de nós. Seus ensinamentos 
jamais serão esquecidos. À família enlutada e a toda 
comunidade académica endereçam sentidos pêsames. 
Que a sua alma descanse em paz.

4813

RUI HÉLDER GUILAZE

FALECEU

Seus grandes amigos Luis Filipe, Henrique Aly, Nelson de Melo, 
Six, Jorge Rungo e Vitor Gulele, colegas da turma de 1984/85, na 
Escola Secundária Estrela Vermelha comunicam com profunda dor o desapareci-
mento físico do seu amigo RUI HÉLDER (Dedé). Descanse em paz. Condolências 
à família enlutada.

5302

Dr. MÁRIO JESSEN

FALECEU

Foi com consternação que tomamos conhecimento do faleci-
mento do Dr. MÁRIO JESSEN, ocorrido no dia 10/5/2021, irmão 
do Dr. Valdemar Jessen. Os órgãos Sociais da Seguradora Internacional de Mo-
çambique, SA, apresentam à família enlutada, as mais sentidas condolências. 
Paz à sua alma.

5426

Quarta-feira, 12 de Maio de 202132

SALVADOR LANGA

FALECEU

A família Langa comunica o desapareci-
mento físico do seu pai, irmão, tio, avô e bisavô SALVA-
DOR LANGA, ocorrido no dia 10/5/2021, vítima de doença, 
cujo funeral se realiza amanhã, dia 13/5/2021, no Cemitério 
das Mahotas, às 10.00 horas, antecedido de velório na 
Igreja do Nazareno de Laulane. Deixaste um legado que 
levaremos para sempre em nossas vidas.

5292

FURTUNA JOSÉ 
MABUTANA

(90 dias) 

Passam 3 meses sem ouvir a sua voz, nem sentir o teu 
abraço, nem as tuas palavras encorajadoras. Sentimos a 
tua presença todos os dias nos mais singelos detalhes, o 
nosso maior consolo serão sempre as boas lembranças, 
o bom legado e o amor eterno. Descanse em paz marido,
pai e avô amado, sentiremos para sempre a tua falta.

4815 

RUI HÉLDER 
GUILAZE

FALECEU

Henrique Aly e família cumprem o doloroso dever 
de comunicar a partida prematura do amigo RUI 
HÉLDER GUILAZE (Dedé), vítima de doença. Aos 
tios Hilda e Augusto, à Carla, Eduarda, Açucena e 
Mayara, um abraço de solidariedade. Que Deus o 
receba no seu reino.

5317

JACKSON WILL

FALECEU

Seus amigos  e colegas Nazarena, Oliveira, Assília, 
Duda, Albino, Chivambo, Nguenha, Carimo, Nancy, 
Macamo, Manuela, Márcia, Nazário, Munir, Nairo, 
Nixon, Sérgio, Ivan, Mondlane e Vanina comunicam 
com muita tristeza o desaparecimento físico do seu 
querido amigo e colega. Sua morte nos pegou de 
surpresa. Neste momento de dor e consternação 
só nos cabe pedir à Deus que te dê paz e descanso 
eterno.

5305

RUI HÉLDER 
GUILAZE  

FALECEU

Jojó, Noémia, Nikita, Timóteo, Lina Maura e Thando 
consternados choram o passamento abrupto do seu 
querido amigo, afilhado, primo e tio RUI HÉLDER 
GULAZE aka Dédé, ocorrido no dia 10/5/2021. À 
Mayara, aos tios Guilaze e Ilda Benjamim, manas 
Carla, Eduarda e Açucena vão as nossas preces. 
Dédé, serás sempre recordado como um ser humano 
espacial e de valores. Descansa em paz. Até sempre!

5301

RUI HÉLDER 
DE BENJAMIM 

GUILAZE
(Dedé)

FALECEU
Seus tios Maria Helena Benjamim e Alfredo Lituri, pri-
mos Célia Virgínia e Joaquim Matavele, Mário Eduardo 
e Anselma Litsuri, Alfredo Júnior e Paulina Marcelino, 
Bela Raquel, Manuel Rocheque e Márcia Lituri, sobri-
nhos Nikie Ketsia e Custódio Fernandes comunicam 
com pesar o falecimento do seu sobrinho, primo e tio 
RUI HÉLDER DE BENJAMIM GUILAZE, ocorrido no 
dia 10/5/2021, vítima de doença, cujo funeral se realiza 
hoje, dia 12/5/2021, no Cemitério da Texlom, às 11.00 
horas, antecedido de velório, às 9.00 horas, na capela 
do HCM. Paz à sua alma.

5304

Acesse: https://t.me/Novojornal
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ARRENDA -SEEDIFÍCIOPAFULUADE 4 PISOSNA AV. JOSÉMATEUS, Nº 5584 52 52 791
4412

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO E REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES

Anúncio de Cancelamento
Cancelamento do Concurso N.°03/CL/25A001652/UGEA/INGD/2021 – 
Aquisição de Acessórios para Viaturas

De acordo com o artigo 61, n.o 1 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Publicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 5/2016 de 8 de 
Marco, comunica-se aos concorrentes que o concurso abaixo foi cancelado. 

Nr Nr do Concurso Objecto do Concurso

1
03/CL/25A001652/UGEA/
INGD/2021 Aquisição de Acessórios para Viaturas

Maputo, Maio de 2021

A Autoridade Competente

(Ilegível)

4791

Comunicado 
Adiamento da Assembleia Geral Ordinária da CCIMOSA

 Em virtude de conflito de agenda de maior parte dos membros da Câmara de Comércio e 
Indústria Moçambique/África do Sul, comunica-se a todos os membros que a Assembleia 
Geral Ordinária, anteriormente marcada para o dia 26  de Abril de 2021, no Salão da 
Câmara de Comércio de Moçambique, sito na Rua Mateus Sansão Muthemba, número 
452,  rés-do-chão, é adiada e remarcada para o dia 16 de Junho do corrente ano no 
mesmo local pelas 14.00horas, com os seguintes pontos de agenda:

1. Apresentação e aprovação do Relatório de Actividades e Contas do Exercício
findo em Dezembro de 2020;

2. Eleição do Novo Corpo Directivo para o Triénio de 2021/2024;
3. Diversos;
4. Encerramento.

 Maputo, aos 10 de Maio 2021
O Presidente da Mesa de Assembleia Geral

Afritool (Pty) Lda
(António Dengo Muhau)

5284

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial do Distrito Municipal KaMavota

1ª Secção Cível

ANÚNCIO
Pelo Tribunal Judicial do Distrito Municipal KaMavota, 
na Acção Especial de Manutenção de Posse com 
Processo Sumário, nº 168/2020-A, que corre seus 
termos na 1ª Secção, movida pelo autor Instituto 
Médio Politécnico de Computação e Gestão, com 
domicílio nesta cidade de Maputo, contra a ré: Nilza 
Fernando (mais conhecida por Nilza Costa), e outros 
interessados e com direitos comprovados sobre o 
talhão e parcela com última residência desconhecida, 
são estes réus citados para no prazo legal de vinte dias, 
que começa a correr depois de finda a dilação de trinta 
dias, da segunda e última publicação deste anúncio, 
contestar, querendo, a acção supra mencionada, 
consistindo o pedido de a ré cessar com a perturbação 
da posse do autor, referente à parcela 861B do talhão 
nº 194, com área de 6380m², no Distrito Municipal 
KaMavota, Bairro Costa do Sol, conforme tudo melhor 
consta do duplicado da petição inicial que se encontra no 
Cartório desta Primeira Secção à disposição da citanda, 
onde poderá solicitá-lo em qualquer dia útil, durante 
as horas normais de expediente, com a advertência de 
que a falta da contestação serão considerados confessos 
os factos articulados pelo autor para os efeitos de 
condenação no pedido.

Maputo, aos 7 de Maio de 2021

A Juíza de Direito
Drª Ercília Felicidade Matavele Sebastião

A Escrivã de Direito
5288

VENDE-SE VENDE-SE

N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

DUAS (2) flats, no bairro Central, tipo 
3, num 3º andar, com 2wc, prédio pe-

queno, todos quartos com guarda-fatos; 
outra na Pandora, num 2º andar, com 
cozinha moderna, vendem-se por 9 
000 000,00MT, negociáveis. Contacto: 
82-6421191 ou 84-8474370, Sr. Manuel.

4957

AVIVENDA geminada, localizada no 
Bairro Triunfo novo, Costa do Sol, tipo 4, 
com escritório, 3 pisos, 3 quartos suite, 
cozinha americana e garagem para 4 
viaturas, vende-se por 25 000 000,00MT, 
negociáveis. Contacto: 84-3083700.

4771

MORADIA R/C e 1º andar, no Bairro 
da Coop, pronta a habitar, com quin-
tal anexo, vende-se por 16 000 000. 
Contacto: 84-2384238, 84-5770916 ou 
82-7368613, Elton.

5259

APARTAMENTO tipo 3, no Bairro Coop, 
Rua Aquino de Bragança, 4º andar, 
vende-se por 10 000 000,00MT. Con-

tacto: 87-1534553, sem intermediários.
5151

FLAT tipo 3, espaçosa, com 2wc, num 
3.º andar, parqueamento e elevador,
no Bairro Central, vende-se por 10 500 
000,00MT; tipo 3, com 2wc, num 3º an-

dar, no Ponto Final, parqueamento por 
7 000 000,00MT; tipo 2+1, no Alto Maé, 
Ponto Final por 4 500 000,00MT; tipo 3, 
num 1.º andar, no Alto Maé (INSS) por 
4 500 000,00MT. Contacto: 82-4433330 
ou 84-7234033, Nuvunga.

5098

FLAT tipo 3, com 3wc, bem localizada, 
na Av. Vladimir Lenine, por cima da 
Papelaria Waka, pronta a habitar, vende-
-se por 10 000 000,00MT, negociáveis. 
Contacto: 85-1210680 ou 84-3338030.

4784

APARTAMENTO num prédio novo, tipo 
3, com suite, cozinha super equipada, 
wc, garagem, segurança, 2 elevado-

res e gerador, no Bairro da Polana, 
próximo ao HCM, todo documentado, 
pronto a habitar, vende-se por 16 500 
000,00MT. Visitas ou mais informação, 
contacte: 84-8383889 ou 82-8121492, 
Nozé imóveis.

5320

FLAT tipo 2+1, espaçosa, com wc, num 3º 
andar, no Bairro Central, pronta a habitar, 
vende-se por 6 000 000,00MT; tipo 3, 
luxuosa, suite, num 3º andar e último, de-

pendência, no Bairro da Polana por 9 000 
000,00MT; tipo 3, luxuosa, num 8º andar, 
na Polana por 16 000 000,00MT. Contacto: 
87-3001478 ou 82-5360822, Adérito.

5311

APARTAMENTO tipo 3, no prédio 
da antiga TVM, espaçoso, suite, com 
guarda-fatos, 2wc, com vista para o 
mar, elevador, garagem, situado na 
Avenida Julius Nyerere, num andar 
baixo, vende-se por 15 500 000,00MT. 
Entrega imediata. Para visitas e mais 
informações, contacto: 84-8383889 ou 
82-8121492.

5319

CASA tipo 3, inacabada, em Mapulene, 
à beira da estrada principal, muito bem 
localizada, numa área de 20x40m, ideal 
para construir prédio com lojas em 
baixo, vende-se por 8 000 000,00MT. 
Contacto: 84-4755294.

5322

DIVERSOS

TÁXI Marcelo. Prestação de Serviços 
24 horas por dia. Baixe o nosso aplicati-
vo através do App Store ou Google Play 
e destrute de melhores preços e mais 
baratos no valor 150,00MT por corrida 
ou pague 70,00MT por km nas viagens 
efectuadas. Contacte-nos ainda pelos 
números: 82-5050050, 84-5050050 ou 
86-5050050.

3926

SOMOS a CRS, Corporate & Re-
tail Services. Dispomos da maior e 
melhor dimensão de serviços imobi-
liários. Contacte-nos para compra, 
venda ou arrendamento, bem como 
fazer avaliação do seu imóvel. Con-
tacto: 84-4277006, ou pelo E-mail:                                                  
www.crs.com.mz/ comercial@crs.
co.mz

4900

ARRENDA-SE

APARTAMENTO no Condomínio Sun 
Rise, T3, com vista ao mar, garagem, 
piscina e segurança e mobilado; aparta-
mento no prédio Imoinveste, tipo 3, num 
7º andar, com piscina, ginásio, segu-
rança, garagem, e vista para o mar por 
150 0000,00MT. Contacto: 82-4102076.

5224

PROPRIEDADE em Tchumene, na EN 
4, com 32000m², com residência tipo 
3, PT de 100 watts, 2 armazéns, um 
novo 1400m² e outro armazém inferior, 
toda documentação em dia, vende-se 
por 1 350 000USD; propriedade com 
11000m², no Chiango, próximo à estra-

da, com projecto de condomínio apro-

vado pelo município de Maputo por 25 
000 000,00MT. Contacto: 84-4755294.

5322

APARTAMENTO tipo 2+1, espaçoso, 
com sala, cozinha, varandas e garagem, 
num 1º andar, prédio de 3 andares, na 
Polana, vende-se por 9 500 000,00MT; 
tipo 2, espaçosa, com sala comum, 
luxuosa, cozinha moderna, na Polana 
por 9 000 000,00MT; tipo 3, num 1º 
andar, espaçosa, 3wc, num 10º andar, 
com 2 garagens, no Bairro Central, com 
elevador por 7 000 000,00MT; flat tipo 
2, espaçosa, num 7º andar e último, no 
Bairro Central por 4 500 000,00MT; tipo 
3, num r/c, espaçosa, no Bairro Central 
por 9 500 000,00MT; apartamento tipo 1, 
num 4º andar e último, no Bairro Central, 
na baixa por 2 800 000,00MT, nego-

ciáveis; apartamento espaçoso, tipo 3, 
com sala comum, num 14º andar por 6 
000 000,00MT. Contacto: 84-7465818, 
PM Imobiliária.

4769

TERRENOS na praia, hectares para 
agricultura, quintas para salões de 
eventos etc., terrenos para habitação, 
turismo, negócio, na KaTembe, Ponta 
Douro, Malongane, Catuane e Belo 
Horizonte, vendem-se. Ligue já, GL 
Imobiliária, 84-3999454, imobiliária com 
segurança.

4770

FRANCISCO DA SILVA MANJATE

FALECEU

A Comissão Executiva da Sociedade Interbancária de Moçambique, SA e traba-
lhadores em geral comunicam com profunda dor e consternação o falecimento 
do Sr. FRANCISCO DA SILVA MANJATE, pai da trabalhadora Adília Cacilda da 
Silva Manjate, ocorrido no dia 7/5/2021, vítima de doença, cuja cerimónia fúnebre 
se realizou no dia 10/5/2021, em Maputo. À família enlutada, endereçam as mais 
sentidas condolências. Paz à sua alma.

4809

MARIA DA GRAÇA CRUZ
(Missa de 3 meses de eterna saudade)

Seus filhos Regina, António, Pedro e Catarina comunicam a 
realização da missa de 3 meses, amanhã, dia 13/5/2021, às 18.00 
horas, na Catedral, e agradecem a todos que directa ou indirec-
tamente prestaram o seu apoio e solidariedade incondicionais neste momento 
de dor. Paz à sua alma.

5287

JACKSON GAMA WILL

FALECEU

É com profunda dor que a família Will, mais concretamente sua 
esposa Carina Will, filho Kháus Will, mãe Joana Gama, irmãos 
Jerssy Will, Janyllima Will, Natanael e demais familiares comunicam o desapa-
recimento físico do seu ente querido JACKSON GAMA WILL, ocorrido no dia 
10/5/2021. Paz à sua alma.

5283

RUI HÉLDER DE BENJAMIM 
GUILAZE
FALECEU

Seus tios Delfim de Deus e Feliza Albertina Benjamim (in me-
morium), primos Delfim Jr. e Inês, Clementina e Luís, Alberto 
e Ruth, Khaimane, Lília e todos sobrinhos comunicam com profundo pesar o 
desaparecimento físico do seu sobrinho, primo e tio RUI HÉLDER DE BENJAMIM 
GUILAZE (Dedé), ocorrido no dia 10/5/2021. Paz à sua alma.

5293 

MÁRIO ALBERTO JESSEN

FALECEU

É com profunda dor que a família Jessen comunica o falecimento 
do seu ente querido MÁRIO ALBERTO JESSEN, ocorrido no dia 
10/5/2021, vítima de Covid, cujas cerimónias se realizam hoje, dia 12/5/2021, às 
12.00 horas, no Cemitério da Texlom. Descanse em paz filho, irmão, esposo, pai, 
tio, avô e amigo.

5285

HELENA SABÃO BATA

FALECEU

O Fundo dos Funcionários de Inhambane e funcionários em geral comunicam 
com profunda mágoa o desaparecimento físico da Srª HELENA SABÃO BATA, 
mãe da funcionária Flávia Albertina Marranguene, cujo acto ocorreu no passa-
do dia 21/4/2021, na cidade de Maputo. Endereçam à família enlutada, as mais 
sentidas condolências.

164

CAETANO FERREIRA 
ILDEFONSO JÚNIOR

(Dadada)

Sua filha Patrícia, irmãos Timóteo, Cândido, Emerência, Carlos 
e Vitor, cunhados, primos, sobrinhos e netos comunicam com 
profunda mágoa a súbita perda do seu ente querido ocorrida no 
dia 11/5/2021, em Maputo, cujo funeral se realiza na quinta-feira, dia 13/5/2021, às 
11.00 horas, no Cemitério de Lhanguene, antecedido de velório na Capela HCM 
às 10.00 horas. Paz eterna à sua alma.

4816

RUI HÉLDER DE BENJAMIM 
GUILAZE

(Dedé)

FALECEU
Sua filha Mayara Hilda, pais Hilda Benjamim e Augusto Tezoura Guilaze, 
irmãs Carla, Eduarda e Açucena, cunhados Bartolomeu Soto, Jeremias 
Buvana e Eduardo Mahumane com profunda tristeza comunicam o desaparecimento físi-
co do seu ente querido RUI HÉLDER DE BENJAMIM GUILAZE, ocorrido no dia 10/5/2021, 
cujas cerimónias fúnebres se realizam hoje, dia 12/5/2021, às 11.00 horas, no Cemitério 
da Texlom, antecedidas de velório na capela do HCM, às 9.00 horas. Paz à sua alma.

5276

FRANCISCO GUICAMBA

FALECEU

Foi com profunda mágoa e consternação que o Fundo dos Funcionários do INSS 
e funcionários em geral comunicam o desaparecimento físico do Sr. FRANCISCO 
GUICAMBA, sogro do funcionário Napoleão Miguel, ocorrido no dia 5/5/2021, 
vítima de doença, cujas exéquias se realizaram no dia 8/5/2021, às 8.30 horas, 
em Mangapane, distrito da Maxixe, província de Inhambane. Que a sua alma 
descanse em paz.

162

RUI HÉLDER DE 
BENJAMIM GUILAZE

FALECEU
Foi com profunda mágoa e consterna-
ção que o Conselho de Administração 
da Hidroeléctrica de Cahora Bassa, S.A 
e os trabalhadores em geral tomaram conhecimento do fa-
lecimento do Sr. RUI HÉLDER DE BENJAMIM GUILAZE, ir-
mão da Presidente do Conselho Fiscal da Hidroeléctrica 
de Cahora Bassa, Carla Roda de Benjamin Guilaze Soto, 
ocorrido no dia 10/5/2021, cujo funeral se realiza hoje, dia 
12/5/2021, no Cemitério da Texlom, pelas 11. horas, antece-
dido de velório na capela do HCM, pelas 9.00 horas. Neste 
momento de dor, a Direcção da HCB e os trabalhadores em 
geral apresentam as mais sentidas condolências à família 
enlutada. Paz à sua alma.

4817
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REPÚBLICA DE MOCAMBIQUE
PROVÍNCIA DE INHAMBANE

GOVERNO DO DISTRITO DA MAXIXE

ANÚNCIO DE CONCURSO LIMITADO   
01/UGEA/GDM/2021 MELHORAMENTO LOCALIZADO 

DA ESTRADA CRZ N1 MABIL- ESTRADA CRZ R482 
1. O Governo do Distrito da Maxixe convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras,

interessadas e que reúnem os requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para
empreitada de obras de melhoramentos localizados financiadas pelo Fundo de Estradas.

2. Os concorrentes deverão ser titulares de Alvará de Empreiteiro de Obras Públicas não inferior 3ª
Classe – Categorias II, III e IV, a submeterem propostas seladas para o Serviço abaixo indicados:

Intervenção Início Fim Extensão Localização Garantia

Melhoramentos 
Localizados

Estrada Crz 
N1 Mabil

Estrada 
Crz R482

8.2km Distrito de 
Maxixe

33.450,00

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos de concurso
ou adquirí-los a partir do dia 13/5/2021, durante as horas normais de expediente, no seguinte
endereço:

SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRA-ESTRUTURA DE MAXIXE (SDPI) 
Av Eduardo Mondlane Telefax: 293 56431, Cidade de 

Maxixe,                 
mediante o pagamento de uma quantia não reembolsável de 2.000,00MT (dois mil e quinhentos 
meticais) por exemplar.

4. As propostas deverão ser válidas por um período de 90 dias após a data de abertura e deverão ser
acompanhadas de uma caução provisória, válida pelo prazo de 120 dias a contar a partir da data da
abertura das propostas.

5. As propostas deverão ser entregues no endereço referido no no 3 até às 9.00 horas do dia 25/5/2021
e serão abertas em sessão pública, no mesmo dia e endereço, às 9.15 horas.

6. O SDPI conduzirá uma visita de carácter obrigatório ao local das obras, no dia 18/5/2021, com
concentração nas instalações do Governo do Distrito da Maxixe, sita na Av. 7 de Abril, esquina com 7
de Setembro, pelas 8.00 horas.

7. No dia 31/5/2021 será feito o anúncio do posicionamento dos concorrentes no endereço acima, pelas
10.00 horas.

8. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de
Março.

A Secretária Permanente Distrital 
Carlota Alberto Caetano

(ITP N1)
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O 
LÍDER da La Liga, 
Atlético Madrid, re-
cebe hoje, às 22.00 
horas. a visita da 
perigosa Real So-

ciedad, numa partida da 36.ª 
jornada, na qual tentará o re-
gresso às vitórias. depois do 
empate (nada comprome-
tedor) diante do Barcelona. 
Praticamente na máxima for-
ça - apenas Thomas Lemar é 
baixa -, o Atlético defronta 
uma equipa à qual ganhou na 
primeira volta e perante a qual 
não perdeu nenhum dos últi-
mos sete jogos que disputou 
em casa.

Quanto aos bascos, es-
tão minimamente seguros no 
quinto posto, com 56 pontos, 
mais quatro do que o Villar-
real, uma posição que tentarão 
segurar para garantir a Liga 
Europa. Neste jogo, refira-se, 
os bascos não contarão com 
Luca Sangalli e Mikel Merino. 
Olhando a dados estatísticos, 
apenas um dos últimos sete 
jogos da Real fora de casa teve 
mais do que três golos.

LONDRES ACOLHE
ETERNOS VIZINHOS
A cidade de Londres 

vai testemunhar esta noite 
(21.15 horas) mais um “der-
by” na 36.ª jornada da Pre-
mier League, com o terceiro 
colocado Chelsea a receber 
a visita do Arsenal, o actual 
nono, que entra em cam-

N LIGAS EUROPEIAS DE FUTEBOL N LIGAS EUROPEIAS DE FUTEBOL N

Líder Atlético frente 
à perigosa Sociedad

po com menos 12 pontos do 
que o seu rival da cidade. 
Vindo de três vitórias seguidas 
e sete encontros sem perder, o 
Chelsea chega a este jogo mo-
ralizado pelo recente apura-
mento para a final da Liga dos 
Campeões, mas também pelo 
registo diante dos gunners, 
perante os quais não perde há 
dez jogos em Stamford Bri-

dge. Por outro lado, na Pre-
mier League o Chelsea apenas 
sofreu golos num dos últimos 
oito jogos, sendo que também 
em apenas um dos últimos 
oito se viram pelo menos três 
golos no total do resultado. 
Por outro lado, o Arsenal mar-
cou pelo menos dois golos nos 
últimos três jogos disputados 
fora de casa, sendo que perante 

o Chelsea também conseguiu
marcar pelo menos dois ten-
tos nos últimos três embates.
Quanto ao confronto directo,
apesar da estatística positiva
que deixámos há pouco, no-
te-se que o Chelsea leva três
jogos sem ganhar ao Arsenal:
há duas derrotas e um empate
a reportar. Irá a tendência ser
invertida?

O PSG e Montpellier batem-se 
hoje, a partir das 21.00 horas, 
em jogo da primeira “mão” das 
meias-finais da Taça da França.

Os parisienses vivem uma 
época para esquecer, e com cla-
ras perspectivas para não con-
seguir ser campeão,pelo que o 
jogo de hoje assume caracterís-
ticas decisivas para não tornar 
o cenário ainda mais negro. Em
disputa estará o acesso à final 
da Taça de França, num emba-
te diante do Montpellier, uma 
equipa à qual venceu ambos os 
jogos disputados esta tempo-
rada, primeiro por 3-1 e depois 
por 4-0.

Vindo de um empate com-
prometedor diante do Rennes, o 
PSG chega a este encontro com 
total necessidade de ganhar, isto 
numa competição na qual leva 
41 jogos seguidos sem perder. 
Por outro lado, o PSG marcou 
pelo menos 2 golos em 25 dos 
últimos 30 jogos que disputou, 
sendo que em 14 dos últimos 17 
não sofreu golos sequer.

Olhando ao registo global, 
o Montpellier leva seis jogos se-
guidos a sofrer, sendo que nesses 
mesmos seis encontros também

PSG e Montpellier começam a 
decidir acesso a final da “Coupe”

conseguiu marcar e em cinco 
deles viram-se pelo menos 3 
golos no total. Por outro lado, 
em sete dos últimos o conjunto 
de Montpellier foi o primeiro 
a marcar. Quanto ao PSG, leva 
cinco encontros a sofrer, sendo 

que em cinco dos últimos seis 
foi a primeira equipa a marcar. 
No confronto directo, para lá 
dos dois jogos já disputados, o 
PSG leva ainda outros dois a ga-
nhar, sendo que no registo total 
leva já sete partidas consecuti-

vas a marcar. Por fim, notar que 
nesses sete encontros viram-se 
sempre pelo menos três golos.

Noutra meia-final, agenda-
da para amanhã, o Mónaco joga 
com o GFA Rumilly Vallieres da 
quarta divisão.

PSG venceu o Montpellier

O AJAX anunciou o terceiro equipa-
mento para a temporada 2021/2022, 
que, em tons de preto, terá detalhes 
em homenagem a Bob Marley, no 
ano em que se completa 40 anos so-
bre a morte do Rei do Reggae.

Na gola, detalhes em verde, 
amarelo e vermelho, cores associa-
das à cultura Rastafari, serão acom-
panhados por três passarinhos, em 
alusão à música “Three Little Birds”, 
uma das mais famosas do jamaica-
no. Também as estrelas por cima do 
símbolo do Ajax, cada uma referen-
te a 10 campeonatos conquistados, 

serão pintadas de verde, amarelo e 
vermelho.

A ligação do Ajax com Bob Mar-
ley começou em 2008, quando o 
speaker da Arena de Amesterdão 
colocou no sistema de som do es-
tádio a referida música num ami-
gável entre o Ajax e o Cardiff. De 
então para cá, «Three Little Birds» 
tornou-se obrigatório nos jogos da 
equipa em casa, de tal forma que, 
em 2018, Ky-mani Marley, um dos 
filhos de Bob Marley, a cantou antes 
de um jogo contra o AEK para a Liga 
dos Campeões.

Bob Marley dá cor ao Ajax

4588
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UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES  

ANÚNCIO DE CANCELAMENTO DE CONCURSO 

De acordo com a alínea “e” do nº 3 do artigo 33, nº 2 do artigo 64 do Reg-
ulamento de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e 
Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 05/2016, de 08 
de Março, comunicamos o cancelamento do concurso abaixo:  

Entidade Contratante 

FIPAG –Fundo de Investimento e Património do Abastecimento de Água 

Av. Filipe Samuel Magaia, nº 1291, R/c – Maputo 

Tel: (+258 - 1) 21 308840/21308815 / Fax: (+258 – 1) 21 308881 

Email: ugea.sede@fipag.co.mz 

www.fipag.co.mz 

Item Nº do Concurso Objecto 
Valor 

Adjudicado 
Empresa 
Adjudicada 

1 
Concurso Lim-
itado Nº 
47A002741/CL/
B/0005/2020 

Fornecimento de 
Material Promo-
cional para uso 
Institucional 

Cancelado por Insu-
ficiência de Verba 

12 de Maio de 2021 

4795
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA

SEGUNDA SECÇÃO 

ANÚNCIO
Pela Segunda Secção do Tribunal Judicial da Província de Nampula correm éditos 
de 10 dias, contados com a última publicação do anúncio, citando o executado 
Hercílio Alberto Chiguvo, maior, solteiro, residente nesta cidade de Nampula, 
sem mais identificação, com os contactos nº 84-4557992, 82-7768575/87-
7269094, actualmente em parte incerta.

É desta forma citado o executado Hercílio Alberto Chiguvo para pagar o val-
or em dívida, acrescido do valor das custas judiciais prováveis no total de 
165.000,00MT (cento e sessenta e cinco mil meticais), ou nomear bens à 
penhora ou ainda deduzir, querendo, oposição por meio de embargos, bem como 
agravar do despecho que ordena a citação, no prazo de 8 dias, sob pena de o di-
reito de nomeação de bens à penhora ser devolvido ao exequente. Para constar 
se passou o presente anúncio que será devidamente assinado.

Nampula, aos 3 de Março de 2021
 O Escrivão de Direito

 Dr. Manuel Maquia
Verifiquei

A Juíza de Direito
Dr.ª Maria José Moiane 
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A 
ÁFRICA do Sul e Eswa-
tini são os adversários 
que Moçambique en-
frenta na primeira eli-
minatória de acesso ao 

Campeonato Africano das Na-
ções (CAN) e Campeonato do 
Mundo de Futebol Feminino, 
respectivamente em seniores 
e Sub-20, cujas fases finais te-
rão lugar em Marrocos e Costa 
Rica, ambas em 2022. Os ad-
versários de Moçambique sur-
giram na sequência do sorteio 
realizado pela Confederação 
Africana de Futebol (CAF), na 
sua sede, na capital egípcia, 
Cairo.

Em seniores, num evento 
que pela primeira terá 12 equi-
pas na fase final, Moçambique 
enfrenta a poderosa África do 
Sul, equipa habituada a gran-
des pergaminhos no futebol 
continental e mundial, pre-
sença assídua no CAN e que 
disputou a última edição dos 
Jogos Olímpicos do Rio de Ja-
neiro-2016 e do Campeonato 
do Mundo da FIFA da Fran-
ça-2018. 

Assim, os jogos entre mo-
çambicanas e sul-africanas se-
rão entre os dias 7 e 15 de Junho 
próximo, primeiro em Maputo 
e, depois, numa cidade ainda 
por indicar no país vizinho. O 
vencedor desta eliminatória 

QUALIFICAÇÃO PARA CAN E MUNDIAL DE FUTEBOL FEMININO

África do Sul e Eswatini na rota de Moçambique
Moçambique, há três países 
de expressão portuguesa, com 
Angola a enfrentar o Botswa-
na, São-Tomé e Príncipe a jo-
gar com o Togo e Guiné-Bissau 
a medir forças com a Mauritâ-
nia.

Nesta primeira eliminató-
ria todo o destaque vai para o 
jogo entre Nigéria e Gana, duas 
equipas com grande poten-
cial. A Zâmbia, representante 
de África nos Jogos Olímpicos 
de Tóquio-2020, mede forças 
com Malawi, uma equipa que 
tem vindo a crescer considera-
velmente ao nível da COSAFA. 
Os outros jogos são: Uganda-
-Etiópia, Quénia-Sudão do
Sul, Eritreia-Burundi, Dji-
bouti-Ruanda, Tanzania-Na-
míbia, Zimbabwe-Eswatini,
Egipto-Tunísia. Guiné-Equa-
torial-RD Congo, República
do Congo-Gabão, R.C. Afri-
cana-Camarões, Serra Leoa-
-Gâmbia, Libéria-Senegal, 
Mali-Guiné Conacry, Burqui-
na Faso-Benin e Níger-Costa 
do Marfim.

Entretanto, em Sub-20 
Moçambique enfrenta Eswa-
tini. O jogo da primeira “mão” 
será fora de portas, entre os 
dias 5 a 7 de Agosto. Duas se-
manas depois, entre os dias 19 
e 21, as equipas jogam em Ma-
puto.

vai enfrentar, entre os dias 18 
e 29 de Outubro, quem ganhar 
no embate entre a Argélia e 
Sudão.

“Calhou-nos a África do 
Sul como também podia ser 
o Malawi ou Zâmbia, que são

equipas da região com um ní-
vel bastante alto de competi-
tividade. Sabemos do valor do 
adversário, pelo que nos resta 
prepararmo-nos da melhor 
forma para não decepcionar-
mos, porque sabemos que é 

um adversário de um nível 
bastante superior” - começou 
por dizer Victor Matine, selec-
cionador nacional, para quem 
até ao dia do primeiro jogo o 
foco no seu trabalho é poten-
ciar as jogadores para se apre-

sentarem bem.
“Estamos a potenciar a 

nossa equipa para dignificar 
o nosso futebol. A África do
Sul tem uma Liga de futebol
feminino a correr e que conta
com 14 equipas, para além de

ter muitas atletas na diáspora, 
em particular na Europa. Isso 
tem a ver com o nível de orga-
nização e o apoio que o futebol 
feminino tem no país. No nos-
so caso, estamos a caminho 
da organização. Espero que 

possamos contar com a Lúcia 
Moçambique que, agora, está 
a jogar na Dinamarca, depois 
de alguns anos em Portugal” - 
anotou Matine. 

Na corrida ao CAN de fu-
tebol feminino, para além de 

Lúcia Moçambique, no centro, poderá voltar a enfrentar a selecção do reino de Eswatini “Estamos a potenciar a nossa equipa para dignificar o nosso futebol”, Victor Matine

AFIRMA DOMINGOS LANGA

Maxaquene sem 
soluções para pagar 
as suas dívidas

O PRESIDENTE da Comissão de Gestão do Clube de Desportos da 
Maxaquene, Domingos Langa, afirma que o clube não tem solu-
ções, de momento, para pagar as dívidas com trabalhadores, jo-
gadores, técnicos, Instituto Nacional de Segurança Social (INSS), 
entre outras instituições, incluindo o valor do negócio da venda do 
campo do Maxaquene ao Grupo Afrin, que ficou sem efeito, o que 
obriga o clube a pagar valores altíssimos para se desfazer completa-
mente do imbróglio.

Langa falava a propósito da reivindicação dos trabalhadores da 
colectividade tricolor, que entraram para o vigésimo nono mês sem 
receber os seus salários. Os trabalhadores do clube tricolor afirmam 
que a sua situação torna-se cada vez mais desesperante a cada dia 
que passa, uma vez que a reunião que a comissão dos trabalhadores 
teve no mês passado com os representantes das empresas integra-
doras não trouxe resultados que lhes dêem uma réstia de esperança. 

O líder da comissão de gestão do Maxaquene afirma que hoje 
haverá um encontro com os trabalhadores para colocá-los a par da 
situação. “Não vamos alimentar ilusões. O Maxaquene está a atra-
vessar um momento extremamente difícil, porque as empresas in-
tegradoras também estão a passar por momentos delicados e têm 
dificuldades para a sua sobrevivência. Precisamos, imediatamente, 
de encontrar novos parceiros para salvar o clube”, revelou Domin-
gos Langa.

Recorde-se que em Março os representantes dos trabalhadores 
e das empresas integradoras reuniram-se para debater a situação 
dos empregados do clube, tendo as Linhas Áreas de Moçambique 
(LAM) lamentado a situação, mas sem dar uma réstia de esperança, 
alegando que a economia do país, em geral, não é saudável, agra-
vada pela eclosão da pandemia da Covid-19 em Março do ano tran-
sacto. 

Recentemente, recorde-se, o Maxaquene, na pessoa de Do-
mingos Langa, admitiu que os trabalhadores já não se fazem às ins-
talações do clube por não estarem a auferir os seus salários há mais 
de dois anos e, por via disso, o campo de futebol ficou num estado 
de completo abandono, com o capim a atingir quase um metro de 
altura.

VAI ser formalizada esta manhã, 
a partir das 11.00 horas, a entrega 
do terreno de 10 hectares junto 
do Estádio Nacional do Zimpe-
to para a construção do Centro 
Técnico Nacional da Federação 
Moçambicana de Futebol (FMF), 
que vai substituir os serviços que 
eram prestados pela Academia 
Mário Coluna, na Namaacha, ac-
tualmente sob gestão da Secre-
taria de Estado dos Desportos.

A cerimónia de entrega do 
espaço será dirigida pelo secre-
tário de Estado dos Desportos, 
Gilberto Mendes, e pelo presi-
dente da FMF, Feizal Sidat.

O futuro Centro Técnico Na-
cional, segundo Feizal Sidat, será 
composto por dois campos de 
futebol de relva natural e um de 
relva sintética, cuja implantação 
começa dentro em breve, giná-
sios, um hotel de três estrelas, 
salas de reuniões e cursos, para 
além dos gabinetes técnicos de 
vários órgãos afectos ao orga-
nismo reitor do futebol nacional. 
A par disso, haverá um pavilhão 

multiuso e um campo de futebol 
de praia.

O projecto já tem o desenho 
arquitectónico concluído (vide 
imagem abaixo) tendo a FIFA 
como principal parceiro em ter-
mos de financiamento. Mesmo 
assim, o presidente da FMF diz 
que outros parceiros poderão 
ingressar no projecto, dada a sua 
dimensão multi-funcional.

A FMF entregou recente-
mente a Academia Mário Este-
ves Coluna à SED que, por sua 
vez, irá alocar a infra-estrutura 
ao Comité Olímpico de Mo-
çambique para transformá-la 
num centro de alto-rendimento 
desportivo. Uma das coisas que 
pesou para a tomada dessa de-
cisão por parte da FMF tem a 
ver com os custos de manuten-
ção daquele empreendimento 
que, segundo Feizal Sidat, para 
o seu funcionamento pleno são
necessários entre 500 e 600 mil
meticais/mês.

Recorde-se que aquele em-
preendimento foi requalificado 

Formalizada entrega do espaço
para Centro Técnico da FMF

em 2002 com o financiamento 
da FIFA para se tornar numa aca-
demia de formação de jogadores. 
Desde 2017 que não forma atletas 
devido a questões logísticas.

Antes de estar nas mãos da 
FMF a academia era sede do Clu-
be da Namaacha, cujos sócios, 
anos depois, voltaram a reivin-
dicar a propriedade da infra-es-
trutura, num imbróglio que só 
foi resolvido pelos tribunais, cuja 
sentença foi favorável ao órgão 
reitor do futebol nacional.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Exército burquinabe mata 
pelo menos 20 “jihadistas”
PELO menos 20 “jihadistas” foram mortos e quatro ba-
ses suas destruídas desde o lançamento, a 5 de Maio, de 
uma operação anti-”jihadista” nas regiões norte e Sahel do 
Burkina Faso, anunciou ontem o exército burquinabe. A 5 de 
Maio, “as Forças Armadas nacionais lançaram uma opera-
ção em grande escala nas regiões do norte e do Sahel para 
desalojar os grupos terroristas armados que aí operam”, in-
formou o exército numa declaração, acrescentando que esta 
operação também visa “tranquilizar a população”. A opera-
ção, denominada Houné – “Dignidade” em fulani -, ainda 
em curso, “mobiliza unidades convencionais e especiais do 
exército, da força aérea e da guarda nacional. 

Bispo denuncia 
islamização na RDCongo
O BISPO Paluku Sikuli Melchisédech, da diocese de Bu-
tembo-Beni, leste da República Democrática do Congo 
(RDCongo), denunciou em declarações à Fundação AIS a 
tentativa de islamização daquela região e a tentativa de 
expulsão das populações por grupos terroristas .As de-
clarações do prelado surgem poucos dias depois do Pre-
sidente da RDCongo, Félix Tshisekedi, ter imposto um 
“estado de sítio” nas províncias de Ituri e Kivu do Norte 
na passada quinta-feira, devido à escalada da violência 
por ação de mais de uma centena de grupos terroristas a 
operar na região, cujo balanço ascende já a mais de 300 
mortos desde o início do ano. 

Violência em Israel 
preocupa a ONU 
A ONU está “profundamente preocupada” com o aumento 
da violência em Israel e nos territórios palestinos ocupados, 
declarou ontem um porta-voz do Alto Comissariado das Na-
ções Unidas para os Direitos Humanos. “Condenamos toda 
a violência e toda a incitação à violência, assim como as di-
visões étnicas e as provocações”, declarou Rupert Colvil-
le durante a habitual conferência de imprensa da ONU em 
Genebra (Suíça), numa altura em que aquela região regista a 
pior escalada em anos, desencadeada por violência em Jeru-
salém Oriental, ocupada e anexada. Sobre os confrontos na 
Esplanada das Mesquitas, o porta-voz considerou que as for-
ças de segurança israelitas “claramente não respeitaram nos 
últimos dias” a sua obrigação de responder de forma propor-
cionada e de garantir o direito de reunião pacífica. As auto-
ridades do Hamas, movimento islamita no poder em Gaza, 
deram conta de 22 mortos e 106 feridos. O exército israelita 
diz ter morto 15 membros do Hamas e da Jihad Islâmica.

Paquistão não permitirá 
bases ou tropas dos EUA
O PAQUISTÃO não permitirá a presença de bases ou tropas 
norte-americanas no seu território, após a retirada dos Es-
tados Unidos do Afeganistão em Setembro, vinte anos após 
os ataques que desencadearam a invasão do território afegão. 
“Não temos intenção de permitir a entrada de tropas estran-
geiras no território. Nenhuma base estrangeira estará pre-
sente no Paquistão”, disse ontem o ministro dos Negócios 
Estrangeiros do Paquistão, Shah Mahmood Qureshi, numa 
conferência de imprensa em Islamabad. Em resposta à pos-
sível presença de bases aéreas dos Estados Unidos (EUA) em 
solo paquistanês, Qureshi foi contundente, embora tenha 
reiterado o apoio do seu país ao processo de paz afegão. “Se-
remos um parceiro em paz e desempenharemos um papel fa-
cilitador”, disse Qureshi. A última fase da retirada das tropas 
estrangeiras do Afeganistão começou oficialmente em 1 de 
Maio e será concluída em 11 de Setembro e, depois disso, os 
Estados Unidos não terão mais militares naquele país.

Francês detido com 
armamento na RCA
UM cidadão de origem francesa foi segunda-feira detido 
em Bangui, capital da República Centro-Africana (RCA), 
depois de a polícia ter encontrado um “arsenal de guerra 
muito importante” na sua casa, informou um porta-voz 
do exército. “Um cidadão francês foi detido. É alguém 
que se auto-denominava jornalista”, mas tinha em casa 
“um arsenal de guerra muito importante”, disse à AFP 
um porta-voz do exército da RCA, sem detalhar o tipo de 
armamento em causa. Valéry Zakharov, cidadão russo e 
conselheiro do Presidente da República Centro-Africana, 
Faustin-Archange Touadéra disse na rede social Twitter 
que o estrangeiro detido em Bangui tinha na sua posse 
“uma enorme quantidade de armas e munições.” 
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A EMME recomenda: Não passe 
um sinal em vermelho... Poderá 

ser fatal também para si

SEGUNDO A OMS

Disparidade no acesso à vacina 
impede fim da Covid-19

CERCA de 2.500 artis-
tas brasileiros, incluindo 
o cantor e escritor Chico
Buarque e o actor Gregório
Duvivier, lançaram na se-
gunda-feira um manifes-
to pela destituição de Jair
Bolsonaro da Presidência
do Brasil, devido à gestão
da pandemia da Covid-19.

Intitulado “Artistas 
Pelo ‘Impeachment’ (des-
tituição)”, o manifesto 
tece duras críticas à gestão 
de Bolsonaro da pande-
mia, que fez mais de 423 
mil mortos e 15,2 milhões 
de infectados no Brasil, 
um dos países mais afecta-
dos pela crise sanitária.

“Diversas medidas po-
deriam ter sido tomadas 
para reduzir o número de 
mortes, mas não foram. 
A estratégia seguiu direc-
ção contrária. O descaso 
e a negação das conquis-
tas científicas continuam 
sendo incentivados”, in-
dica o manifesto divulga-
do no ‘site’ da organização 
Jornalistas Livres.

“Com isto, aumenta a 
cada dia o número de vi-
das humanas perdidas. Ou 
seja, vivemos sob a tutela 
de um governo crimino-
so que, por diligência en-
gendrada e condução ir-
racional da crise sanitária, 
causa um número de óbi-
tos muito superior ao que 
seria o inevitável”, frisa o 
texto.

A par do manifesto, foi 
ainda lançado um abaixo-
-assinado pela destituição
do actual Chefe de Esta-

GESTÃO DA COVID-19

Artistas brasileiros pedem
destituição de Bolsonaro

do brasileiro, num evento 
virtual que juntou nomes 
como o do cantor e com-
positor Ivan Lins, a actriz 
Malu Galli, o músico Zeca 
Baleiro, o indígena Ailton 
Krenak, o rapper Emicida 
ou a actriz Maria Bopp.

“Sou uma pessoa co-
mum, filho de um militar 
e de uma professora pri-
mária, fui bem-educado, 
graças a Deus. Não consigo 
imaginar um Presidente 
no nível deste ‘cara’ [ho-
mem], que tem total des-
prezo pela vida humana. 
Um Presidente que nunca 
visitou um hospital para 
dar força aos médicos, que 
tem coragem de sugerir a 
imunização de rebanho, 
um morticínio. Não temos 
um estadista, temos um 
terrorista”, defendeu Ivan 

Lins no encontro.
A carta colectiva foi 

concluída com um convite 
a toda a “sociedade brasi-
leira” para “uma unifica-
ção dos diversos esforços 
sociais, políticos e cultu-
rais” visando “estancar o 
genocídio nacional”.

“Nós convidamos a na-
ção brasileira a um pleito 
único, urgente e funda-
mental, para que tenha-
mos a possibilidade de 
enxergar [ver] um futuro 
através da discussão pú-
blica e ampla do processo 
de impugnação do actual 
mandato da Presidência 
da República. Cessar um 
Genocídio”, reforça o ma-
nifesto.

“O presidente da Câ-
mara e os congressistas 
têm que colocar em dis-

cussão imediata o assun-
to, já que este é o desejo 
maior de grande parte da 
sociedade brasileira. Não 
podemos mais assistir im-
passíveis a essas manobras 
macabras e irresponsá-
veis que nos fazem perder, 
diariamente, milhares de 
vidas humanas para a Co-
vid-19 através de calcula-
do genocídio”, frisa.

Até ao final da noite de 
segunda-feira, o abaixo-
-assinado pela destituição
de Bolsonaro já contava
com cerca de 19.800 assi-
naturas.

A pandemia de co-
vid-19 provocou, pelo 
menos, 3.294.812 mortos 
no mundo, resultantes 
de mais de 158,2 milhões 
de casos de infecção. – 
(LUSA)

Lançado manifesto para destituição de Jair Bolsonaro

A ETIÓPIA anunciou que a “grande maioria” dos mor-
tos no massacre de Aksum, no norte da região de Tigray, 
em Novembro passado, eram combatentes e não civis, 
contradizendo vários relatórios independentes.

As autoridades apresentaram as primeiras conclu-
sões oficiais sobre o massacre, no qual, segundo as or-
ganizações Human Rights Watch e Amnistia Interna-
cional, soldados eritreus mataram centenas de pessoas, 
maioritariamente civis.

O massacre de Aksum é considerado uma das pio-
res atrocidades da guerra em Tigray, região no norte da 
Etiópia que em guerra há seis meses.

Segundo a Amnistia Internacional, os eritreus “fo-
ram numa onda de violência e mataram metodicamente 
centenas de civis a sangue frio”.

Mas numa conferência de imprensa, o procurador-
-geral adjunto Fikadu Tsega disse que os eritreus mata-
ram 93 pessoas em “combates intensos” contra as forças 
leais à Frente de Libertação do Povo Atigrado (TPLF), 
partido que até há pouco tempo governava a região.

“Ficou esclarecido que a grande maioria dos mor-
tos no referido incidente, embora não fardados, eram 
membros das forças TPLF, que lutavam contra as forças 
eritreias” e do Exército etíope, afirmou Fikadu.

Mais de 1.500 jovens de Aksum, uma cidade Pa-
trimónio Mundial da UNESCO, receberam formação em 
armas da TPLF nos dias que antecederam o incidente 
para “combater batalhas urbanas”, acrescentou.

Os combates começaram depois das forças pró-
-TPLF “atacarem soldados eritreus, que se tinham mu-
dado para a parte montanhosa da cidade”, referiu.

A afirmação de Fikadu de que a maioria das vítimas 
eram combatentes também contradiz as conclusões 
publicadas, em finais de Março, pela Comissão Etíope 
independente dos Direitos Humanos (EHRC).

De acordo com a EHRC, “mais de 100” civis morre-
ram em Aksum e soldados eritreus executaram residen-
tes desarmados em frente das famílias, segundo teste-
munhas.

O primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, lançou 
uma operação militar em 4 de Novembro de 2020 contra 
as autoridades da TPLF, que acusou de atacar duas bases 
do exército federal na região. - (LUSA)

ETIÓPIA 

Vítimas
do massacre 
de Aksum eram 
combatentes

O 
DIRECTOR-GERAL 
da Organização 
Mundial da Saúde 
(OMS) afirmou, se-
gunda-feira, que a 

“disparidade chocante” no 
acesso às vacinas continua 
a ser um dos maiores riscos 
para o fim da pandemia da 
Covid-19.

Tedros Adhanom Ghe-
breyesus falava na habitual 
videoconferência de im-
prensa sobre a evolução da 
doença, transmitida da sede 
da organização, em Gene-

bra, Suíça.
O dirigente da OMS, que 

tem criticado frequente-
mente a falta de equidade 
na distribuição e adminis-
tração de vacinas contra a 
Covid-19, disse que “a dis-
paridade chocante no aces-
so às vacinas continua a ser 
um dos maiores riscos para 
o fim da pandemia”.

Segundo o médico etío-
pe, é “a cooperação e a so-
lidariedade” entre países e 
não a “diplomacia da va-
cina”, que “pode ajudar ao 

fim da pandemia”.
“A falta de cooperação é 

que está a atrasar o comba-
te à pandemia”, enfatizou, 
assinalando que não se pode 
vencer “um inimigo co-
mum”, o novo Coronavírus, 
que causa a doença, me-
diante “a competitividade”.

O director-geral da OMS 
voltou a lembrar que os paí-
ses mais ricos receberam 
83% do total de vacinas dis-
poníveis e os mais pobres 
apenas os restantes 17 por 
cento.

“Lidar com esta desi-
gualdade é uma parte es-
sencial da solução”, sus-
tentou Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, apelando aos 
líderes mundiais para que 
“utilizem todas as ferra-
mentas à disposição para 
reduzir a transmissão” do 
vírus e a disseminação de 
variantes, incluindo a apli-
cação consistente de medi-
das de saúde pública.

A pandemia da covid-19 
provocou, pelo menos, 
3.294.812 mortos no mun-

do, resultantes de mais de 
158,2 milhões de casos de 
infeção, segundo um balan-
ço feito pela agência noti-
ciosa francesa AFP.

Os números são basea-
dos em relatórios diários 
das autoridades de saúde 
de cada país até às 10:00 
TMG (141:00 em Lisboa) e 
excluem revisões posterio-
res de agências estatísticas, 
como ocorre na Rússia, Es-
panha e Reino Unido.

Os Estados Unidos são 
o país mais afectado em

termos de mortes e casos, 
com 582.153 mortes para 
32.744.406 casos, de acor-
do com o levantamento 
realizado pela Universidade 
Johns Hopkins.

Depois dos Estados Uni-
dos, os países mais afectados 
são o Brasil, com 423.229 
mortes e 15.209.990 casos, 
a Índia, com 249.992 óbitos 
(22.992.517 casos), o Mé-
xico, com 219.089 mortes 
(2.366.496 casos) e o Reino 
Unido, com 127.609 óbitos 
(4.437.217 casos). - (LUSA)

UM tribunal sul-africano 
adiou para 28 de Julho o jul-
gamento do caso de fraude e 
corrupção pública de 10 mi-
lhões de rands (cerca de 42 
milhões de meticais) rela-
cionado com a realização do 
funeral do antigo Presidente 
Nelson Mandela.

O Ministério Público sul-
-africano indicou que os
12 acusados, membros do
Congresso Nacional Africa-

no (ANC, na sigla em inglês), 
partido no poder na África 
do Sul desde 1994, compare-
ceram ontem no Tribunal da 
Magistratura de East London 
por fraude, corrupção, lava-
gem de dinheiro e violação 
da Lei de Gestão das Finanças 
Municipais na província do 
Cabo Oriental.

O porta-voz do Ministé-
rio Público adiantou que os 
acusados foram instruídos a 

comparecer novamente em 
tribunal em 28 de Julho.

“Espera-se que o caso 
seja depois transferido para o 
Tribunal Superior para julga-
mento”, referiu o porta-voz, 
Sipho Ngwema.

O caso, que decorre des-
de 2014 na justiça sul-afri-
cana, envolve altos quadros 
políticos do partido no po-
der, no governo provincial 
do Cabo Oriental, sudeste 

do país, incluindo a antiga 
ministra da Saúde Sindiswa 
Gomba, a autarca de Buf-
falo City, Zukiswa Ncitha, 
e vários empresários, que 
se encontram em liberdade 
condicional.

Os membros do ANC são 
acusados de defraudar o mu-
nicípio de Buffalo City em 
10 milhões de rands durante 
os preparativos para o fune-
ral do ex-Presidente Nelson 

Mandela no Cabo Oriental, 
segundo o Ministério Público 
sul-africano.

As alegações de fraude e 
corrupção pública surgiram 
em 2014, após o funeral de 
Mandela na sua aldeia natal 
em Qunu, Cabo Oriental, em 
Dezembro de 2013, que con-
tou com a presença de Chefes 
de Estado de todo o mundo.

O antigo Presidente Nel-
son Mandela foi o primeiro 

líder negro do país, após o 
fim do regime do “apar-
theid” em 1994.

Este é mais um caso a 
afectar nos últimos tempos 
o partido no poder na Áfri-
ca do Sul, já a braços com
escândalos que envolvem o
ex-presidente Jacob Zuma, o
suspenso Secretário-geral do
ANC, Elias “Ace” Magashule
e outros quadros seniores. –
(LUSA)

FRAUDE RELACIONADO COM FUNERAL DE MANDELA

Adiado julgamento dos membros do ANC
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Famílias de Cateme aprendem a produzir
pesticidas e fertilizantes naturais

NACALA

Campos agrícolas atingem
melhores níveis de produção

Mais de seiscentas famílias de 
Cateme, em Moatize, foram recen-
temente formadas pela Vale Mo-
çambique no fabrico de pesticidas 
e fertilizantes naturais para uma 
produção agrícola ambientalmente 
sustentável.  

A formação foi dada pela IDE 
Moçambique, uma organização 
não-governamental americana es-
pecializada em desenvolvimento 
rural e agronegócio, contratada pela 
Vale para implementar o Programa 
de Apoio à Agricultura de Cateme 
(PAAC), que visa restituir e restaurar 
os meios de vida e de subsistência 
de 759 famílias.

Os produtores são treinados a fa-
bricar fertilizantes e pesticidas bo-
tânicos a partir de estrume, semen-
tes, folhas e plantas remanescentes 
das épocas agrícolas anteriores, com 

o objectivo de melhorar a estrutura
física e química do solo, aumentan-
do a produção e a produtividade.

Para a Vale Moçambique, a ca-
pacitação dos produtores é uma 
alternativa de desenvolvimento 
sustentável que permite reduzir a 
dependência da utilização de fer-
tilizantes e pesticidas de origem 
química que são caros e nocivos ao 
meio ambiente. 

“A Vale Moçambique privilegia o 
uso de fertilizantes e pesticidas or-
gânicos porque são economicamen-
te e ambientalmente viáveis, garan-
tindo assim a utilização eficiente e 
sustentável dos recursos naturais, 
pensando nas futuras gerações e 
criando um legado positivo nas 
comunidades onde a Vale opera”, 
sublinhou o supervisor de relações 
com as comunidades na Vale, Victor 

Zimba.
As famílias que beneficiaram da 

formação já vêm resultados com a 
implementação dos conhecimentos 
adquiridos, uma vez que os campos 
de produção registaram um avanço 
em termos de qualidade e quanti-
dade. 

“Assim que recebemos o treino 
implementámos tudo o que apren-
demos nas nossas machambas, onde 
semeámos tomate, cenoura, couve, 
alface, pepino e outras culturas”, 
adiantou Valéria Bechane, repre-
sentante das famílias beneficiárias.

A mesma responsável disse ain-
da que no fim da campanha foi co-
lhida a produção, sendo que uma 
parte do produto foi para consumo 
próprio e outra para comercializa-
ção. “Com o dinheiro comprámos 
roupa, óleo, milho e também ma-

terial escolar para os nossos filhos. 
Estamos muito satisfeitas com o 
projecto porque ajudar-nos a me-
lhorar as nossas vidas”, sustentou 
Valéria Bechane. 

A Vale contratou a IDE Moçam-
bique, em 2019 para implementar 
o Programa de Apoio a agricultura
de Cateme (PAAC), no âmbito da
sua política de sustentabilidade. O
programa apoia 759 famílias que
possuem igual número de hectares
de terra para a produção de culturas 
alimentares e de rendimento.

Através do PAAC, a Vale garante 
o provimento de insumos agrícolas,
capacitação e serviços de assistên-
cia técnica e mecanização agrícola
às 759 famílias de Cateme que fo-
ram impactadas pela implantação
do projecto da mina de Carvão de
Moatize.

A
s entidades gover-
namentais ligadas 
ao sector de agricul-
tura, em Nampula, 
estão satisfeitas com 

os níveis de produção regista-
dos nos campos dos distritos de 
Meconta e Monapo, onde são 
produzidas diversas culturas 
alimentares e de rendimento, 
com o apoio da Nacala Logis-
tics.

A satisfação foi manifesta-
da pelo director provincial de 
Agricultura e Pescas em Nam-
pula, Ernesto Pacule, durante 
uma visita aos campos de pro-
dução naqueles distritos, reali-
zada em Abril.

De acordo com Ernesto 
Pacule, antes da intervenção 
da Nacala Logistics, os níveis 
de produção estavam abaixo 
do desejado, mas actualmente 
as comunidades têm estado a 
conhecer uma nova realidade. 
“Destes solos já conseguem 
ser extraídos pelo menos 600 
quilos de produção por hectare 
e isso ajuda às famílias a satis-
fazerem as suas necessidades 
básicas. A produção agrícola é 
um factor básico para a garan-

tia da segurança alimentar das 
famílias”, por isso, “o apoio da 
Nacala Logistics tem um gran-
de impacto”, sublinhou o di-
rector.

Desde a introdução desta 
iniciativa, os dados indicam 
um crescimento assinalável da 
produção e da produtividade. 
Com a intervenção do Progra-
ma de Geração de Renda da Na-

cala Logistics, a produtividade 
média do gergelim aumentou 
de 300 para 750 quilos, repre-
sentando um crescimento de 
cerca de 250 por cento em 3 
anos. Por outro lado, a disponi-
bilidade de milho para o consu-
mo das famílias subiu de cinco 
para 12 meses, o que significa o 
programa contribui para a se-
gurança alimentar nas zonas de 

intervenção.
Segundo o gerente de rela-

cionamento com comunidades 
da Nacala Logistics, Celso Mu-
tadiua, a empresa apoia os agri-
cultores em todo o ciclo de pro-
dução, com assistência técnica 
e insumos agrícolas. “Para além 
de dar a assistência técnica aos 
produtores, nós garantimos in-
sumos de qualidade. Estamos 

comprometidos com o desen-
volvimento das comunidades 
e queremos reforçar o rendi-
mento das famílias que estão ao 
longo do corredor e que foram 
impactadas pelo projecto da 
Nacala Logistics”, afirmou o 
responsável.

Momade Juma, que benefi-
cia do apoio da Nacala Logistics 
há 3 anos, afirma que a ajuda da 
empresa permitiu melhorar a 
qualidade de vida da sua famí-
lia. “Até 2015 eu tinha apenas 
um filho a frequentar a escola 
e não tinha certeza se poderia 
continuar a custear os seus es-
tudos até ao ensino secundá-
rio. Hoje eu tenho dois filhos 
a frequentar a escola. Tenho 
também dois trabalhadores e 
até já incrementei a minha área 
de produção”, conta Momade 
Juma.

Através do seu programa 
de geração de renda, a Nacala 
Logistics apoia cerca de 15 mil 
famílias ao longo do corredor. 
Ciente do impacto que o pro-
jecto tem nas comunidades 
abrangidas, a empresa renova 
o compromisso de continuar a
melhorar a vida destas famílias.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Standard Bank lança
seguro para educação

CDM defende alívio de
restrições para sector 
de bebidas

Access Bank compra 
Grobank na RAS 
e avança para Botswana

C
om vista a ajudar as 
famílias moçambi-
canas a garantir um 
ensino de qualida-
de aos educandos, 

mesmo com a ocorrência 
de imprevistos, o Standard 
Bank em parceria com a se-
guradora Hollard Vida Com-
panhia de Seguros Moçam-
bique acaba de lançar, no 
mercado, um novo produto 
denominado Seguro Plano 
Educação.

Trata-se de uma iniciati-
va que visa assegurar a con-
tinuidade dos estudos dos 
filhos e seus dependentes, 
mantendo os padrões, mes-
mo em situações em que a 
família esteja em dificulda-
des financeiras, resultantes 
de ocorrências de eventos 
inesperados, como são os 
casos de morte, invalidez 
total e doença crónica (gra-
ve).

Um dos propósitos deste 

produto, desenvolvido pelo 
Standard Bank, é auxiliar os 
beneficiários nas despesas 
com a educação e não só, 
pois o Seguro Plano Educa-

ção pode ser visto como um 
produto de poupança e in-
vestimento.

Com efeito, o segurado 
tem a possibilidade de esco-

lher o valor da cobertura de 
um mínimo de 10 mil meti-
cais por ano, a 500 mil e um 
período de cobertura de en-
tre 13 a 18 anos, tendo como 

base a previsão do tempo 
para conclusão dos estudos 
dos seus dependentes.

Uma vez findo o período 
de cobertura, caso não tenha 
ocorrido nenhum evento, o 
banco garante a devolução 
ao segurado da totalidade 
do valor dos prémios pagos, 
acrescidos em 10 por cento.

Caso o segurado quei-
ra desistir do produto antes 
do fim do período de subs-
crição, receberá igualmente 
100 por cento do valor dos 
prémios pagos.

Em caso de se regista-
rem eventos cobertos pela 
apólice, o beneficiário vai 
receber o capital subscri-
to (10.000,00 MT/ano a 
500.000,00 MT/ano) com a 
revisão anual de 10 por cen-
to. O segurado deverá ter 
idade igual ou superior a 18 
anos, mas inferior a 51 anos, 
à data da subscrição do se-
guro.

A empresa Cercvejas de Moçambique (CDM) defende um maior 
alívio das restrições impostas ao sector à luz do Decreto 24/2021, de 
26 de Abril, com o objectivo de resgatar o sector de bebidas alcoóli-
cas,

Segundo a empresa, desde que a pandemia de Covid-19 começou 
no ano passado, foram perdidos mais de  23 mil postos de trabalho da 
cadeia de valor de bebidas alcoólicas.

Em comunicado de imprensa, a CDM considera que “pela protec-
ção da economia é importante que  se reconsidere, com urgência, o 
actual horário de funcionamento de bottle stores e armazéns de re-
venda de bebdidas (das 9 .00 às 13.00 horas, actualmente)”.

“Acreditamos que, nesse período, tanto os servidores públicos 
como os trabalhadores do sector se encontrarem ainda em activida-
de laboral, muitos deles sem disponibilidade para adquirir bebidas 
do seu gosto antes da hora de saída do serviço. Assim, autorizar que 
bottle stores  e armazéns de revenda de bebidas possam estar abertos 
até às 18.00 horas seria uma óptima notícia para a economia, além de 
constituir uma efectivação do princípio constitucional de igualdade 
de oportunidade entre os cidadãos”, refere.

A empresa acrescenta no comunicado “que se tenha presente, 
ainda quanto ao horário de funcionamento de bottle store e armazéns 
de revenda de bebidas, que o seu funcionamento em horário útil para 
os que, com o seu labor, constroem o país se mostraria consistente 
com o comando “fique em casa”.

“É importante realçar que o actual horário, das 9.00 às 13.00 ho-
ras,  poder estar inadvertidamente a patrocinar a produção e comer-
cialização ilícita de bebidas”, frisa.

O Access Bank acaba de concluir o processo de aquisição do Grobank 
Limited, na África do Sul, que passa agora a chamar-se Access Bank South 
Africa Limited. A operação foi finalizada depois da conclusão de todos os 
procedimentos regulamentares e da aquisição pelo Access Bank das acções 
de controlo do antigo Grobank Limited.

Na mesma altura em que decorre em Moçambique o processo de aqui-
sição do BancABC, o Access Bank Plc avança também, no Botswana, com 
a aquisição do African Banking Corporation (BancABC Botswana). O Ban-
cABC Botswana é o quinto maior banco daquele país e é uma instituição 
bancária muito bem capitalizada e preparada para o sucesso no seu mer-
cado local.

Em Moçambique, o processo de aquisição do BancABC está prestes a 
ficar concluído. O negócio representa um grande passo para o sector da 
banca no mercado moçambicano, consolidando a estratégia alargada do 
Access Bank que, em Moçambique, ficará posicionado entre os 7 maiores 
bancos. 

Até ao final de 2021, o Access Bank pretende ainda expandir-se para 
outros países africanos como Angola, Camarões e Guiné-Conacri.

Com estas operações criam-se novas oportunidades de crescimento a 
curto e longo prazo, abrindo espaço para que o Access Bank se posicione 
de forma, cada vez mais, robusta ligando os principais mercados africanos 
com inúmeras vantagens para os seus clientes. O Banco tem como objec-
tivo ser a mudança de que África necessita, alicerçado na visão de ser o 
banco africano mais respeitado do mundo.

Como parte de um grupo que abrange 3 continentes, 16 países e mais 
de 49 milhões de clientes, o Access Bank incorpora uma experiência acu-
mulada em todos os segmentos. A expansão reforça a sua posição como o 
banco com maior base de clientes.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Moçambique e UE removem
barreiras aos investimentos
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PARA VIABILIZAR INDUSTRIALIZAÇÃO

Aberto novo capítulo

HORÁCIO JOÃO

M
oçambique e 
União Europeia 
acordaram, sexta-
-feira na Beira,
como priorida-

de na cooperação bilateral 
o apoio à industrialização,
aquacultura, pesca, digita-
lização e facilitação do co-
mércio, através da remoção
de barreiras que ponham em
causa os investimentos.

O posicionamento foi 
manifestado no final da 
30.ª  reunião do Diálogo Po-
lítico Sectorial sobre Econo-
mia e Comércio que decorreu
sob lema “Acordo de Parceria
entre Moçambique e União
Europeia: Construindo bases
para o desenvolvimento sus-
tentável”.

Falando em representação 
do Governo, o Ministro dos 
Transportes e Comunicações, 
Carlos Mesquita, realçou que 
ambas as partes concordaram 
na necessidade de interacção 
e divulgação do Acordo de 
Parceria Económica a nível 
local e apoio da União Euro-
peia, através do PROMOVE 
NEGOCIO nas prioridades de 

um alcance inclusivo e local.
Por seu turno, o embai-

xador da União Europeia em 
Moçambique, António San-
chez, considerou que tal re-
flexão foi mais um diálogo 
entre as partes, sendo pri-
meiro, com estas caracterís-
ticas focadas sobre questões 
relativas a trocas comerciais, 
económicas e investimento.

“A União Europeia é o 
principal parceiro econó-
mico, industrial e de inves-
timento em Moçambique. 
Assim, consideramos que 
temos um grande potencial 
para continuar a crescer jun-
tos, sendo que a participação 
do sector privado, a euro câ-
mara e a Câmara Europeia de 
Comércio reforçaram as nos-
sas discussões”- concluiu 
Sanchez.

O diplomata apontou ain-
da o crescimento económico 
e criação de emprego como o 
caminho mais certo e segu-
ro para um desenvolvimen-
to sustentável e inclusivo de 
Moçambique, desejando, por 
isso, uma abertura da União 
Europeia ao diálogo para 
chegar ao consenso com vis-
ta a uma visão para o futuro.

A trigésima Reunião do Diálogo Político Sectorial sobre 
Economia e Comércio abriu novo capítulo de cooperação 
bilateral entre Moçambique e União Europeia.

O embaixador daquele chamado “velho continente” 
acreditado em Maputo, António Sanchez, acrescentou 
que as relações entre ambas as partes tornam assim mais 
amplas e profundas. 

Destacou que a União Europeia é o primeiro parceiro 
de desenvolvimento em Moçambique, sobretudo no in-
vestimento e ficou por mobilizar recursos para o efeito.

Por outro lado, foram acordados aspectos de aprofun-
damento de assistência ao sector privado moçambicano e 
europeu, num benefício mutuamente vantajoso.

Neste sentido, sustentou que a escolha da cidade da 
Beira e província de Sofala para o evento teve certa par-
ticularidade da existência do Porto, que considerou como 
ponto de entrada e saída das mercadorias do corredor es-
tratégico dos países de Comunidade de Desenvolvimento 
da África Austral (SADC).

Para isso, disse que a União Europeia desempenha um 
papel fundamental, numa altura em que o país e o mun-
do está a enfrentar dificuldades do vírus da pandemia do 
novo coronavírus.

A província de Sofala, através da cida-
de portuária da Beira, reforça cada vez mais 
as relações de amizade e cooperação entre 
Moçambique e União Europeia mormente 
pela cíclica ocorrência de eventos extre-
mos, como ciclones, chuvas abundantes e 
inundações urbanas.

O Ministro dos Transportes e Comuni-
cações, Carlos Mesquita, descreveu que a 
província de Sofala, embora se ressinta dos 
efeitos dos ciclones recentemente ocorri-
dos, é e continua a ser uma plataforma lo-
gística integrada de facilitação do comércio 
que promove e estimula a competitividade 
do desenvolvimento do seu corredor.

Classificou igualmente que tal provín-
cia também representa como ponto transi-
tório da internacionalização das economias 
do hinterland, base de fomento à compe-
titividade do processo de internacionali-
zação e valorização da economia local na 
ligação com o mercado europeu e o mundo.

Mesquita desafiou a todos os presentes 
que a província de Sofala pode e deve con-
tinuar de forma crescente na melhoria da 
balança comercial e na atracação de inves-
timentos, como é o bem sucedido das em-

presas de capital europeu ali estabelecidas.
Defendeu ainda que o processo de de-

senvolvimento económico numa base sus-
tentável deve ser uma prioridade em torno 
do qual gravitam as facilidades sedimen-
tadas pelo Acordo de Parceria Económico 
vigente e, sobretudo, a forma como esse 
objectivo  e foco deve ser inclusivo e o mais 
abrangente possível.

Foi assim que durante a mesa-redonda 
de negócios, maior enfoque nos debates 
foi parara a província de Sofala e região 
centro, dando corpo o sentido prático do 
modelo actuante da nossa diplomacia, que 
também tem um alcance inclusivo e local.

Durante o encontro foram abordadas 
questões que demandam a cooperação 
económica, tendo passado em revista os 
desafios e as acções em curso.

Também foi alinhado e concordadas 
actividades prioritárias que juntos podem 
implementar para tornar efectivo o esfor-
ço de promoção da facilitação do comércio 
em sede dos desafios do comércio multi-
lateral.

Atenção especial foi na promoção de 
investimentos, industrialização, desen-

volvimento competitivo de cadeias de va-
lor de referência, assente na melhoria con-
tínua da balança comercial.

Esta, conforme justificou o ministro 
dos Transportes e Comunicações, foi a es-
sência do pressuposto e motivo pelo qual 
o Governo e a União Europeia elegeram a
província de Sofala para acolher a reunião
sectorial do Dialogo Político de 2021.

Numa interacção frutífera, sempre se 
guiou na expectativa e interesse de juntos 
alcançarem consensos que no final daquele 
encontro bilateral permitiu dizer que estão 
a construir bases através da parceria eco-
nómica para o desenvolvimento sustentá-
vel de Moçambique.

A delegação moçambicana se fez re-
presentar por quadros dos ministérios dos 
Negócios Estrangeiros e Cooperação, da 
Indústria e Comércio, do Mar, Águas In-
teriores e Pescas, da Economia e Finanças 
e da Agricultura e Desenvolvimento Rural.

No final do trabalho, todos afirmaram 
que o debate demonstrou uma firmeza, 
mesmo no actual contexto  embora sob 
flagelo dos efeitos de vírus da pandemia do 
novo coronavírus.

A localização geo-estratégica da província 
de Sofala, no contexto da economia nacional, 
assim como da região é uma autêntica porta a 
nível da SADC e outros países de hinterland.

O governador Lourenço Bulha aponta que a 
província possui uma vasta diversidade sócio-
-cultural, abundância de recursos naturais,
infra-estruturas estratégicas e continua a re-
gistar um crescimento económico assinalável.

Tudo isto, na sua avaliação, é impulsionado 
pelo Corredor de Desenvolvimento da Beira, 
dotado de um sistema ferroviário e rede viária 
composta pelas EN1 e EN6, um Pipeline, porto 
e um aeroporto internacional, terminal oceâ-
nico de combustíveis e terminal de carvão.

Sofala também é rica em agro-pecuá-
ria, com terras aráveis, florestas, campos de 
pastagem, criação do gado bovino e capri-

no, incluindo outros animais de pequena es-
pécie.

Banhada pelo Oceano Índico e situada 
no Banco de Sofala, a mais importante reserva 
de recursos pesqueiros do país, Sofala orgulha-
-se igualmente pelo potencial turístico/faunís-
tico, com destaque para o Parque Nacional de
Gorongosa e Reserva Nacional de Marromeu.

No âmbito de estreitamento de relações 
comerciais com a União Europeia, de um to-
tal de 11.8 mil milhões de meticais produzidos 
na província de Sofala em 2020, as indústrias 
de capital europeu contribuíram com 23%, 
destacando-se fabricação de produtos mine-
rais não metálicos, indústrias metalúrgicas de 
base de ferro e produtos de padaria todos para o 
mercado nacional.

Para o primeiro trimestre deste ano, de um 

total de 2.3 mil milhões de meticais, a contri-
buição de indústrias com capital europeu foi de 
17.1%, sendo que no ano passado foi exportado 
para os países daquele continente cerca de 38 
mil dólares, que representa uma contribuição 
de 10.5% do volume global das exportações da 
província de Sofala.  

Durante o primeiro trimestre do ano em 
curso foi exportado 67.1 mil milhões de dólares 
sendo 4.8% para os países da União Europeia, 
com destaque para produtos como camarão, 
açúcar, peixe e caranguejo.

Bulha perspectiva que as reflexões deriva-
das daquele diálogo irão contribuir para o apri-
moramento das acções do Conselho Executivo 
Provincial, no que tange à promoção de inves-
timentos em prol da melhoria das condições de 
vida das populações.

Potencialidades de Sofala

Porto da Beira 
no centro das atenções

Mesa-redonda Mocambique e UE

desenvolvimento. 
A institucionalização e 

realização anual do Fórum 
de Negócios de Moçambi-
que e União Europeia foi 
outra conclusão alcançada 
na mesa do Diálogo Político 
Sectorial sobre Economia e 
Comércio.

A sessão centrou-se em 
consensos de cooperação 

económica alcançados no 
diálogo político, entre Go-
verno de Moçambique e 
União Europeia em 2020, 
Cooperação Económica e 
implementação do Acordo 
de Parceria Económica, Fa-
cilitação  do Comércio e Pro-
moção de Investimentos.

Por isso, ambas as par-
tes reiteraram a importância 

estratégica desta reunião do 
diálogo e de forma particu-
lar a presença dos embaixa-
dores  e representantes de 
Estados-membros da União 
Europeia.

Deste modo, Mesquita 
enfatizou a abertura e dis-
ponibilidade do Governo 
em continuar a ser um par-
ceiro activo das iniciativas 

que contam com o apoio da 
União Europeia.

Durante a plenária, espe-
cial atenção concentrou-se 
para a região Centro do país, 
particularmente da provín-
cia de Sofala, sendo que, 
mais uma vez, foi dado corpo 
ao sentido prático do modelo 
actuante da plataforma eco-
nómica, que também tem 

Mesquita e Sacherz optimistas com cooperação

Porto da Beira motiva UE

Acesse: https://t.me/Novojornal
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A revolução das fintechs poderá
dinamizar o mercado de capitais

EDUCAÇÃO FINANCEIRA EDUCAÇÃO FINANCEIRAEDUCAÇÃO FINANCEIRA

Que quantidades de títulos posso comprar?
Existe uma quantidade mínima, que 

é de uma unidade “1” de cada título (ac-
ções, obrigações ou papel comercial), que 
cada investidor pode adquirir, podendo 
variar em função do montante que este 
(investidor) estará disposto a aplicar e da 
disponibilidade dos mesmos a serem ne-
gociados, em função do preço acordado.

A QUE HORAS SÃO 

NEGOCIADOS OS TÍTULOS?

Todos os dias úteis da semana, de 
segunda a sexta feira das 8.00 às 12.00 
horas.

EM QUALQUER PARTE DO 

PAÍS POSSO COMPRAR 

TÍTULOS?

Sim, por via dos balcões de bancos 
comerciais e de investimento ou nas 
sociedades correctoras, localizados em 
qualquer ponto do país, podem ser com-
prados ou vendidos títulos.

COMO É QUE SE PODE 

COMPRAR OU VENDER 

TÍTULOS NA BOLSA DE 

VALORES?

Para realizar uma compra ou venda 
de títulos, o investidor tem de se dirigir 
a qualquer um dos operadores de Bolsa 
(Bancos - através da sala de mercados) 
ou nas sociedades correctoras para emi-
tir ordens de bolsa (instruções de compra 
ou venda), indicando a quantidade de 
títulos que deseja comprar e/ou vender 
e o preço que está disposto a comprar 
ou vender. Detalhadamente o proces-
so ocorre da seguinte forma: a. Escolher 
o título no qual deseja investir (acções,
obrigações ou papel comercial); b. Deve
possuir Bilhete de Identidade (B.I) e Nú-

mero Único de Identificação Tributária 
(NUIT); c. Preencher o impresso (Ordem 
de Bolsa) de compra/ venda de títulos, 
renovável de 30 em 30 dias, até que ocor-
ra o negócio, contendo: Dados pessoais; 
Tipo de Título; Preço de Compra/Venda; 
d. Realizar o pagamento das taxas ine-
rentes a operação; e. Receber do seu in-
termediário financeiro a confirmação da
compra/venda.

FONTE: Bolsa de Valores de Moçam-
bique

Por:  SALIM CRIPTON VALÁ*

O 
século XXI fez defla-
grar uma nova revo-
lução na informação 
com o crescimento da 
internet, que inten-

sificou o impacto dos computa-
dores e fez chegar quantidades 
antigamente impensáveis de in-
formação a qualquer pessoa que 
possua um telemóvel ou outro 
aparelho portátil. 

Essa revolução envolve fac-
tores culturais, económicos, 
comerciais, além dos avanços 
tecnológicos, e a procura desses 
produtos é fruto tanto do cresci-
mento da riqueza e da literacia, 
quanto da emergência de novas 
demandas dos consumidores e da 
redução dos custos de produção.

O sistema financeiro é regu-
larmente alvo de novas tendên-
cias, transformações, inovações, 
pondo em causa, muitas vezes, a 
estrutura formal e a dinâmica dos 
mercados financeiros e das suas 
entidades. 

Não que as transformações 
tragam, em si, necessariamente 
impactos negativos, mas tudo o 
que implica mexer com o que está 
institucionalizado, cria sempre 
um clima de incerteza e descon-
forto perante consequências que 

se desconhece a profundidade e 
amplitude das suas implicações.

Um desses factores de mu-
dança está a ocorrer actualmen-
te, desafiando a nossa forma de 
ser, estar, trabalhar e interagir. 

Cada vez com maior frequên-
cia, assistimos ao surgimento de 
empresas, muitas delas startups, 
fortemente suportadas em base 
tecnológica, prestando serviços 
normalmente associados às ins-
tituições financeiras e a outros 
domínios (seguros, centrais de 
compensação e liquidação, mer-
cado de capitais, bolsas de valo-
res, entre outros).

Designamos estas empresas 
que actuam na área financeira 
como FinTechs, e o seu escopo 
é prestar muitos dos serviços fi-
nanceiros tradicionais da banca 
e de outros sectores financeiros, 
mas com menor nível de inter-
mediação, menores custos de 
transacção, maior facilidade de 
utilização e pretendendo propi-
ciar mais transparência de infor-
mação.

O desenvolvimento de novas 
soluções tecnológicas trazidas 
pelas Fintechs, podem contri-
buir para a modernização das 
transacções financeiras e de ser-

viços financeiros, com recurso a 
novas tecnologias e conceitos, 
como o “blockchain”, a “distri-
buted ledger technology (DLT)”, 
“contactless payments (QR 
Code)”, “P2P” e o “crowdfun-
ding”. 

O M-Pesa, criado pela Voda-
fone, é um exemplo de um ser-
viço que assegura um meio de 
pagamento mesmo para aqueles 
que não têm conta bancária, o 
que o torna num instrumento de 
inclusão financeira, sendo esta 
uma das características ineren-
tes às Fintechs. Em Moçambi-
que, e no mercado de capitais, o 
desenvolvimento de uma solu-
ção tecnológica baseada nos te-
lemóveis, com e sem acesso à in-
ternet, permitiu na OPV da HCB 
a participação de muitos cida-
dãos na compra de acções, sen-
do que 36% das ordens de bolsa 
vieram por estes canais, e a HCB 
recebeu, em 2020, dois prémios 
internacionais das Revistas “The 
Banker” e Deal Maker Africa”, 
pelo seu contributo

para a inclusão financeira.
O impacto futuro das Finte-

chs não pode ser ignorado, por-
que a prestação dos seus serviços 
traz vantagens para os consumi-

dores que as vão demandar, e a 
entrada de mais Fintechs vai ne-
cessariamente alterar a estrutura 
formal dos mercados e das suas 
entidades, e a emergência de 
novas demandas.

A adopção massiva das Fin-
techs é expectável que ocorra 
durante a próxima década, e vai 
exigir uma elevada coordenação 
entre os participantes do mer-
cado e as entidades reguladoras 
para garantir a efectiva imple-
mentação das novas tecnolo-
gias e a actuação das Fintechs, 
de forma que os seus benefícios 
possam ocorrer na presença de 
um enquadramento legal forte 
e de uma gestão adequada dos 
riscos, nomeadamente o “cyber 
risk” e a privacidade dos dados 
pessoais.

Em todo o mundo estão a ser 
implementadas medidas para 
promover a inovação no sector 
financeiro em prol dos cida-
dãos, mas dando toda a atenção 
aos riscos inerentes de forma a 
salvaguardar a estabilidade do 
sistema financeiro e a protecção 
dos dados pessoais.

*Presidente da Bolsa de Valo-
res de Moçambique

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Malawi Airlines 
pode voltar a operar

OPEP aumenta
produção de petróleo

P
residente do Ma-
lawi, Lazarus
Chakwera, opta 
pela recapitalização 
da Malawi Airlines, 

uma companhia aérea decla-
rada tecnicamente falida.

A intervenção de 
Chakwera segue-se a uma 
decisão da direcção daquela 
companhia aérea, que em 25 
de Março último recomen-
dou a liquidação da empresa 
por estar altamente endivi-
dada.

De acordo com as reso-
luções da reunião do conse-
lho de 25 de Março, a Malawi 
Airlines estava em uma po-
sição de perda cumulativa 
de 17,86 milhões de dólares 
em Fevereiro de 2021 e tinha 
dívidas acumuladas de 17,5 
milhões de dólares.

No mês passado, Lazarus 
Chakwera reuniu-se em se-
parado, com o presidente da 
Malawi Airlines, George Par-
tridge e oficiais de aviação 
aposentados, para encontrar 
uma solução para os proble-
mas da companhia aérea.

O secretário de imprensa 

A produção conjunta de petró-
leo da OPEP aumentou para 25,08 
milhões de barris por dia em Abril, 
mais 26.000 do que em março, 
graças principalmente ao aumen-
to do Irão, Arábia Saudita e Nigé-
ria, foi ontem anunciado.

O país que mais aumentou as 
extrações foi a Nigéria, de acordo 
com dados publicados no relatório 
mensal da Organização dos Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) 
calculados com base em “fontes 
secundárias”, ou seja, estimativas 
de institutos independentes.

A produção da Nigéria no mês 
passado totalizou 1.548.000 barris 
por dia, mais 75.000 barris diários 
face a março, seguida do Irão e da 

Arábia Saudita que adicionaram 
mais 73.000 barris e 34.000 bar-
ris ao mercado, respectivamente, 
elevando os valores totais para 
3,92 milhões de barris e 8,13 mi-
lhões de barris, pela mesma or-
dem.

Estes aumentos compensaram 
a diminuição da produção noutros 
países, nomeadamente na Vene-
zuela e na Líbia.

No caso do país latino-ameri-
cano, o número de barris por dia 
caiu 81.000 barris por dia, totali-
zando a produção 445.000 barris 
por dia, enquanto as extrações lí-
bias caíram 67.000 barris por dia, 
para um total de 1,13 milhão de 
barril.

da Presidência da Repúbli-
ca do Malawi, Brian Banda, 
confirmou que o Presidente 
Chakwera optou pela não li-
quidação da empresa.

“Após consultas com 
as partes interessadas, 
Chakwera concluiu que li-

quidar a companhia aérea 
custaria seis a sete vezes 
mais do que recapitalizá -la” 
- disse Banda citado pela Rá-
dio Moçambique.

Contudo, Banda não deu 
a conhecer os valores neces-
sários para a recapitalização 

da Malawi Airlines.
Noutros desenvolvimen-

tos sobre o Malawi, o antigo 
presidente, Peter Mutharika, 
e seu secretário de estado, 
Liody Muhara, já procede-
ram ao pagamento dos vinte 
e dois milhões de kwachas, 

cerca de dois milhões de me-
ticais, que deviam ao tribu-
nal superior de Lilongwe.

Com o cumprimento 
da obrigação, Mutharika e 
Muhara evitaram que o Tri-
bunal confiscasse os seus 
bens.

Acesse: https://t.me/Novojornal



Este caderno faz parte da Edição do Notícias de 12 de Maio de 2021, não podendo ser vendido separadamente 

Entrega ao Domicílio 

Ano Semestre Trimestre

10.536, 00 MT 5.269, 00 MT 2.633, 00 MT

Trimestre

Levantamento nos balcões da Sociedade do Notícias

Ano Semestre

9.484, 00 MT 4.742, 00 MT 2.372, 00 MT

Ano Semestre Trimestre

3.120, 00 MT 1.560, 00 MT 780, 00 MT

Entrega ao Domicílio 

5.746, 00 MT

2.874, 00 MT

1.436, 00 MT

478, 00     MT

239, 00    MT

119, 00    MT

18, 00      MT

Anual

Semestral

Trimestral

Mensal

Quinzenal

Semanal

Diária

1.872, 00 MT

936, 00    MT

468, 00    MT

156, 00    MT

27, 00      MT

Anual

Semestral

Trimestral

Mensal

Semanal

Termos e condições aplicavéis

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

Mantenha-se informado sobre a actualidade nacional e internacional

Compromisso com  os factos!

Mais informações: +258 21427061 | +258 84 9104321

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

TABELA DE PREÇOS DE ASSINATURAS DOS JORNAIS FISÍCOS

TABELA DE PREÇOS DE SUBSCRIÇÃO DE JORNAIS DIGITAIS

__________________________________________________

__________________________________________________

/

Levantamento nos balcões da Sociedade do Notícias

Ano Semestre Trimestre

2.340, 00 MT 1.170, 00 MT 585, 00 MT

Levantamento nos balcões da Sociedade do Notícias

SUBSCRIÇÃODOS JORNAISEM CURSO

LEMBRETE

Não saia de casa, 
mas mantenha-

se correctamente 
informado

Acesse: https://t.me/Novojornal




