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O teu comportamento pode pôr em risco a tua saúde, da 
tua família e dos teus amigos. Previne-te da Covid-19. 
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Economia

PAULO DA CONCEIÇÃO, 
EM LILONGWE

A 
COMUNIDADE para o 
Desenvolvimento da 
África Austral (SADC) 
deverá aprovar, hoje,  
a permanência no 

país, por mais três meses, da 
sua força militar, denominada 
SAMIM, que tem apoiado Mo-
çambique na luta contra o ter-
rorismo, que afecta alguns dis-
tritos do norte da província de 
Cabo Delgado.

A presente missão da SA-
MIM termina no próximo sá-
bado, dia 15, mas a organização 
regional entende que apesar 
de importantes  avanços que  a  
força de desdobramento está a 
registar, com o apoio das Forças 
de Defesa e Segurança (FDS) e 
do contingente do Ruanda, na 
frente militar, justifica-se a sua 
permanência, visto que exis-
tem ainda desafios para a erra-
dicação do terrorismo.

Hoje,  em Lilongwe, Ma-
lawi, Chefes de Estado e de 

Governo da SADC vão se reu-
nir em cimeira extraordiná-
ria onde, para além de decidir 
sobre a extensão da SAMIM, 
irão igualmente recomendar os 
passos subsequentes para in-
tensificar as operações visando 
erradicar da região o flagelo de 
terrorismo e extremismo vio-
lento.

Ainda ontem, igualmente 
em Lilongwe, realizou-se uma 
reunião da Troika do Órgão de  
Cooperação nas áreas de Polí-
tica, Defesa e Segurança, alar-

gada a Moçambique e países 
contribuintes com pessoal na 
Missão da SAMIM (Botswana, 
África do Sul, Malawi, RD Con-
go, Angola, Lesotho, Tanzania 
e Zimbabwe), num evento em 
que o nosso país se fez presen-
te por uma delegação chefiada 
pelo Presidente da República, 
Filipe Nyusi.

Nesta reunião, o Chefe 
do Estado sul-africano, Cyril 
Ramaphosa, que igualmente 
preside o órgão, afirmou que 
a SADC reconhece que, pela 

UMA avioneta da Força Aérea de Mo-
çambique despenhou-se na manhã de 
ontem no Bairro do Aeroporto “B”, ci-
dade de Maputo, matando os seus dois 
ocupantes. A aeronave caiu por cima 
de uma residência pertencente a Luís 
Cuambe, tendo seguidamente ardido, 
deixando a infra-estrutura em cinzas. 
São escassas as causas do acidente, até 
porque peritos ligados ao Serviço Na-
cional de Investigação Criminal (SER-
NIC) fizeram-se imediatamente ao local 
para se inteirar de perto sobre a ocor-
rência. Entretanto, testemunhas con-

taram ao “Notícias” que o fogo só foi 
debelado com a chegada da brigada do 
Serviço Nacional de Salvação Pública. 

O Ministério da Defesa Nacional 
emitiu ainda ontem um comunicado 
assumindo a propriedade da aerona-
ve de instrução do tipo festival, per-
tencente à Escola Prática de Aviação, 
e confirmando a morte de um oficial e 
um sargento das Forças de Defesa e Se-
gurança. O documento acrescenta que 
uma equipa multissectorial já está a 
trabalhar para identificar as reais cau-
sas do sinistro.

O MEMORANDO de entendimen-
to rubricado recentemente entre 
o Instituto de Bolsas de Estudos
(IBE) e a Agência de Desenvolvi-
mento Integrado do Norte (ADIN)
está a dinamizar o processo de for-
mação de jovens estudantes dos
distritos das províncias de Cabo
Delgado, Niassa e Nampula.

Segundo fonte do IBE, com 
esta iniciativa pretende-se criar 
condições que flexibilizem a atri-
buição de bolsas de estudo para 
jovens que por diversas razões 
não tiveram oportunidades de se 

formar a nível técnico e univer-
sitário, acabando por não deter o 
mesmo grau de competitividade 
com os dos outros pontos do país.

Numa primeira fase este pro-
grama contemplou 70 estudantes, 
14 dos quais já se encontram em 
Portugal a fim de receber forma-
ção de nível superior em diversas 
áreas  do saber. Para a concretiza-
ção desta iniciativa as duas insti-
tuições têm financiamento do Es-
tado e do Banco Mundial, sendo a 
ADIN a entidade implementadora.

Segundo a fonte, a iniciativa de 

contemplar, numa primeira fase, 
apenas jovens das três províncias 
do Norte do país, é parte da es-
tratégia adoptada pela ADIN de 
potenciar o capital humano como 
esforço visando estimular o de-
senvolvimento de Cabo Delgado, 
Niassa e Nampula.

Mais ainda, a ideia é responder 
a um problema específico com que 
esta região se debate, um dos quais 
prende-se com a necessidade de 
colmatar os problemas gerados 
pelos ataques terroristas em Cabo 
Delgado, com reflexos acentuados 

em Nampula e Niassa, o que afec-
tou o curso normal da formação de 
muitos jovens.

Aliás, a fonte explicou ter sido 
neste contexto que a ADIN e o IBE 
rubricaram um acordo que tem 
como objectivo encontrar solu-
ções para a continuidade de for-
mação académica desses jovens.

Para este processo foram se-
leccionadas candidatos que con-
cluíram a 12ª com média não infe-
rior a 12 valores e sem capacidade 
financeira própria para custear a 
sua formação. 

O MINISTRO da Defesa Nacional, 
Cristóvão Chume, disse que a de-
fesa da pátria não se delega e de-
safiou os jovens a serem agentes 
activos do processo para a salva-
guarda da soberania e integrida-
de territorial.  

Chume falava ontem na ci-
dade de Chókwè, província de 
Gaza, no acto de lançamento 
da campanha de recenseamen-
to para o serviço militar, na sua 
edição de 2022, que decorre em 
todo país desde o passado dia 3 
de Janeiro. O titular da pasta da 
Defesa Nacional realçou o papel 
da juventude na defesa da pátria e 
apelou para que se mantenha vi-
gilante contra comportamentos e 
atitudes que atentam contra a in-
tegridade e a soberania nacional. 

O ministro indicou que a res-
ponsabilidade de defender a pá-
tria é de todos os cidadãos e não 
se circunscreve apenas à com-
ponente militar, mas também 
a outras áreas da vida do país, 
como política, economia, cultura 
e desporto. 

Cristóvão Chume convidou 
a juventude a se recensear para 
o cumprimento do serviço mili-
tar, lembrando, no entanto, que
recensear não significa incorpo-
ração automática, mas sim um
exercício que visa aferir o nú-
mero de jovens disponíveis para
responder a qualquer solicitação

COMBATE AO TERRORISMO

SADC decide prorrogação
da missão militar no país

Delegação moçambicana chefiada pelo PR em Lilongwe

AFIRMA CRISTÓVÃO CHUME

Defesa da pátria 
é inalienável

Uma jovem exibe o boletim de recenseamento após ter sido inscrita pelo ministro Cristóvão Chume

DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO NORTE

Acordo flexibiliza atribuição 
de bolsas para formação superior

Avioneta cai 
e mata duas pessoas

Industrialização pode
gerar biliões de dólares

Mais doentes da Covid-19 
recebem alta hospitalar

Falta de iluminação pública 
gera insegurança na Beira

Este é o tema central do Suplemento
Económico desta semana, disponível
em www.jornalnoticias.co.mz

Moçambique mantém
potencial económico

Este caderno faz parte da edição do Notícias de 12 de Janeiro de 2022, não podendo ser vendido separadamente 
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Sofala atrai mais 
investimento em 2021

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

PR promulga Lei 
Orgânica do Conselho 
Constitucional
O PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi, pro-
mulgou ontem e mandou publicar a Lei Orgânica 
do Conselho Constitucional. O Chefe do Estado 
promulgou igualmente a Lei de Saúde Pública, 
depois de verificar que ambos instrumentos não 
contrariam a Lei fundamental. As duas leis foram 
recentemente aprovadas pela Assembleia da Repú-
blica e submetidas ao Presidente da República para 
promulgação.

Novos dirigentes  
do MDN tomam posse
TOMAM posse hoje, na cidade de Maputo, os novos direc-
tores nacionais, delegados de centros provinciais de Re-
crutamento e Mobilização e Adidos de Defesa do Ministério 
da Defesa Nacional (MDN) que irão representar o país no 
estrangeiro. Segundo um comunicado recebido na nossa 
Redacção, a cerimónia de tomada de posse será orientada 
pelo Ministro da Defesa Nacional, Cristóvão Chume. O acto 
enquadra-se no processo de refrescamento dos quadros do 
sector e contará com a participação dos membros do Conse-
lho Consultivo do MDN, oficiais generais e oficiais superio-
res das Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM). 

atinente à defesa do país. 
Explicou que os cidadãos 

recenseados podem igualmente 
ser chamados para prestarem o 
serviço cívico, realizando activi-
dades de carácter produtivo, por 
exemplo.  

“Aos que não forem chama-
dos para o serviço militar, o Es-
tado oferece a possibilidade de 
integração no serviço cívico para 
limpeza e reconstrução das zo-
nas destruídas pela guerra ou por 
eventos naturais”, frisou. 

Segundo o ministro da De-
fesa Nacional, o comprometi-
mento dos jovens para com este 
imperativo patriótico poderá 
contribuir expressivamente 
para a erradicação do terroris-

mo e extremismo em algumas 
províncias do país afectadas por 
estes fenómenos.  

“Não pensemos que o que 
está a acontecer em Cabo Delga-
do é um assunto exclusivamen-
te local. O terrorismo é global e 
deve mexer com a sensibilida-
de de todos, em particular os 
jovens. Neste momento Cabo 
Delgado precisa de todos nós”, 
disse. 

Para a presente edição o 
Ministério da Defesa Nacional 
pretende inscrever 200 jovens 
de ambos os sexos nascidos em 
2004 e todos aqueles que não o 
puderam fazê-lo em ocasiões 
anteriores, desde que a sua idade 
não ultrapasse os 35 anos.

sua magnitude, há aspectos de 
combate ao terrorismo que pre-
cisam de ser cobertos.

“Por conseguinte, o terro-
rismo não deve continuar a fa-
zer-se presente na nossa região, 
uma vez que ele retrocede a es-
tabilidade e os progressos que a 
SADC alcançou nas quatro dé-
cadas da sua existência”, disse.

O estadista sul-africano 
afirmou ainda que a decisão de 
desdobrar a Missão da SADC 
no nosso país “é e continua 
uma actividade nobre na nossa 
resposta regional colectiva no 
apoio a Moçambique no com-
bate ao terrorismo”.

“A situação de segurança 
está a melhorar, o que permi-
te que os deslocados internos 
possam regressar às suas zonas 
de origem e retomar as suas vi-
das, pelo que devemos renovar 
o compromisso de  eliminar  o
terrorismo na nossa região”,
frisou.

Ainda durante a reunião da 
Troika, o Secretário Executivo 
da SADC, Elias Magosi, tam-
bém chamou à atenção para 
a necessidade da organização 
regional se comprometer em 
manter as suas tropas no nosso 
país para garantir que a paz e 
segurança prevaleçam em Mo-
çambique.

“Há um progresso conso-
lidado e existe uma relação/
colaboração entre a SAMIM, 
as FDS e outras forças.  Entre-
tanto, a nossa missão continua 
a necessitar de apoio para o 
cumprimento do seu manda-
to, sendo, por isso, urgente 
identificar as medidas neces-
sárias para o sucesso da mis-
são”, frisou.

mobile © SN 2018-Distribuição Punível Criminalmente



Quarta-feira, 12 de Janeiro de 2022

ATELIER DE LETRAS

2 CULTURA

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

de forma regular

A IMPRESSÃO primeira que se tem depois da 
leitura deste livro (“Gaveta de Cinzas: Soliló-
quios”) é de que estamos perante um poeta 
que parece ter medo das palavras, isto é, das 
frases longas, de enunciá-las com toda a sua 
intensidade e dimensão. É como se nos seus 
poemas tudo ficasse por dizer. As frases são 
curtas. O seu voo poético se assemelha a de 
uma ave que traz as asas quebradas. Mas len-
do os poemas com atenção, e é afinal isso que 
Nick do Rosário pretende, porque é essa a sua 
estratégia, acabamos por compreender com 
absoluta nitidez, aquilo que o poeta nos quer 
transmitir, que é, em primeiro lugar, que a 
poesia não se faz com grandes discursos, que 
bastam apenas breves solilóquios para dizer 
tudo sem escrever muito; em segundo lugar, 
que nesta aventura que é a literatura moçam-
bicana, ele, Nick do Rosário, traz uma pro-
posta, um modo particular de fazer poesia, 
de deixar ficar o perfil duma poética própria e 
autêntica”. E nesse processo o poeta fala-nos 
de muitas coisas, como, por exemplo, deste 
mundo que se vai quebrando aos poucos:

“Os sonhos atracam
em navios carcomidos
e fitam à espreita
um mundo que se quebra em silêncio”
E detemo-nos nesta expressão: um mun-

do que se quebra em silêncio. O nosso mundo. 
E nós, o que fazemos? Quase nada. Assistimos, 
impávidos e serenos, a este desmoronar de va-
lores capaz de nos levar a um lugar próximo do 
abismo. Deixamos, aos poucos, de sermos nós 
próprios. Deixamos de lutar. E o mais grave: 
deixamos de sonhar. E até quando? Folheando 
as páginas do livro encontramos outros ver-
sos, outros sentidos, outras metáforas, como 
está escrito no prefácio do livro, há uma série 
de palavras-chave nos poemas: cidade, corpo, 
infância, lembrança, memória, mundo, noite, 
silêncio, sonho e tempo. Mas é, sobretudo, do 
amor que o livro nos fala. É ele que ocupa a 
maior parte das páginas. O amor transforma-
-se, assim, na tábua de salvação do poeta, isto
é, na tábua de salvação da própria literatura,
porque aquele que ama uma mulher também
ama as palavras. Não é por mero acaso que o
amor domina as páginas deste livro. Leio:

“Desejo-te molhada
no calor da nudez
ao som do nhambaro 
na capulana presa

tua infinita poesia”.
Uma das maiores angústias do escritor 

não será propriamente a folha em branco, o 
“início da viagem”, como prefiro dizer, mas 
sim, a descoberta da sua originalidade, do seu 
estilo próprio, da sua marca. Não interessa o 
contexto que aborda, as defesas das liberdades 
que apregoa, os amores que exalta, a recons-
trução da história que lhe pertence, tudo isso 
são apenas instrumentos do escritor. O mais 
importante, digo, é fugir do lugar-comum, 
escrever para não ser igual ao outro. Parece-
-me que é essa busca que Nick do Rosário per-
segue, a sua poesia, embora integre várias lei-
turas, variados estilos, procurando encontrar
aquilo que, felizmente, o poeta nunca chega
a alcançar: a poesia total, aquela que é a mais
crua, exuberante, perturbadora e verdadeira,
concentrando, por isso, toda a expressividade 
da poesia. Mas o domínio da linguagem está
aqui presente e é ele que Rosário esgrime em
mais de meia centena das páginas deste livro
que nos apresenta uma nova voz poética cuja
aposta é devolver-nos a esperança e matar
a solidão. Do Rosário não assume a tristeza
como algo definitivo na sua vida. É um ho-
mem amargurado, mas também um homem
que se ergue das cinzas e levanta a sua voz: 

“Busco por alegrias
Na gaveta de cinzas
E há vida 
No meio da palha”.
Sendo “A Gaveta de Cinzas” um livro de 

estreia, ainda não nos oferece ferramentas ca-
pazes de o colocar na exigente balança que é a 
nossa literatura e aferir as verdadeiras poten-
cialidades do livro que temos entre as mãos e 
obviamente do seu autor. Seja como for, im-
porta dizer que neste momento em que no 
nosso País, a produção literária ganhou uma 
expressão inigualável e nela se evidenciam 
maneiras bastante pessoais de escrever. Uma 
coisa é certa: somente vai se afirmar o escri-
tor que for capaz de vincar a sua originalidade, 
a sua voz própria. Seja o que for que venha a 
acontecer, estamos convencidos que Nick do 
Rosário tem o espaço conquistado e aquilo que 
o poeta nos lega neste livro é o suficiente para
confirmar que a nossa Zambézia continua
sendo o berço privilegiado da poesia moçam-
bicana.

*Colaboração, escritor e ensaísta

O Poeta de Cinzas–uma 
releitura  de “Gaveta 
de Cinzas”, de Nick 
do Rosário (Conclusão)

Barreiras que a Covid-19 
impõe aos artesãos de Nampula

O
S artesãos filiados à 
Associação dos Escul-
tores 16 de Junho, na 
cidade de Nampula, 
que se dedicam à es-

cultura com base no pau-preto 
e pau-rosa, trazidos do distrito 
de Muecate, queixam-se de 
dificuldades, sobretudo finan-
ceiras, geradas pela pandemia 
da Covid-19.

Dizem que nos últimos 
dois anos conheceram mais 
momentos amargos do que o 
sabor de produzir obras para 
serem apreciadas e vendidas 
tanto por moçambicanos como 
por estrangeiros. Quase que em 
uníssono, dizem: “o tempo das 
vacas gordas passou”. 

A Reportagem do “Notí-
cias” visitou há dias a associa-
ção, que funciona no recinto 
do Museu Nacional de Etno-
logia de Nampula, num local 
emprestado por esta institui-
ção.

Lá apurou, em entrevistas 

efectuadas aos membros da 
agremiação, que os obstácu-
los enfrentados estiveram na 
origem do encerramento das 
fronteiras entre Moçambique 
e outros países do mundo. Esta 
medida foi tomada no quadro 
da prevenção e combate à 
Covid-19, doença que eclo-
diu em Dezembro de 2019 na 
cidade chinesa de Wuhan.

O fecho das fronteiras en-
tre países, uma prática que 
foi muito recorrente entre os 
anos 2020 e 2021 para evitar 
a propagação da doença, li-
mitou a circulação de pessoas 
e fez com que países como 
Moçambique, que dependem 
em larga escala do turismo, 
se ressentissem disso, com a 
impossibilidade de entrada 
de turistas estrangeiros no 
país.

Como consequência dis-
so, os turistas estrangeiros, 
sobretudo europeus, con-
siderados como os maiores 

compradores de esculturas 
na cidade de Nampula, dei-
xaram de entrar e as vendas 

das obras produzidas pelos 
artesãos conheceram uma 
significativa redução nesses 

dois anos.
Assim, esta associação de 

escultores é composta por 

dez membros, que produzem 
vários tipos de peças, com 
destaque para “Udjamah”, 
bengalas, estátuas, objectos 
de adorno, bijutarias, entre 
outros produtos. Todas as pe-
ças procuram transmitir uma 
mensagem à população.

Para além destas peças, 

são também produzidas ou-
tras com figuras de animais 
existentes nas áreas de con-
servação do nosso país, como 
elefantes, girafas e leões. 

Jon Litxintxi, responsável 
da Associação dos Escultores 
16 de Junho, em Nampula, 
disse ao “Notícias” que estes 

Dificuldade de alcançar 
mercado internacional
OS artesãos da Associação 16 de 
Junho queixaram-se ainda da 
falta de apoio técnico por parte 
das autoridades governamen-
tais, principalmente da Direcção 
Provincial da Cultura e Turismo 
(DPCULTUR) de Nampula, para 
aceder ao mercado internacio-
nal e expor o seu produto.

O responsável desta asso-
ciação acredita que a criação de 
parcerias com alguns países do 
mundo ajudaria no negócio da 
venda de peças. E o impacto di-
recto desta iniciativa iria se tra-
duzir no aumento do rendimen-

to para os artesãos. 
Diz ainda que esta iniciativa 

permitiria que a cultura mo-
çambicana continue a ser co-
nhecida além-fronteiras.

Aliás, no dizer do responsá-
vel da Associação dos Escultores 
16 de Junho, esta intenção devia 
ser concretizada nesta altura 
em que as fronteiras com outros 
países voltaram a ser reabertas.

“Nós queremos que nos aju-
dem a desenvolver parcerias, 
porque só assim seremos ca-
pazes de conseguir penetrar no 
mercado internacional”, disse. 

Outra preocupação levantada 
pelos artesãos prende-se com a 
construção, de raiz, de uma ga-
leria para o funcionamento, em 
perfeitas condições, da Associa-
ção dos Escultores 16 de Junho, 
bem como um espaço para a 
realização da feira de arte.

“Não estamos a conseguir 
construir uma infra-estrutura, 
porque o nosso rendimento é 
inferior e só chega para suportar 
parte das despesas familiares. 
Não é suficiente para investir 
numa infra-estrutura de raiz”, 
sublinhou.

dois anos foram particular-
mente duros para ele e seus 
colegas. “Quase não hou-
ve negócio. Não vendemos 
nada. Já não está a dar”, la-
menta.

Precisou que os turis-
tas estrangeiros é que são os 
maiores apreciadores e com-
pradores de peças artísticas, 
que chegam a optar por ad-
quirir as mais caras, também 
porque elas têm o seu valor 
simbólico. 

Deu como exemplo o fac-
to de obras valiosas, como as 
peças “Udjamah”, que che-
gam a custar 2500,00 me-
ticais cada e os turistas fica-
rem, de uma só vez, com dez 
ou mais destas. Em língua 
Ci-Makonde, falada na zona 
norte da província de Cabo 
Delgado, “Udjamah” simbo-
liza união entre vários povos.  

“Nesta nossa activida-
de dependemos muito mais 
de turistas estrangeiros. Por 
isso, assim que eclodiu a 
Covid-19, e com o encerra-
mento das fronteiras, come-
çámos a registar muitos pre-
juízos nos negócios”, disse 
Litxintxi.

Governo facilita emissão
de licenças de exportação

ENTRETANTO, reagindo à preo-
cupação dos artesãos sobre o 
apoio, que não têm, para vende-
rem os seus produtos no merca-
do internacional, os responsáveis 
da Direcção Provincial da Cultu-
ra e Turismo de Nampula justifi-
caram não ser tarefa do Governo 
trabalhar na identificação po-
tenciais parceiros estrangeiros 
para os artistas moçambicanos.

Porém, segundo apurou o 
“Notícias”, a “Cultura e Turis-
mo” de Nampula somente cria 
condições para facilitar a emis-
são de licenças para as associa-
ções de escultores exportarem as 
respectivas obras para o mercado 
internacional. E suporta também 
taxas cobradas nas fronteiras.

Omar Aquiamungo, direc-
tor provincial da Cultura e Tu-
rismo de Nampula, explicou, 
em entrevista ao “Notícias”, ser 
imperioso que os escultores se 
organizem em associações para 
exportar as respectivas peças 
para o mercado estrangeiro. 

“Nós damos declaração e o 
Balcão de Atendimento Único 
(Baú) emite a licença, daí eles 
podem exportar as peças sem 
nenhum problema, mas não é 
nossa tarefa definir se eles po-
dem exportar as peças ou não”, 
disse.

Relativamente à criação de 
condições para realização de fei-
ras de arte, a fonte assegurou que 
todas têm sido realizadas na pro-
víncia, sendo que os custos de 
transporte são suportados com 
fundos do Governo.

“Propus ao director do Mu-
seu Nacional de Etnologia que 
realizássemos feiras defronte 
desta instituição para ajudar os 
escultores a expor e vender as 
suas obras, mas poucos artesãos 
aderiram ao projecto”, justificou 
Aquiamungo.   

TURISTAS NACIONAIS 
SALVARAM NEGÓCIO 
DA “16 DE JUNHO”
A presença de cidadãos da 

nacionalidade moçambicana, 
embora de forma tímida, sal-
vou o negócio da Associação 
dos Escultores 16 de Junho, 
durante o período em que as 
fronteiras estiveram encerra-
das devido à Covid-19.

Esta informação foi avan-
çada por alguns membros da 
Associação dos Escultores 16 de 
Junho, na cidade de Nampula 
que, segundo eles, chegaram 
até a abandonar a actividade de 
artesãos.

Segundo ficámos a saber, 
peças como “Udjamah”, brin-
cos, bengalas, bem como brin-
des de casamento são as mais 
apreciadas pelos cidadãos na-
cionais provenientes de várias 
províncias do país.

Júlio Carlos, membro da 

Associação dos Escultores 16 
de Junho de Nampula, explicou 
que no ano 2020, período em 
que as medidas de controlo da 
doença do novo coronavírus 
foram muito incidentes, ape-
nas os turistas moçambicanos 
é que compravam as obras.

Ele afirma que só os persis-
tentes é que continuam a abra-
çar esta que considera ser uma 
nobre profissão que foi passan-
do de geração em geração. 

“Em média recebemos três 
a quatro clientes por dia, o que 
consideramos normal para 
pelo menos conseguirmos algo 
para sustentar as nossas famí-
lias”, sublinhou.

Samuel Amisse, outro 
membro desta associação de 
artesãos, há 10 anos, secundou 
a mesma ideia, considerando 
que o encerramento das fron-
teiras afectou muito a sua ac-
tividade.

“Antes da eclosão des-
ta doença recebíamos muitos 
compradores, que eram turis-
tas estrangeiros. E eles cria-
vam um movimento grande 
nas nossas casas de venda de 
produtos artísticos. Mas agora 
estamos mal”, disse.

DEFENDE-SE CRIAÇÃO DE 
FEIRAS DE ARTE
Munícipes de Nampula 

abordados pela nossa Reporta-
gem pedem às autoridades lo-
cais que criem condições para 
o estabelecimento de feiras de
arte por forma a que os artesãos 
possam aproveitar o espaço

para expor e vender as respec-
tivas peças.

Aliás, na observação dos 
munícipes, as feiras de arte 
servirão como um espaço para 
dar a conhecer aos visitantes 
desta província, entre eles na-
cionais e estrangeiros, sobre o 
potencial cultural das provín-
cias da região norte do país. 

Adélia Constâncio, resi-
dente no Bairro de Namute-
quelíua, arredores da cidade 
de Nampula, explicou que nas 
feiras de arte, para além de es-
timular o negócio dos escul-
tores, as gerações mais novas 
terão a oportunidade de co-
nhecer um pouco sobre a cul-
tura moçambicana.

“Por exemplo, passei a sa-
ber que uma estátua com mui-
tas pessoas significa união de 
vários povos. E há muita gente, 
principalmente crianças, que 
não conhece estátuas e nunca 
entrou num museu”, disse.

Alberto Muachapeu, do 
Bairro de Mutauanha, conde-
nou o facto de muitas vezes as 
feiras de arte serem realizadas 
apenas em eventos oficiais do 
Estado, o que limita o raio de 
venda dos seus produtos.

Segundo opinou, é neces-
sário que sejam reactivadas as 
feiras de arte, pois estas tam-
bém dão vida à própria cidade 
de Nampula.

“É triste que já não tenha-
mos feiras de arte tal como 
acontece noutras cidades do 
país”, lamentou Muachapeu.

A Covid-19 influenciou negativamente os projectos dos artesãos Jon Litxintxi, presidente da Associação dos Escultores 16 de Junho

Agora os moçambicanos é que mais compram os produtos

Artesãos querem apoio para exportar as suas obras
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PUBLICIDADE

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

Jovem, neste momento, o 
lado maningue nice da vida 

é usar máscara e proteger-se 
da Covid-19. Eu uso 

a máscara. E tu?

 “Economia para  Todos”

Como é que o Banco de Moçambique mantém a inflação baixa e 

estável?

Para manter a inflação baixa e estável, o Banco de Moçambique tem de 

controlar a quantidade de meticais que circula na economia.

Isto significa que a actuação do Banco de Moçambique visa, 

COMO É QUE O BANCO DE MOÇAMBIQUE
MANTÉM A INFLAÇÃO BAIXA E ESTÁVEL?

essencialmente, controlar o nível da procura de bens e serviços, para que seja 

mais ou menos igual à oferta ou produção desses bens e serviços.

Para controlar a quantidade de dinheiro que circula na economia, o Banco de 

Moçambique usa vários instrumentos que são chamados de instrumentos de 

política monetária. 

O que é política monetária?

Política monetária é o conjunto de medidas que o Banco de Moçambique 

toma para controlar a quantidade de meticais que circula na economia para 

preservar o seu poder de compra, que se traduz numa inflação baixa e estável.

A política monetária contribui para os objectivos do Governo de manter a 

estabilidade de preços, promover o emprego e o crescimento económico.

O que é Comité de Política Monetária? 

Comité de Política Monetária é um órgão do Banco de Moçambique que 

toma medidas para controlar a quantidade de dinheiro que circula na 

economia, e reúne-se, regularmente, para decidir sobre a taxa MIMO e outros 

instrumentos de política monetária. 
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A
LGUMAS culturas 
ficaram submersas 
ou soterradas nos 
campos de produ-
ção do vale do Infu-

lene por causa da chuva que 
tem caído nos últimos dias, 
aliada ao assoreamento do rio 
Mulauze e da vala aberta para 
escoar as águas.

A situação tem sido recor-
rente na época chuvosa, daí 
que alguns produtores não 
veem outra alternativa senão 
interromper o trabalho.

Sérgio Ernesto, agricultor, 
apontou que a água da chuva 

arrastou os solos e algumas 
culturas. Mesmo com este ce-
nário, o produtor tenta repor 
os canteiros e preparar a terra 
para voltar a lançar a semen-
te. 

“Não é fácil repor a pro-
dução devido aos custos das 
sementes e adubos”, contou.

Brito Mondlane, também 
agricultor, referiu que o ex-
cesso de água nos campos 
afecta o desenvolvimento das 
hortícolas, o que influencia 
no preço final.

“Actualmente vendemos 
um canteiro de couve ou al-

face a 500,00 meticais, mas 
quando a produção fica sub-
mersa e propensa à deterio-
ração acabamos reduzindo o 
preço”, disse.

O presidente da Associa-
ção Sombra das Enxadas, no 
vale do Infulene, na Machava, 
Justino Baúque, afirma que 
os agricultores abriram uma 
comporta na vala aberta pelo 
Conselho Municipal de Ma-
puto para reter a água na épo-
ca seca, para além de fazerem 
limpeza no canal para facilitar 
o escoamento das águas no
tempo chuvoso.

“Este trabalho minimiza 
as enchentes pois, para além 
da chuva, a vala recebe águas 
das empresas implantadas 
próximo dos campos”, refe-
riu, apelando à intervenção 
do Município na solução do 
problema.

Baúque teme que os agri-
cultores venham a somar 
prejuízos ainda maiores se 
nada for feito, uma vez que o 
Instituto Nacional de Meteo-
rologia (INAM) prevê a conti-
nuação da queda de chuva na 
cidade e província de Maputo 
na presente época.

O MUNICÍPIO de Maputo intensificou, re-
centemente, a fiscalização de instalações 
eléctricas nos mercados, como forma de mi-
nimizar a ocorrência de incêndios originados 
por curto-circuito.  

Segundo o vereador do Desenvolvimento 
da Economia Local no Conselho Municipal 
de Maputo, Danúbio Lado, a brigada mul-
tissectorial, composta por agentes da Elec-
tricidade de Moçambique (EDM) e do Muni-
cípio, deve averiguar, com mais atenção, as 
ligações clandestinas, que são frequentes em 
quase todos os mercados.    

“Em muitos casos verifica-se que apenas 
um contador é que distribui corrente eléctri-
ca para vários estabelecimentos comerciais, 
o que cria uma sobrecarga e consequente in-
cêndio”, referiu.

Explicou que em dois mercados da capi-
tal ocorreram incêndios, em menos de um 
mês, sendo o curto-circuito a principal cau-
sa. 

“Nos mercados Janet e 4 de Outubro vi-
mos que muitos quiosques estavam com li-
gações irregulares, situação que pretende-
mos corrigir com urgência”, revelou. 

Acrescentou que decorrem neste mo-
mento campanhas de formação de bom-
beiros voluntários nos bairros e mercados 
municipais visando assegurar os primeiros 
socorros em casos de emergência.  

“Queremos que seja o vendedor, por 
exemplo, a mitigar o fogo antes da inter-
venção da equipa de salvação pública, para 
minimizar danos decorrentes do tempo de 
espera de emergência”, acrescentou. 

POUCO mais de 300 vende-
dores pedem a reabilitação do 
Mercado Luís Cabral, na cidade 
de Maputo, que se encontra em 
péssimas condições de higiene 
e segurança. 

A cobertura está num ní-
vel avançado de degradação e 
pode desabar a qualquer mo-
mento, situação que coloca 
em risco os que têm no mer-
cado o seu sustento.  

Carolina André, vende-
deira, indicou que nos dias de 
mau tempo maior parte das 
bancas fica vazia.

“Temos noção do perigo 
a que estamos expostos, por 
isso ficamos em casa quando 

chove ou faz muita ventania”, 
revelou. 

Acrescentou que as valas 
de drenagem estão também 
degradadas e entupidas de 
lixo, o que dificulta o escoa-
mento das águas pluviais, 
estagnadas durante muitos 
dias, comprometendo, assim, 
a saúde dos utentes.  

Xavier Cangela, chefe da 
Comissão de Vendedores, 
disse que as autoridades muni-
cipais iniciaram a  reabilitação 
em 2007, abandonado as obras 
antes de atacar a cobertura, 
que constitui a maior preocu-
pação.

Reiterou que a reconstru-

ção da cobertura é urgente, 
porque o telhado pode de-
sabar, visto que os ferros de 
suporte também estão muito 
degradados. 

Por sua vez, o vereador de 
Desenvolvimento da Econo-
mia Local no Município de 
Maputo, Danúbio Lado, afir-
mou que está prevista para este 
ano a reabilitação do mercado, 
sem no entanto avançar com 
as datas do arranque das obras. 

Indicou a construção de 
um alpendre como uma das 
intervenções prioritárias, ale-
gadamente porque nos dias de 
chuva o local não oferece con-
dições para o negócio.

NA CINTURA VERDE

Chuvas comprometem 
produção agrícola
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Chuvas colocam em risco culturas na cintura verde de Maputo

Vendedores pedem 
reabilitação 
do “Luís Cabral”

MERCADOS MUNICIPAIS

Intensificada fiscalização 
de instalações eléctricas
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MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº  008/22

1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 11 Janeiro
de 2022

CÂMBIOS(MT)
PAÍSES MOEDAS          COMPRA  VENDA    MÉDIA

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

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

PAÍSES MOEDAS
  Àfrica do Sul Rand 4,04 4,12      4,08
  Botswana Pula 5,41 5,52      5,47
  eSwatini Lilangueni 4,04 4,12      4,08
  Mauricias Rupia 1,45 1,48      1,46
  Zâmbia Kwacha 3,75 3,83      3,79

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Japão Iene 547,23 558,14    552,69
  Malawi Kwacha 78,61 80,17     79,39
  Tanzânia Shilling 27,45 28,00     27,73
  Zimbabwe Dólar 167,20 170,53    168,86

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Brasil Real 11,17 11,39     11,28
  Canada Dolar 50,00 51,00     50,50
  China/Offshore Renminbi 9,90 10,10     10,00
  China Renminbi 9,92 10,11     10,02
  Dinamarca Coroa 9,63 9,82      9,73
  Inglaterra Libra 85,79 87,50     86,65
  Noruega Coroa 7,15 7,30      7,23
  Suécia Coroa 6,95 7,09      7,02
  Suíça Franco 68,21 69,57     68,89
  União Europeia Euro 71,60 73,03     72,32

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   3,2500000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  0,3830000  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.807,20000
Venda..............  1.808,50000

Maputo,  12.01.2022
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão

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

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

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%

67.779,82

Descrição

Descrição

Descrição

Valor Títulos Comprados
Taxa Média Ponderada

Valor Títulos Vendidos

Data da última compra

11-out-16

13,97%
11-out-16

17,00%
11-out-16

14,89%

0,00
+ de 7 dias

0,00
2 - 7 dias

0,00
Overnight

-
0,00

2 - 7 diasOvernight

21,00%
1.989,66

63 dias28 dias07 dias

21,00%
1.989,66

Total / Média

-
0,00

13,25%

+ de 7 dias

Taxa Média Ponderada
Data da última venda

139.631,00103.460,0018.199,00
13,35%

17.972,00

Valor Títulos Vendidos 67.779,823.301,205.471,21

Taxa Média Ponderada - 13,38% 13,40% 13,38%
Data última colocação 

Total / Média

20-dez-21 20-dez-21 20-dez-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 1.057,00 121,00 1.178,00

31 - 63 dias

11.090,44

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

Valor Títulos Comprados

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

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

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

2.953,34

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

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

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

Taxa Média Ponderada

-

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

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

-

5.211,16

13,25%

Taxa

0,00 0,00 0,00

Total / Média

BT's em Carteira dos Bancos 134.419,84

-

BT's em Carteira do Público 

183 - 364 dias

-

0,00

-

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

Total / Média

-

Vendas por prazo 1 - 91 dias

Prazo
(dias) Valor Taxa(a)

(dias) TaxaValor

Overnight

FPD

OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO, REFERENTES AO DIA
11 de janeiro de 2022

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 1.716,00 2.300,00 365,00 4.381,00

Overnight Taxa Média Ponderada
Data última colocação 5-jan-22 5-jan-22 5-jan-22 5-jan-22

13,37% 13,38% 13,40% 13,38%

13,30% 13,32%
13,40% 13,38%Taxa últimas 6 colocações 13,35% 13,38%

13,38%

13,27%
Data da última venda 5-jan-22 22-dez-21 8-dez-21 5-jan-22
Taxa Média Ponderada 13,27% 13,36%

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 01-01-2022 A 31-01-2022)

- - -

-

-

--

-

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00
-

0,00

Prazo

FPC

16,25%3.346,00

…

0,00

-

0,00

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA 
COM REVENDA

VENDA DEFINITIVA

10,25%

Taxa

0,00

-

Valor Taxa(a)

Valor

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

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

                                              MOEDAS : [USD/MZN ]
DATA :11/01/2022

       09:30        12:30        15:30

BANCOS   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO

  COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA

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

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

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

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

 BNI  63,20  64,46   63,20   64,46  63,20  64,46 

 ECOBANK  63,20  64,46   63,20   64,46  63,20  64,46 

 FIRST CAPITAL BANK S.A.  63,19  64,45   63,19   64,45  63,19  64,45 

 FNB  63,20  64,46   63,20   64,46  63,20  64,46 

 MZB  63,19  64,45   63,19   64,45  63,19  64,45 

 SGM  63,20  64,46   63,20   64,46  63,20  64,46 

 UBA  63,20  64,46   63,20   64,46  63,20  64,46 

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

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

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

TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA  11.01.2022

      COMPRA        VENDA        MÉDIA

TAXA DE CÂMBIO 63,20 64,46 63,83 

PUBLICIDADE

O BANCO Mundial (BM) reviu ontem em 
baixa o crescimento da economia mun-
dial, para 4,1% este ano, desacelerando 
da forte retoma de 5,5% em 2021, e me-
lhorou as previsões para 3,2% em 2023. 

De acordo com o relatório “Pers-
pectivas Económicas Globais”, divul-
gado ontem, o desacelerar ao longo do 
horizonte de projecção reflecte o dis-
sipar da procura reprimida e a retirada 
dos apoios orçamentais e monetários a 
nível global. 

A instituição com sede em Washin-
gton cortou ligeiramente as perspecti-
vas de crescimento face aos 5,6% para 

2021 previstos no relatório de Junho, 
bem como aos 4,3% projectados para 
2022. 

Por outro lado, melhorou em 0,1 
pontos percentuais a projecção para 
2023 face aos 3,1% previstos anterior-
mente. 

Depois da forte recuperação em 
2021, o BM explica que o crescimento 
da economia global está a entrar numa 
“desaceleração acentuada” face a novas 
ameaças das variantes da Covid-19 e a 
um aumento da inflação, dívida e desi-
gualdade de rendimentos. 

No relatório, alerta que estes riscos 

podem colocar em causa a recuperação 
das economias emergentes e em desen-
volvimento. 

“A economia mundial está a en-
frentar simultaneamente a Covid-19, 
a inflação e a incerteza política, com 
gastos governamentais e políticas mo-
netárias em território desconhecido. O 
aumento da desigualdade e os desafios 
de segurança são particularmente pre-
judiciais para os países em desenvolvi-
mento”, disse o presidente do Grupo 
Banco Mundial, David Malpass, em co-
municado. 

Segundo o responsável, “colocar 

mais países num caminho de cresci-
mento favorável requer uma acção in-
ternacional concertada e um conjunto 
abrangente de respostas políticas nacio-
nais”, acrescentou. 

O BM adverte que a rápida dissemi-
nação da variante Ómicron indica que a 
pandemia provavelmente irá continuar 
a ter um impacto na actividade econó-
mica a curto prazo. Além disso, uma de-
saceleração notória nas principais eco-
nomias – incluindo os Estados Unidos 
e a China – irá ter impacto na procura 
externa nas economias emergentes e em 
desenvolvimento.

O INDICADOR de confiança do 
sector da produção industrial e 
distribuição de electricidade e 
água voltou a recuperar ligei-
ramente, no quarto trimestre 
do ano passado. 

Este facto acontece pelo 
segundo trimestre consecu-
tivo, tendo o respectivo saldo 
se situado abaixo da média da 
respectiva série cronológica, 
de acordo com dados divulga-
dos pelo Instituto Nacional de 
Estatísticas (INE). 

A recuperação da conjun-
tura sectorial no período em 
análise resultou, da apreciação 
favorável das perspectivas de 
emprego e da procura, que su-
plantaram a actividade actual 
avaliada como estando em 
queda face ao trimestre an-
terior, tendo assim alcançado 
um novo mínimo da respecti-
va série temporal. 

Segundos dados do INE, 
contrariamente ao indicador 
síntese do sector, o volume de 
negócios diminuiu de forma 
ligeira, o que se traduziu numa 
subida ténue dos stocks nos 
armazéns industriais, num 
clima em que as perspecti-

vas de preços foram de queda 
substancial. 

Cerca de 48 por cen-
to das empresas deste sector 
teve constrangimentos no 
trimestre em análise, o que 
representou 8 por cento de 
aumento de unidades com 
constrangimentos face ao tri-
mestre anterior. 

De acordo com a intitui-
ção, uma série de factores 
continuou a afectar o sector 
industrial, destacando-se a 
falta de matéria-prima, acesso 
ao crédito e os outros factores 
não especificados como prin-
cipais obstáculos. 

No mesmo período, o in-
dicador de confiança do sector 
do comércio que abrange o co-
mércio por grosso e a retalho, 
manutenção e reparação de 
veículos automóveis registou 
uma diminuição ligeira depois 
de um incremento no terceiro 
trimestre, tendo o saldo conti-
nuado abaixo da média da res-
pectiva série temporal. 

Essa redução da confiança 
no sector do comércio deveu-
-se à avaliação desfavorável de
todos os componentes do in-

A 
A R R E C A DA Ç ÃO 
da receita fiscal na 
ordem de 293 mil 
milhões de meti-
cais estabelecida 

na meta orçamental, para 
o presente ano, exigirá um
esforço acrescido ao sistema
tributário, visando assegu-
rar o cumprimento cabal da
missão.

A meta estabelecida à 
Autoridade Tributária de 
Moçambique (AT) represen-
ta um aumento de 28,32 mil 
milhões de meticais em re-
lação a do ano passado e um 
crescimento nominal de 10,7 
por cento.

A informação foi avança-
da, na última segunda-feira, 
em Maputo, pela presidente 
da AT, Amélia Muendane, 
durante a abertura da pri-
meira sessão ordinária do 
conselho alargado da insti-
tuição.

Segundo Muendane, es-
tes níveis de crescimento da 
meta orçamental constituem 
um desafio redobrado para 
a sua instituição, devido ao 
contexto político, económi-
co e social do país, marcado 
pelos impactos da Covid-19 
e pelas manifestações terro-
ristas em alguns pontos da 

ALERTA PRESIDENTE DA AT

Arrecadação da receita 
fiscal exigirá esforço
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região norte.
Este contexto afecta em 

grande medida a capacidade 
de arrecadação de receitas 

provenientes de recursos in-
ternos e externos, associada 
à conjuntura internacional 
decorrente da proliferação 

rápida da pandemia.
Para o alcance das metas, 

foram estabelecidas várias 
prioridades para o presen-

te ano, com destaque para a 
melhoria de mecanismos de 
controlo e fiscalização de co-
brança, expansão da carteira 
de contribuintes que recor-
rem ao pagamento electróni-
co, auditoria e fiscalização às 
casas de câmbio, segurado-
ras e instituições financeiras, 
bem como a conclusão da 
implementação de máquinas 
fiscais.

No âmbito da gestão e de-
senvolvimento dos recursos 
humanos, para além da con-
clusão dos processos iniciados 
em 2021, Amélia Muendane 
garante que, maior atenção 
será prestada à formação, in-
dução e desenvolvimento de 
capacidades técnicas a um to-
tal de 3496 funcionários.

A formação irá incluir a 
harmonização de procedi-
mentos tributários e aduanei-
ros, bem como a implemen-
tação criteriosa da política de 
mobilidade tendo presente 
regras combinadas de capaci-
dade e disponibilidade.

Outras medidas incluem 
maior articulação com os su-
jeitos passivos via portal do 
contribuinte e implementa-
ção de plataformas para a cap-
tação de receitas resultantes 
de transacções electrónicas.

“O crescimento da meta para este ano constitui desafio para AT “ Amélia Muendane

Produção industrial e distribuição
de electricidade recupera em 2021

dicador síntese do sector com 
maior destaque em termos de 
amplitude para procura ac-
tual, que registou uma queda 
substancial no mesmo trimes-
tre de referência. 

No período em análise, 
o volume de negócios e suas
perspectivas registaram que-

das substanciais, num am-
biente de aumento de preços 
futuros. Cerca de 37 por cento 
das empresas do comércio en-
frentou algumas dificuldades 
no desempenho da actividade 
no trimestre em análise, o que 
correspondeu a um aumento 
de 5 por cento de unidades do 

sector com limitação no exer-
cício face ao trimestre ante-
rior. 

Os principais factores con-
tinuaram a ser a baixa procura, 
a falta de acesso ao crédito, a 
concorrência e os outros não 
especificados em ordem de 
importância.

Banco Mundial prevê
decréscimo da economia



CONFRONTADO com estas 
queixas, o director da Área de 
Serviço ao Cliente da EDM na 
Beira, Ferdinando Mucabar, 
reconheceu o problema da fal-
ta de iluminação pública em 
alguns bairros da urbe, asse-
gurando, porém, que estão a 
ser envidados esforços, quer ao 
nível local, quer central, com 
vista a, gradualmente, devol-
ver a iluminação à cidade da 
Beira.

Mucabar acrescentou que 
o problema agravou-se com
os sucessivos ciclones que as-
solaram esta urbe nos últimos
anos, que danificaram grande
parte dos candeeiros de ilumi-
nação pública, o que contri-
buiu em grande medida para
que os bairros enfrentassem

problemas.
O director da Área de Ser-

viço ao Cliente da EDM na Beira 
assumiu estar ciente da impor-
tância de que a iluminação pú-
blica se reveste na qualidade de 
vida e segurança dos cidadãos.

Revelou que a empresa faz 
uma aquisição mensal de 150 
candeeiros e outros acessórios, 
apesar da escassez de recursos 
que enfrenta.

Com esta aquisição, numa 
primeira fase o sector está a 
privilegiar a reposição nas ruas 
e avenidas principais da ci-
dade, a exemplo da “Eduardo 
Mondlane”.

A nossa fonte disse que se-
guir-se-ão os bairros mais crí-
ticos e só depois os com fraca 
iluminação pública.

Ferdinando Mucabar reve-
lou ainda ao nosso Jornal que 
está prevista a chegada de mais 
de 300 candeeiros no segundo 
trimestre deste ano, que se vão 
juntar às aquisições feitas a ní-
vel local para dar lugar às novas 
instalações nos bairros.

“É nossa preocupação 
iluminar os bairros, por uma 
questão de segurança dos 
munícipes, até porque este 
quesito tem sido uma das 
grandes lamentações que te-
mos recebido. Os choros dos 
munícipes também são nos-
sos”, assumiu.

Além desta chegada, o nos-
so entrevistado apontou que a 
EDM entrou em contacto com 
o Conselho Municipal da Beira
e outros parceiros de coope-

ração para a aquisição de mais 
candeeiros que servirão para 
outros bairros, tendo havido 
resposta positiva, tendo em 
conta que se trata de um pro-
jecto de grande importância 
para a vida e segurança da po-
pulação.

“A continuarmos neste 
ritmo de pequenas aquisições 
certamente lá para meados do 
presente ano já será visível a 
nossa acção nas diferentes ruas 
e bairros da urbe”, perspecti-
vou.

Entretanto, apelou à popu-
lação para continuar vigilante 
e denunciar casos de roubos e 
vandalizações de infra-estru-
turas eléctricas, considerando 
que quando isso acontece ela é 
a principal afectada.

CIDADE DA BEIRA 5Quarta-feira, 12 de Janeiro de 2022

VOZ DO MUNÍCIPE

PRAIA NOVA

Moradores voltam
a ignorar apelos

OS moradores da Praia-Nova, na cidade 
da Beira, uma das zonas mais críticas e 
propensas às inundações, voltam a ig-
norar os apelos que estão a receber para 
abandonarem o local em face da aproxi-
mação de mais uma época chuvosa e ci-
clónica, que normalmente decorre entre 
Outubro e Março.

A nossa Reportagem trabalhou na-
quela área para aferir o grau da situação, 
tendo percebido que muitos preferem 
substituir as lonas e chapas das suas re-
sidências, sob pretexto de estarem a pre-
parar-se para enfrentar as próximas pre-
cipitações e eventuais ventos.

Carlos Manuel, por exemplo, dis-
se que ele e sua família já iniciaram com 
os preparativos com vista a enfrentar a 
época chuvosa, substituindo as lonas, 
chapas e barrotes para evitar infiltrações 

dentro de casa.
Acrescentou que ele e alguns vizi-

nhos seus carregaram grandes quantida-
des de lixo que vai servir de entulho nos 
seus quintais de forma a estancar a entra-
da das águas.

Por outro lado, Mabade Mariano, 
morador naquele bairro há mais de 15 
anos, reconheceu que quando chove em 
sua casa há muita infiltração da água das 
chuvas. Mesmo assim, descartou qual-
quer possibilidade de sair da zona, até 
porque já começou a posicionar novas 
lonas, sacos e pedras por cima do tecto, 
além de colocar pneus e chapas antigas 
para tentar travar a fúria das águas.

Aproveitou para pedir que as auto-
ridades municipais cumpram com as 
promessas de ajudar a população daquela 
área residencial se houver necessidade 

para tal.
Por sua vez, Ester Cumprido contou 

à nossa Reportagem que para enfrentar 
a época chuvosa comprou novas chapas 
para substituir as antigas existentes na 
sua casa, que já apresentam furos.

A entrevistada disse ainda que caso a 
situação se agrave espera ajuda por parte 
das entidades governamentais na trans-
ferência das famílias para locais conside-
rados seguros.

Outro morador da Praia Nova que 
aceitou falar ao nosso matutino identifi-
cou-se como Celestino Conde. Este tam-
bém afastou a hipótese de sair daquela, 
onde defendeu que ganha a sua vida.

Pelo contrário, revelou que apesar 
de escassos recursos está a remodelar os 
barrotes e a cobrir a sua casa com novas 
chapas e lonas para evitar infiltrações.

DEFICIENTE ILUMINAÇÃO NOS BAIRROS

Uma ameaça à segurança pública
NATÁLIA MIRANDA

M
ORADORES dos 
bairros da Vila-Mas-
sane, Inhamudima, 
Ndunda, Macurun-
go, Inhamizua, 

Manga-Mascarenhas, Mata-
cuane, Chôta, Ngupa e da zona 
de Rolo, todos na cidade da 
Beira, queixam-se da deficien-
te ou mesmo falta de ilumina-
ção nas suas principais vias de 
acesso, o que não raras vezes 
dá espaço para a ocorrência de 
crimes protagonizados por ele-
mentos que se aproveitam da 
escuridão para as suas incur-
sões criminosas.

A Reportagem do “Notí-
cias” fez, em momentos se-
parados, uma ronda por todos 
estes locais, onde ouviu os cla-
mores das pessoas, que rogam a 
quem de direito para encontrar 
uma solução para esta situação, 
que a consideram crítica.

Contaram-nos, por exem-
plo, que quando não logram 
os seus intentos os malfeitores 
agridem gravemente as suas 
vítimas, daí o medo e o pâni-
co que imperam nessas zonas 
residenciais sempre que anoi-
tece.

Um facto algo curioso que 
constatámos é que os agentes 
da Polícia muitas vezes não 
realizam patrulhas em algumas 
dessas zonas com receio de se-
rem, eles mesmos, atacados 
pelos bandidos, a coberto da 
escuridão que se faz sentir.

Argentina Artur, morado-
ra de Inhamudima, sublinhou 
que o seu bairro há muito que 
vive momentos de terror, pe-
rante as investidas de malfei-
tores, principalmente durante 
a noite, devido à falta de ilumi-
nação.

Segundo esta nossa inter-
locutora, os crimes mais fre-
quentes são assaltos a pessoas 
na via pública, agressões e vio-
lação sexual a mulheres.

Por sua vez, Eugénia Joa-
quim, outra moradora de Inha-
mudima, reafirmou que a falta 
de iluminação tem facilitado 
a incursão dos larápios, que 
na calada da noite assaltam e 
agridem os moradores do bair-
ro que estejam a circular a essa 
hora.

A entrevistada defendeu 
que esta problemática tem sido 
agravada pela fraca patrulha 
policial durante a noite pois, no 
seu entender, tal poderia aju-
dar a minimizar as movimen-
tações dos criminosos.  

Já Maria Luís, moradora do 
Macurungo, afinou pelo mes-
mo diapasão. Segundo ele, a 
falta de iluminação está a con-
tribuir para a ocorrência de 
várias situações anómalas, em 
particular a criminalidade, que 
ganha terreno naquele bairro 
durante a noite, onde os mal-
feitores não só atacam como 
apoderam-se dos bens das suas 
vítimas.

De acordo com esta nossa 
OS nossos entrevistados fo-
ram unânimes em afirmar que 
já reportaram por várias vezes 
a problemática da falta de ilu-
minação à EDM, na cidade da 
Beira, mas até ao momento não 
há qualquer resposta.

Ernesto Carlos, residente 
no Macurungo, apontou que 
o problema da iluminação pú-
blica naquela zona tem sido
repetidamente apresentado 
pelos moradores aos líderes do
bairro, autoridades governa-
mentais, bem como aos res-
ponsáveis da empresa pública

provedora de luz.
“Ainda não temos uma so-

lução satisfatória, o que ficou 
mais grave com o ciclone Idai”, 
apontou, apelando à sensibili-
dade da EDM com vista a en-
contrar uma saída que ajude as 
pessoas a encontrarem tran-
quilidade durante a noite.

Enquanto isso, o secretá-
rio do Bairro de Inhamizua, 
Fernando Joe, adiantou igual-
mente que já levou o caso à 
EDM mas a resposta que teve 
da entidade foi que decorrem 
trabalhos com vista à resolução 

do problema.
Por sua vez, o secretário do 

bairro de Manga-Mascarenhas, 
na Unidade “D”, Júlio Bande, 
adiantou também que já colo-
cou o problema da falta de ilu-
minação àquela empresa.

Acrescentou que a EDM 
tomou nota do assunto e pro-
meteu trabalhar no sentido de 
reverter este cenário preocu-
pante.

“Queremos energia nas 
vias públicas. Estamos a sofrer 
com os malfeitores”, lamentou 
Júlio Bande.

EDM PROMETE

Situação vai melhorar este ano

“Já reportámos à EDM”

fonte, no Macurungo os prin-
cipais praticantes de crimes 
nocturnos são os chamados 
“homens-catana”, que vio-
lam, roubam em residências 
e assaltam cidadãos nas ruas, 
exigindo bens ou dinheiro.

Belinha Carlitos, outra mo-
radora do Bairro de Macurun-
go, revelou que uma jovem de 
26 anos de idade foi recente-
mente violada por aquele gru-
po de criminosos quando vol-
tava do trabalho.

Por sua vez, uma jovem 
de 17 anos residente na Vila-
-Massane, que preferiu falar
em anonimato, contou-nos
que devido à falta de energia
nas ruas daquele bairro há dois

anos foi violada sexualmente 
por dois bandidos, que lhe rou-
baram todos os bens que levava 
consigo, quando regressava da 
escola, por volta das 22.00 ho-
ras.

Enquanto isso, Lourenço 
Vasco, da zona de Ngupa, de-
fendeu que não é por esta área 
residencial estar distante da 
cidade que deve ser esquecida.

“Sabemos que decorre no 
país o projecto “Energia Para 
Todos”, mas nós ainda não 
fomos contemplados, embora 
estejamos na cidade. E esta-
mos a sofrer com isso, pois os 
bandidos aproveitam-se para 
roubar os bens que consegui-
mos como muito sacrifício”, 

lamentou.
Já Bernardo Júlio, morador 

da Vila-Massane, recordou que 
a iluminação pública naquele 
bairro foi instalada há anos por 
estudantes do Instituto Indus-
trial e Comercial da Beira (IICB) 
que na altura estavam a defen-
der os seus projectos de fim de 
curso.

Segundo a fonte, após o 
trabalho o bairro ficou todo 
iluminado, mas com o passar 
do tempo o sistema foi care-
cendo de manutenção, o que 
resultou no “apagão” que ago-
ra se verifica, dando lugar à 
criminalidade, principalmente 
a partir das 21.00 horas.

“Agora é uma grande aven-
tura entrar na estrada por essas 
horas, embora muitas vezes as 
pessoas o façam por não terem 
alternativa”, observou.

O entrevistado associou 
a falta de iluminação à fraca 
patrulha dos agentes da Polí-
cia naquela área residencial, 
acrescentando que estes mui-
tas vezes não se atrevem a fa-
zer o seu trabalho às escuras, 
temendo também pelas suas 
próprias vidas.

“Nós entendemos que é 

responsabilidade da Electrici-
dade de Moçambique (EDM) 
colocar e prestar assistência ao 
sistema de iluminação na via 
pública, garantindo, assim, a 
tranquilidade que as pessoas 
precisam para circularem e 
realizarem as suas actividades 
diárias. Muitos trabalham e es-
tudam à noite, mas não fazem 
isso com segurança”, queixou-
-se.

Guidione Eduardo, mo-

to-taxista e morador do 
Bairro de Ndunda, revelou 
que ele e os seus colegas já 
receiam trabalhar durante a 
noite devido à falta de ilumi-
nação pública.

“Tem havido tentativa de 
assaltos em vários locais, não 
só neste bairro. Penso que as 
patrulhas da PRM não se fa-
zem sentir, porque eles tam-
bém ficam com medo de andar 
às escuras, sob risco de serem 

igualmente atacados”, argu-
mentou.

Outro moto-taxista que 
aceitou falar ao nosso matuti-
no identificou-se como Qui-
zito Fred. Lamentou que a sua 
actividade tenha deixado de 
ser rentável por ter de reco-
lher mais cedo com medo de 
ser agredido e mesmo de ficar 
sem o seu meio de trabalho, 
adquirido na base de muito 
esforço.

Custódio Luís, morador do 
Macurungo, disse que o medo 
é por conta dos roubos, aci-
dentes, agressões, entre outros 
factores resultantes da falta de 
iluminação no seu bairro.

Por sua vez, Gonçalves 
Bernardo, residente no Bairro 
da Vila-Massane, apontou que 
os trabalhadores, negociantes 
e estudantes do pós-laboral 
vivem aterrorizados quando 
chega a hora de voltarem para 
casa.  

O entrevistado contou ain-
da que só numa semana mais 
de cinco pessoas ficarem sem 
os seus telefones celulares e 
outros bens e quando os ban-
didos não encontram algo de 
valor com a vítima partem para 
a agressão.

Bernardo revelou que mui-
tos pais já proibiram as suas fi-
lhas de irem à escola à noite.

Falta de iluminação propicia a ocorrência de assaltos em muitos bairros O ciclone Idai agravou a situação

A EDM esforça-se para normalizar a situação

Os bairros têm sido palco de criminalidade

Ester Comprido Mabade Manuel Celestino Conde Carlos Manuel
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Nas cerimónias fúnebres, mantenha dois metros de distância das outras pessoas e use 
sempre a máscara. Evite passar a noite e refeições onde decorrem velórios ou cerimónias 

fúnebres. Cuide-se porque o vírus está em qualquer lugar.

O SECRETÁRIO do Estado em Cabo Delgado, António Supeia, 
defendeu há dias, no distrito de Chiúre, a  necessidade dos 
deslocados dos ataques terroristas na província se engajarem 
na produção agrícola, para fazer face ao problema da insufi-
ciência de comida.

“Quando voltarmos, gostaríamos de ouvir falar de outro 
tipo de preocupação, que não seja a falta de comida”, disse 
Supeia, na vila-sede do distrito de Chiúre, momentos depois 
de ter entregue 30 kits de insumos agrícolas, de um total de 
seis mil, constituídos por sementes  milho, feijão, adubos e 
enxadas às famílias deslocadas.

Segundo Supeia, o Governo e parceiros estão a trabalhar 
para que os deslocados internos atinjam a auto-suficiência 
alimentar e possam gerar renda.

“A comida que vão produzir é para consumo e os exce-
dentes podem ser vendidos para ganhar algum dinheiro”, 
explicou Supeia.

A semente distribuída a cada família deslocada é suficien-
te para uma área de 1,5 hectare.

Albano dos Santos, um dos beneficiários, disse ter prepa-
do uma área de 1,5 hectare, no centro de reassentamento de 
Marrupa, onde vive.

“Estou muito feliz, estava aflito por causa da falta de se-
mente”, disse Dos Santos, que na campanha agrária passada, 
conseguiu pouco mais de meia tonelada de ervilha e milho.

O secretário do Estado garantiu que o Governo está a 
trabalhar para repor os serviços sociais básicos nas zonas de 
origem dos deslocados, para quando retornarem sejam aten-
didos.

O distrito de Chiúre, segundo dados do governo distrital, 
conta com um total de 49.997 deslocados, idos do distrito de 
Macomia, Mocímboa da Praia, Muídumbe, Meluco e Quis-
sanga. Os deslocados recebem, mensalmente, do Programa 
Mundial de Alimentação (PMA), kits constituídos por 50 qui-
logramas de arroz, 20 quilogramas de feijão nhemba, 10 qui-
logramas de ervilha, 10 litros de óleo de cozinha, para além de 
farinha de soja, milho, açúcar e sabão. 

O Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de De-
sastres (INGD) também assiste, sempre que possível, com gé-
neros alimentícios, roupa usada e outros artigos. 

Também estão envolvidas no apoio aos deslocados a Ca-
ritas Diocesana, Fundação para Desenvolvimento da Comu-
nidade (FDC), Agência das Nações Unidas para a Infância 
(UNICEF), Alto Comissariado das Nações Unidas para os Re-
fugiados (ACNUR) e Organização Internacional para as Mi-
grações (OIM).

OS operadores de transportes semicolectivos de 
passageiros que exercem as suas actividades na 
cidade de Nacala-Porto, em Nampula, agrava-
ram a tarifa de viagem sem o aval das entidades 
competentes. Os transportadores alegam que o 
agravamento do preço de combustíveis e con-
sumíveis está na origem da decisão, uma vez que 
pretendem compensar os custos.

Os transportadores enviaram uma proposta 
de aumento de tarifas de transporte inter-distri-
tal, tendo as autoridades autorizado o aumento 
para 1.60 meticais por cada quilómetro, tarifa 
que já vigora em Nampula, desde o passado dia 2 
de Janeiro corrente.

Contudo, alguns transportadores urbanos da 
cidade de Nacala tomaram a decisão de aumentar 
a tarifa de 10 para 20 meticais, o que represen-

ta um agravamento em cem por cento do valor 
anterior. 

A situação é preocupante para os condutores 
que exploram a rota da cidade baixa ao cruza-
mento de Matibane, que já implementaram a ta-
rifa, porém nota-se um pouco de cautela para os 
que circulam entre a baixa e a zona alta da urbe.

Entretanto, as taxas ao nível das autarquias 
são, por regra, aprovadas pela assembleia muni-
cipal, o que não aconteceu em Nacala-Porto.

O presidente da Assembleia Municipal de 
Nacala-Porto, Pilaur Buana, disse que as tarifas 
que estão a ser aplicadas são ilegais, pois não fo-
ram aprovadas por aquele órgão.

Para Buana, nenhum cidadão está autorizado 
a trabalhar à margem da lei, embora seja reco-
nhecido que o preço dos combustíveis disparou.

VINTE e cinco profissionais de saúde, incluin-
do médicos e enfermeiros, estão infectados 
pela Covid-19 do Hospital Geral de Quelima-
ne, na  Zambézia, todos com sintomatologia 
moderada a ligeira.

O director-geral do hospital, Vicente do 
Rosário, que avançou a informação, disse que 
os funcionários encontram-se actualmente 
em isolamento domiciliar. 

“Ainda não começou a comprometer o 
funcionamento da instituição e cremos que o 
contágio destes funcionários não está a ocor-
rer na unidade sanitária, porque obrigamos o 
cumprimento das medidas de prevenção de 
forma rigorosa”, disse Vicente do Rosário, ci-
tado pela Rádio Moçambique. 

“Cremos que o contágio está a ocorrer na 
comunidade, nas festas, nas casas e noutros 
tipos de convívio social”, acrescentou.

Entretanto, Do Rosário alerta as pessoas já 
vacinadas para a estrita observância das me-
didas de prevenção, porque existe sempre a 
possibilidade de novas infecções.

“Aquelas vacinações regulares podem 
não ter estimulado a produção de anticorpos 
de forma adequada a ponto de lhe proteger 
completamente. Então é preciso vacinar, mas 
é bom estar ciente de que a imunização pode 
não ter sido eficaz, pois pode ter sido perdida 
por algum motivo”, advertiu.

Aliás, mesmo nos casos em que a pessoa 
infectada não desenvolva a doença, por estar 
vacinado, pode ser um vector para indivíduos 
mais vulneráveis. 

Vicente do Rosário fez questão de vincar 
que isso não quer dizer que a vacinação não 
seja eficaz, pois ainda não foi feito nenhum 
estudo sobre o assunto. Antes pelo contrário, 
a redução de casos de doença grave sugere 
que conferem um bom nível de imunidade. 

Em Tete, as autoridades sanitárias decidi-

ram reactivar todos os centros de isolamento 
para o internamento de pacientes diagnosti-
cados Covid-19.

São, no total, 15 centros, a razão de um 
para cada distrito, que vão ajudar a respon-
der, de forma adequada, aos casos da Co-
vid-19 nesta fase que se regista uma trans-
missão acelerada. 

Os referidos centros estão apetrechados 
com equipamento médico-cirúrgico para 
responder aos casos de internamento.

Hélder Dombole, chefe do Departamen-
to de Saúde Pública no Serviço Provincial de 
Saúde de Tete, garante que os profissionais do 
sector estão em estado de prontidão para o 
tratamento dos casos de Covid-19.

Disse que a fase de transmissão comuni-
tária que a província de Tete está a atravessar 
vai exigir um esforço considerável do sector 
da saúde. 

“Temos ambulâncias preparadas para 
transferir pacientes com a Covid-19 ao nível 
de qualquer distrito. Há escalas reforçadas de 
enfermeiros e médicos, incluindo especialis-
tas e técnicos de laboratório e farmácia pre-
parados para assistir qualquer doente crítico 
ou grave que der entrada num dos centros de 
isolamento da província”, disse. 

Aproveitou a oportunidade para apelar 
a todos os cidadãos que sofrem de doenças 
crónicas e aqueles mais susceptíveis de de-
senvolver doença grave para que cumpram 
com o tratamento. 

“Aquele que é hipertenso ou diabético 
deve seguir, rigorosamente, o seu tratamento 
para evitar complicações da doença”, subli-
nhou.

Anotou que nas fronteiras com Malawi e 
Zimbabwe as autoridades sanitárias estão a 
intensificar o rastreio dos passageiros que en-
tram ou saem do país. -(AIM)

Terrorismo em Cabo Delgado 
afecta mais de 100 mil alunos

O
S ataques terroris-
tas em Cabo Delga-
do afectaram cerca 
de 123 mil alunos do 
ensino primário e se-

cundário geral no ano lectivo 
de 2021, segundo o Ministério 
da Educação e Desenvolvi-
mento Humano (MINEDH).

Os ataques, que eclodiram 
em Outubro de 2017, culmi-
naram com a destruição de 43 
escolas, 104 salas de aula, 30 
blocos administrativos e cin-
co edifícios dos Serviços Dis-
tritais de Educação Juventude 

e Tecnologia.
“Temos dados indicando 

que o terrorismo afectou, na 
província de Cabo Delgado, 
cerca de 123 mil alunos”, disse 
a porta-voz do MINEDH, Gina 
Guibunda, em entrevista a 
AIM.

Os terroristas também as-
sassinaram oito professores, 
sendo quatro em Mocímboa 
da Praia e os restantes em 
Muidumbe, Palma, Macomia 
e Nangade. 

Guibunda avançou que, 
enquanto os distritos da zona 

norte de Cabo Delgado sof-
riam devido às incursões dos 
terroristas, cerca de 948 es-
colas primárias e 78 escolas 
do ensino secundário geral, 
encontravam-se a funcionar 
normalmente na cidade de 
Pemba e nos distritos da zona 
sul da província.

Referiu que em 2021 foram 
matriculados mais de um mil-
hão de alunos, mas apenas 
menos de um milhão frequen-
tou a escola. “O facto deve-se 
as famílias que se deslocaram 
não só para dentro da provín-

cia, mas para outras vizinhas 
de Cabo Delgado”. 

Em relação aos alunos que 
se deslocaram às províncias 
de Niassa e Nampula, na com-
panhia dos seus pais e encar-
regados de educação, Guibun-
da disse que parte substancial 
foram reintegrados.

Sobre a distribuição do liv-
ro escolar, Guibunda disse que 
as direcções distritais de edu-
cação foram orientadas a fac-
ultar o livro a todos os alunos 
do ensino primário proveni-
entes das zonas de conflito, 

uma medida que tinha como 
objectivo, garantir a assim-
ilação de matérias escolares 
antes do final do ano lectivo.

A medida beneficiou tam-
bém a cerca de 1600 profes-
sores na mesma condição, 
sendo que todos os docentes 
que se encontravam desen-
quadrados já têm a sua situ-
ação regularizada.

“Eles estavam na condi-
ção de deslocados, apresen-
taram-se nas sedes distritais 
e foram reintegrados, passado 
algum tempo, começaram a 
exercer as funções gradual-
mente à medida que se criava 
espaço para o efeito”, disse.

Guibunda avançou que no 
início existiam na província 
385 escolas que não funciona-
vam por receio de ataques ter-
roristas mas, até ao segundo 
semestre de 2021, 166 escolas 
já haviam retomado as suas 
actividades em alguns distri-
tos afectados, uma vez criadas 
as condições de segurança.

Sem avançar números, 
Guibunda explicou que para o 
ano lectivo 2022 prevê-se a re-
abilitação e construção de raiz 
de novas escolas secundárias e 
primárias, no âmbito do “Pro-
jecto de Reconstrução de Cabo 
Delgado”, o que irá permitir 
que mais alunos tenham a 
oportunidade de estudar. 

Actualmente, estão em 
curso ofensivas militares en-
volvendo as Forças de Defesa e 
Segurança de Moçambique, a 
Missão Militar da Comunidade 
de Desenvolvimento da Áfri-
ca Austral em Moçambique 
(SAMIM, sigla em inglês) e 
do Exército do Ruanda, para 
restaurar a paz e segurança na 
província. -(AIM)

Crianças nos centros de acolhimento de deslocados

Supeia insta
 deslocados 
a produzirem 
alimentos

SEGUNDO BERNARDINO RAFAEL

“Asanti Sana” executada 
com brio e profissionalismo

OS agentes destacados pera a 
operação “Asanti Sana-2021-
2022”, cumpriram com pro-
fissionalismo os principais 
objectivos trançados aquando 
do seu arranque, a 12 de De-
zembro, com destaque para 
a celeridade no atendimento 
nas fronteiras, sobretudo dos 
mineiros e outros viajantes.

O facto foi dado a conhecer 
ontem pelo Comandante-ge-
ral da Polícia, Bernardino Ra-
fael, no posto administrativo 
de Ressano Garcia, província 
de Maputo, no encerramen-
to da operação “Asanti Sana” 
que tinha em vista flexibilizar 
e providenciar melhor acolhi-
mento aos viajantes.

Segundo o comandante-
-geral da PRM, a celeridade
no atendimento reflectiu-se
na normalidade de filas, como
também no processo de de-
sembaraço aduaneiro.

“Nas rodovias, os colegas 
estiveram em prontidão para 
descongestionar as vias, mui-

tas das quais bloqueadas por 
camiões”, contou.

Neste contexto, desafiou 
as equipas a continuarem a 
trabalhar com profissionalis-
mo, durante o ano, como na 
próxima operação do fim-de-
-ano.

Na ocasião, o comandan-
te-geral da PRM disse que
houve registo de 17 casos cri-
minais relevantes, o que re-
presenta um aumento em oito
ocorrências.

Destacou o envenena-
mento com ratex que resultou
em cinco mortes e dois inter-
namentos, na província da
Zambézia, e a descoberta de
órgãos humanos na posse de
quatro pessoas, ora sob custó-
dia das autoridades, como os
mais expressivos.

“Durante a quadra festiva,
foram detidas 42 pessoas, en-
volvidas em actos criminais”,
contou.

No concernente à sinistra-
lidade e suas consequências,

apontou que foram registadas 
35 mortes na sequência de 32 
acidentes de viação, causados 
pelo desrespeito das regras 
de condução, contra 24 casos 
ocorridos em igual período de 
2020.

Bernardino Rafael alertou 
para a ocorrência de cobranças 
ilícitas no parqueamento de 
viaturas nas unidades e subu-
nidades de veículos envolvi-
dos em irregularidades.

O comandante-geral ad-
vertiu que não existe uma lei 
que permite a cobrança pelo 
estacionamento nas unidades 
da Polícia. Bernardino Ra-
fael apontou que a PRM deve 
proteger os bens, incluindo as 
viaturas parqueadas nas suas 
unidades e subunidades sem 
exigir algo em troca.

Para além da PRM e AT, 
fizeram parte da operação, o 
Serviço Nacional de Migração, 
Ministério da Saúde e Instituto 
Nacional de Transportes Ro-
doviários.

Bernardino Rafael congratula a corporação pelo sucesso da operação “Asanti Sana” 

ZAMBÉZIA

Novo coronavírus infecta 
25 profissionais de saúde

EM NACALA

Transportadores urbanos
agravam tarifa à revelia

O NÚMERO de pacientes com Covid-19 que 
recebem alta hospitalar por melhoria do seu 
quadro clínico, assim como o de recuperados 
da infecção pelo novo coronavírus têm vindo 
a aumentar de forma significativa, no país. 

Dados partilhados pelo Ministério da Saú-
de (MISAU) mostram que, de segunda-feira 
para ontem, 44 doentes deixaram o leito hos-
pitalar, 14 dos quais na cidade de Maputo, oito 
em Inhambane, quatro na província de Mapu-
to e igual número em Gaza, três em Nampula 
e Niassa, para cada. Os outros pacientes rece-
biam cuidados médicos em hospitais de Tete e 
Sofala, com dois enfermos em cada unidade. 

No mesmo período, 33 pessoas foram in-
ternadas por complicações ligadas à Covid-19, 
permanecendo, deste modo, 217 doentes 
hospitalizados nos centros de tratamento da 
doença e em outras unidades hospitalares. 

O comunicado do MISAU refere ainda à 
morte de três pacientes vítimas da Covid-19 , 
todos na segunda-feira, na cidade de Maputo, 
cujas idades variam de 38 a 73 anos. Com estes 
perecidos, subiu para 2099 o total de óbitos 

por esta enfermidade, no território nacional.  
As estatísticas da Saúde indicam igual-

mente que, de segunda-feira para ontem, 
2646 pessoas foram declaradas recuperadas 
da infecção pelo SARS-CoV-2, sendo 744 na 
província de Gaza, 528 na cidade de Maputo, 
464 na Zambézia, 248 em Inhambane e 117 em 
Tete, elevando assim para 173.538 o total de 
curados, no país.

Em relação às novas infecções pelo novo 
coronavírus, o documento da Saúde mostra 
que 1868 pessoas testaram positivo para este 
vírus, nas últimas 24 horas, em 6200 amos-
tras testadas, em todo o país, o que representa 
uma taxa de positividade de 30.13 por cento. 

Muitos casos foram registados na cidade 
de Maputo (260), seguida de Manica (256), 
Nampula (227) e província de Maputo (207). 

Do total de contaminados anunciados on-
tem, 259 são crianças de zero a 14 anos, 370 
estão na faixa etária dos 15 a 24 anos e 255 com 
idade igual ou superior a 50 anos. 

Assim, o país contabiliza um cumulativo 
de 212.859 positivos e 37.218 casos activos.

COVID-19

Mais pacientes 
recebem alta hospitalar
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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

Quarta-feira, 12 de Janeiro de 2022

PUBLICIDADE

OBRIGADO
POR ESTAR SEMPRE

 AO NOSSO LADO

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

SÉRGIO FERNANDO

O 
CENTRO de Saúde 
de Mucuache, no 
bairro de Muahivi-
re, debate-se com 
a falta de água ca-

nalizada e corrente eléctri-
ca, uma realidade que está a 
dificultar a realização de ser-
viços básicos, como partos, 
particularmente no período 
nocturno.

A construção daquela 
unidade sanitária aconteceu 
em simultâneo com a im-
plantação de um pequeno 
sistema de abastecimento de 

água, cujo processo de dis-
tribuição era assegurado por 
painéis solares.

Entretanto, volvido al-
gum tempo, o equipamento 
ficou avariado e não houve 
nenhuma intervenção para 
resolver o problema, sendo 
que, desde então, o hospital 
passou a funcionar sem água 
e corrente eléctrica.

Os utentes do Centro de 
Saúde de Mucuache quei-
xam-se de enormes difi-
culdades quando se dirigem 
àquela unidade sanitária no 
período nocturno, sobretu-
do as mulheres grávidas, que 

passam pelo maior drama, 
pois as parteiras são obri-
gadas a usar a luz do celular 
para realizar os serviços de 
parto.  Para garantir a lim-
peza e higiene da materni-
dade, a comunidade local é 
que fornece o precioso líqui-
do, na maioria dos casos os 
familiares das parturientes 
que buscam água no rio Mu-
cuache para o uso interno.

O director clínico do 
Centro de Saúde de Mucua-
che, Nelson Baptista, des-
creve como sendo difícil a 
tarefa de atender os doentes, 
sobretudo, nas condições 

em que a unidade sanitária 
se encontra.

“A nossa maternidade 
funciona 24 horas. Já tive-
mos painéis solares, mas 
esse material ficou danifica-
do e os profissionais são for-
çados a utilizar a luz dos res-
pectivos telemóveis”, disse 
aquele responsável.

Baptista reconhece que 
a disponibilidade de água 
deixa a desejar, que até de-
pende da boa-fé de alguns 
cidadãos locais, mas a falta 
de energia é que mais com-
plica a actividade.

Para além da situação de 

água e da corrente eléctrica, 
a estrada que dá acesso ao 
hospital de Mucuache está 
degradada e isso faz com que 
as mulheres grávidas de-
sistam de ir a maternidade, 
pois grande parte dos tra-
balhos de parto ocorre em 
casa.

Refira-se que, a edili-
dade iniciou em Agosto do 
ano passado com as obras 
de pavimentação da via de 
acesso que liga o centro da 
cidade e o povoado de Mu-
cuache, esperando que essa 
intervenção possa melhorar 
a transitabilidade.

A CHUVA que nos últi-
mos dias tem estado a 
cair na cidade de Nam-
pula, voltou a provocar o 
crónico problema de ero-
são dos solos, colocando 
em risco de desabamento 
a ponteca erguida sobre 
o afluente de um rio que
atravessa a zona de Na-
miteka, em Muahivire.

A infra-estrutura foi 
erguida, há seis anos, no 
quadro de melhoramen-
to da estrada que liga a 
zona dos Coqueiros à re-
gião de Mucuuache.

E caso ceda à erosão, 
há o risco de corte de co-
municação entre as di-

versas áreas residenciais, 
impedindo a circulação 
de pessoas e bens.

Com efeito, a inquie-
tação dos moradores  
prende-se com o facto 
de não existir um sistema 
de drenagem de águas 
pluviais e nem protec-
ção nas extremidades da 
ponte, razão pela qual a 
água das chuvas arrasta 
os solos. 

Entretanto, fonte do 
Conselho Municipal de 
Nampula prometeu in-
teirar-se da situação 
para que uma resposta 
à altura deste problema 
seja dada.

O INSTITUTO Nacional de Normalização e Qualidade (INNOQ) 
detectou há dias grandes quantidades de arroz da marca “Maria-
na”, a ser vendido em alguns supermercados de Nampula com 
peso abaixo do inscrito na rotulagem.

Numa inspecção rotineira feita a algumas cadeias de lojas, o 
INNOQ constatou que, o referido arroz, com peso adulterado, 
está contido em embalagens de 10 quilogramas.

A instituição descobriu ainda algumas bombas de combus-
tível que apresentam erros de quantificação do líquido em algu-
mas zonas de Nampula.

Entretanto, os prevaricadores não foram sancionados por 
esta instituição estar ainda em fase de sensibilização.

Tomás Artur, inspector do INNOQ em Nampula, afirmou 
que a identificação destas anomalias resulta de acções inspecti-
vas realizadas pela sua equipa de trabalho com vista a aferir se 
a quantidade de produtos apresentada na rotulagem dos sacos, 
bem como a de combustível marcada corresponde ao que o 
cliente deseja no acto da compra.

Disse ainda que, nesta primeira fase, a sua instituição privi-
legiou a sensibilização, tendo na ocasião aventado a hipótese de 
sancionar os gestores e proprietários dos estabelecimentos co-
merciais que forem reincidentes, em praticar estes actos preju-
diciais à população.

Na mesma ocasião, notificou aos gestores dos supermerca-
dos de venda de produtos alimentares, no sentido de apresenta-
rem a empresa fornecedora do arroz com baixo peso em relação 
ao inscrito nos sacos.

“Se os produtos forem em grandes quantidades, recomen-
damos ao agente económico para regularizar a situação acres-
centando as gramagens em falta, e advertimos de forma escrita. 
Periodicamente passamos a monitorar o mesmo produto”, dis-
se Artur. Numa outra abordagem, a fonte precisou que, das 48 
mangueiras de 19 postos de venda e abastecimento de combustí-
vel, entre diesel e gasolina, fiscalizados, somente 39 mangueiras 
apresentaram volumes admissíveis por lei, enquanto três foram 
interditas por não oferecer segurança, e outras seis foram inter-
ditas por fornecer volumes abaixo de 50 mililitros num medidor 
de cinco litros.  Relativamente às irregularidades detectadas nas 
mangueiras dos postos de venda de combustível, serão envolvi-
das outras instituições para poder regularizar esta situação o mais 
breve possível.   

CENTRO DE SAÚDE

Mucuache não tem 
água nem luz

DE MARCA “MARIANA”

Detectados 
sacos de arroz 
com peso 
adulterado

Chuva compromete ponteca de Namiteka
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ANÚNCIO DE VAGA

MOTORISTAS
Empresa de dimensão nacional com sede em Maputo pretende admitir para o seu quadro de 

pessoal, quatro (4) Motoristas. 

REQUISITOS EXIGIDOS:

§ Mínimo 10ª Classe de escolaridade;

§ Mínimo de dois (2) anos de experiência;

§ Habilitado com carta de condução de Pesados, Profissional ou Serviços Públicos;
§ Nacionalidade moçambicana;

§ Idade compreendida entre 18 e 30 anos;

§ Domínio da língua portuguesa;

§ Capacidade para trabalhar num ambiente de extrema pressão e fora do horário

normal de trabalho.

RESPONSABILIDADES
 Conduzir viaturas de transporte de pessoas e bens;
 Garantir uma boa utilização das viaturas;
 Proceder a limpeza e manutenção das viaturas;
 Auxiliar as equipas transportadas em casos de necessidades;

 Conduzir respeitando o Código de Estrada e demais dispositivos atinentes à circulação
na via pública:

 Conduzir observando a condução defensiva;

SUBMISSÃO DE CANDIDATURAS
As candidaturas deverão ser submetidas em envelope fechado com inscrição VAGA DE 
MOTORISTA, e entregues no Balcão de Vendas do Jornal “notícias” até às 15.30 horas do 
dia 21 de Janeiro de 2022.

Todas as candidaturas sem indicação e/ou enviadas após a data indicada não serão 
consideradas. 

DOCUMENTOS DE CANDIDATURA 
As candidaturas deverão ser acompanhadas por uma Carta de Apresentação, cópias de 
Certificados de habilitações académicas, Curriculum Vitae, Carteira de Condução; Exame de 
Aptidão Física e Registo Criminal com menos de 3 meses.

AVALIAÇÃO
Apenas candidatos pré-seleccionados serão contactados.

Os candidatos pré-seleccionados serão submetidos a entrevistas, provas e outros 
procedimentos internos para recrutamento.

A 
JUVENTUDE da cidade 
de Maputo é convidada 
a encarar o recensea-
mento militar  como 
acto que representa 

uma porta de entrada para a sua 
afirmação patriótica, colocan-
do-se à disposição para a defesa 
da pátria e integridade territo-
rial de Moçambique como um 
Estado autónomo.

 Armando Artur, que falava 
em representação do secretário 
de Estado na cidade de Mapu-
to, disse ontem no distrito de 
KaNyaka, por ocasião do lan-
çamento da campanha, que os 
pais e encarregados de educa-
ção devem contribuir para sen-
sibilizar os jovens a se apresen-
tarem aos postos antes do dia 28 
de Fevereiro próximo.

A campanha, que decorre 
sob o lema: “Recenseamen-
to Militar, 25 Anos Elevando a 
Consciência Cívico-Patriótica 
dos Jovens, Em Prol da Defesa 
Nacional”, vai abranger 20.970 
jovens da cidade de Maputo, 
dos quais 12.183 homens e 8788 
mulheres. Falando ainda na 
ocasião, Armando Artur exor-
tou a sociedade, sobretudo as 
autoridades locais, para que nos 
bairros, igrejas, escolas e outras 
instituições públicas  mobili-
zem os jovens a exercerem o di-
reito cívico de se recensear.

“Participar do recensea-
mento militar representa um 
acto importante de demons-
tração do espírito de pertença 
a uma nação que se espera coe-
sa, soberana, segura e em paz”, 

A PROVÍNCIA de Sofala vai 
registar 18.744 mancebos de 
ambos os sexos, segundo foi 
anunciado ontem, na Beira, 
durante o lançamento oficial 
da campanha do recensea-
mento militar. 

A directora dos Servi-
ços Provinciais da Justiça e 
Trabalho em Sofala, Nazare-
te Reginaldo, que orientou o 
acto, indicou que este núme-
ro abrange cidadãos nascidos 
no ano de 2004 e aqueles que 
não puderam fazê-lo nos anos 
anteriores por vários motivos, 
desde que não tenham mais de 
35 anos de idade.

Recordou que em 2021 dos 
18.744 mancebos planifica-
dos para a província de Sofala 
foram inscritos 21.466, o cor-
respondente ao cumprimento 
em 114.52 por cento da meta 

TODOS os jovens com idades entre 18 
e 35 anos são sensibilizados a aderir ao 
processo de recenseamento militar em 
Inhambane, como forma de cumpri-
rem com o seu dever patriótico e cívico 
como cidadãos moçambicanos.

O apelo foi lançado ontem, no dis-
trito de Morrumbene, pela directora 
do Serviço Provincial de Saúde, Sónia 
Mahesso, que orientou a cerimónia de 
lançamento da campanha do recen-
seamento militar ao nível da província, 
em representação da secretária de Es-
tado em Inhambane, Ludmila Maguni.

Conforme disse, mais do que cum-
prir um dever, o recenseamento mili-
tar constitui um grande ganho para os 
jovens, pois estarão a contribuir para 

o engrandecimento da cultura do pa-
triotismo, paz e unidade nacional.

Para Sónia Mahesso, o recensea-
mento militar é um acto de manifes-
tação de igualdade, porque consiste 
em registar todos os jovens moçambi-
canos de ambos sexos, independente-
mente da sua raça, cor, origem e etnia, 
filiação partidária ou religiosa.

Para a presente campanha a pro-
víncia de Inhambane tem a meta de 
recensear 18.382 jovens, dos quais 
9963 são do sexo masculino e 8419 ra-
parigas.

O substituto do delegado provin-
cial do Centro Provincial de Mobili-
zação e Recrutamento Militar, Emídio 
Eduardo, assegurou estarem criadas as 

condições para o prosseguimento do 
processo que decorre desde o dia 3 de 
Janeiro corrente.

Com efeito, revelou que foram 
criados 120 postos fixos, assistidos por 
145 agentes recenseadores, para além 
das brigadas móveis que vão se deslo-
car aos pontos com maior concentra-
ção dos jovens, como escolas e igrejas.

Explicou que as brigadas móveis 
visam reforçar o trabalho dos postos 
fixos e vão mobilizar os jovens atra-
vés de palestras sobre a importância 
do recenseamento militar, de modo a 
garantir o alcance da meta atribuída. 
Garantiu também que estão a ser ob-
servados os cuidados sobre a preven-
ção da Covid-19 em todo os postos.

RECENSEAMENTO MILITAR 

Porta para afirmação 
patriótica

disse Armando Artur.
Na sua intervenção, lem-

brou também que no ano pas-
sado foram planificados 20.970 
mancebos para a cidade de Ma-
puto, mas graças à mobilização 
feita, conseguiu-se inscrever 
25.449 jovens, o que represen-
tou um salto importante em 
termos da meta atribuída.

Estes resultados revelam, 
segundo Armando Artur, o 
elevado crescimento da cons-
ciência patriótica dos jovens 
que, de forma exemplar, vêm 
compreendendo a importância 
de se recensear, condição im-

prescindível para darem o seu 
contributo na defesa da pátria.

“Aqui queremos destacar 
os esforços conjuntos realiza-
dos pelos órgãos do Estado, in-
tervenientes no processo, pais 
e encarregados de educação, 
secretários de bairros e líderes 
comunitários que, de forma ab-
negada, sensibilizam os jovens 
para cumprirem com o seu de-
ver cívico e patriótico”, disse.

No lançamento da campa-
nha o representante do secretá-
rio de Estado procedeu à inscri-
ção da jovem Safelina Sérgio, de 
18 anos de idade, residente no 

distrito de KaNyaka. 
Depois do acto, Safelina 

Sérgio disse que decidiu se ins-
crever porque esta é uma das 
prerrogativas para ter acesso 
a outros documentos, como 
a carta de condução ou ainda 
concorrer nas instituições de 
ensino.

Ciente da importância deste 
processo, Safelina Sérgio convi-
dou a juventude de KaNyaka e 
da cidade de Maputo em geral, 
a afluir aos postos de recensea-
mento nos primeiros dias, por 
forma a evitar enchentes nos 
últimos dias. 

Armando Artur entrega o recibo de recenseamento militar à jovem Safelina Sérgio

Sofala prevê registar 
18 mil mancebos

militar”, disse Nazarete Regi-
naldo, acrescentando que es-
pera que os jovens se tornem 
cidadãos e líderes prontos para 
a reconstrução nacional com 
disciplina, patriotismo e espí-
rito de fraternidade. 

O delegado do Centro Pro-
vincial de Mobilização e Re-
crutamento de Sofala, Marce-
lino Feliz, disse que o Governo 
definiu a meta de recensear 
18.744 mancebos, dos quais 
13. 808 do sexo masculino e
4936 feminino em todos os
distritos. 

Por seu turno, o verea-
dor institucional do Conselho 
Municipal da Beira, José Ma-
nuel,  defendeu que a sobera-
nia precisa de ser salvaguar-
dada e isso só é possível com 
o engajamento dos jovens no
serviço militar.

A
.G

O
M

B
E

Houve adesão no lançamento da campanha de recenseamento na Beira

prevista.
“Estes resultados revelam 

o elevado índice de cresci-
mento da consciência patrió-
tica dos jovens que, de forma

exemplar, vêm compreen-
dendo, com facilidade, a im-
portância do cumprimento 
do dever de se apresentarem 
aos postos de recenseamento 

INHAMBANE 

Jovens chamados 
a aderir à campanha
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SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
Coordenador da Unidade Técnica de Suporte à População-Chave

O Conselho Nacional de Combate ao SIDA (CNCS), órgão de coordenação da resposta multissectorial ao HIV e SIDA 

recebeu fundos da Subvenção do Fundo Global para HIV e  pretende aplicar parte na contratação de coordenador 

para a unidade técnica de suporte para população-chave (PC). O objectivo principal desta posição, é de apoiar as PC 

e criar capacidade de gestão técnica, planificação, implementação, monitoria e avaliação das intervenções no âmbito 
da prevenção, cuidados e tratamento e mitigação do HIV para as PC em Moçambique de forma integrada; fornecer 

uma orientação prática sobre o tipo de programas de direitos humanos recomendados pelas Nações Unidas, ONUSIDA 
e apoiados pelo Fundo Global, para proteger e promover os direitos humanos no contexto do HIV, criar igualmente 

mudanças no indivíduo e na comunidade visando promover o acesso universal dos serviços de saúde relacionados ao 

HIV.

Os interessados devem possuir no mínimo mestrado com especialização na área de Gestão, Saúde Pública ou Ciências 

Sociais relacionadas; Mínimo de dez anos de experiência progressiva em cargos de gestão sénior em programas de 

prevenção do HIV; Forte familiaridade e experiência com programas para PC e direitos humanos em Moçambique; 

Habilidades comprovadas em planificação estratégica e liderança, desenvolvimento organizacional e gestão de 
mudanças; Fortes habilidades de liderança, facilitação e tomada de decisão e excelente comunicação interpessoal.

Os candidatos interessados e com perfil exigido deverão enviar as suas candidaturas que devem consistir nos seguintes 
documentos: Carta de candidatura, CV, cópia de diplomas ou certificados dos graus académicos e referências, até às 

15.00 horas do dia 24 de Janeiro de 2022 para o endereço abaixo indicado. Apenas candidatos pré-seleccionados 

serão contactados.

Os interessados poderão obter esclarecimentos e “Termos de Referência”, no mesmo endereço, das 9.00 às 15.00 horas.

Os candidatos serão seleccionados com base nos procedimentos estabelecidos no artigo 271 do Regulamento aprovado 

pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.

Conselho Nacional de Combate ao HIV/SIDA

Avenida 25 de Setembro, Prédio 1008, 8º andar

Telefone: 843890555, 823001 102, 

21 497596

Maputo-Moçambique

Maputo, aos 10 de Janeiro de 2021

(Ilegível)

UGEA

Missão: Coordenar, facilitar, monitorar e avaliar a Resposta Multissectorial de Combate ao HIV e SIDA

Avenida 25 de Setembro, Prédio 1008, 8º andar -  Maputo

Telefones: 823 001 102, 823 001205, 21 495 604, 21 490 542, Fax: 21 485 001. www.cncs.org.mz

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO NACIONAL DE COMBATE AO HIV/SIDA

SECRETARIADO EXECUTIVO

Solicitação de Manifestação de Interesse 
Oficial de Monitoria e Avaliação da Unidade Técnica de Suporte à População-Chave

O Conselho Nacional de Combate ao SIDA (CNCS), órgão de coordenação da resposta multissectorial 

ao HIV e SIDA recebeu fundos da Subvenção do Fundo Global para HIV e  pretende aplicar parte na 

contratação de Oficial de Monitoria e Avaliação para a Unidade Técnica de Suporte para População 
-Chave (PC). O objectivo principal desta posição, é de melhorar a capacidade de gestão de dados

e monitoria de acções voltadas para as populações-chave de acordo com as directrizes nacionais,
com o foco político e programático na resposta nacional ao HIV e SIDA para as populações-chave.
Desenvolver modelos inovadores para expandir programas para alcançar as populações-chave
actualmente excluídas das intervenções.

Os interessados devem possuir no mínimo licenciatura em Estatística, Epidemiologia, Ciências Sociais 
e áreas afins; Mínimo de 5 anos de experiência na área de Monitoria e Avaliação; Experiência de 
trabalho na área de HIV e PC; Experiência na concepção e aplicação de instrumentos de investigação 
social, tanto quantitativos como qualitativos.

Os candidatos interessados e com perfil exigido deverão enviar as suas candidaturas que devem 
consistir nos seguintes documentos: Carta de candidatura, CV, cópia de diplomas ou certificados dos 
graus académicos e referências, até às 15.00 horas do dia 24 de Janeiro de 2022 para o endereço 

abaixo indicado. Apenas candidatos pré-seleccionados serão contactados.

Os interessados poderão obter esclarecimentos e “Termos de Referência”, no mesmo endereço, das 

9.00 às 15.00 horas.

Os candidatos serão seleccionados com base nos procedimentos estabelecidos no artigo 271 do 

Regulamento aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.

Conselho Nacional de Combate ao HIV/SIDA
Avenida 25 de Setembro, Prédio 1008, 8º andar

Telefone: 843890555, 823001 102, 

21 497596

Maputo-Moçambique

Maputo, aos 10 de Janeiro de 2021

(Ilegível)

UGEA

Missão: Coordenar, facilitar, monitorar e avaliar a Resposta Multissectorial de Combate ao HIV e SIDA

Avenida 25 de Setembro, Prédio 1008, 8º andar -  Maputo

Telefones: 823 001 102, 823 001205, 21 495 604, 21 490 542, Fax: 21 485 001. www.cncs.org.mz
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OS moçambicanos que vivem 
e trabalham no estrangeiro 
devem estar mais unidos, coe-
sos e alinhados com a agenda 
nacional, para poderem con-
tribuir de diferentes formas no 
desenvolvimento nacional. O 
entendimento é da deputada 
da Assembleia da Repúbli-
ca (AR) pelo círculo eleitoral 
da Europa e Resto do Mundo, 
Ivone Bila, que exorta a comu-
nidade moçambicana na diás-
pora a ser mais unida.

Entende ainda que o deno-
minador comum de todos os 
filhos de Moçambique, inde-
pendentemente do lugar onde 
estiverem, deve ser o desen-
volvimento sócio-económico 
e cultural do país.

A deputada, que fez esta 
exortação recentemente na II 
Conferência Anual da Diáspo-
ra, que teve lugar no formato 
virtual, com a participação 
dos compatriotas expatriados, 

I
NTENSIFICAR acções de 
fiscalização da governação 
descentralizada e capa-
citar membros e técnicos 
da Assembleia Provincial 

de Maputo faz parte das prio-
ridades para este ano, tudo 
na perspectiva de melhorar a 
prestação de serviços ao cida-
dãos e promover a boa gover-
nação.

Estas e outras actividades 
se encontram inscritas no pla-
no e orçamento da Assembleia 
Provincial de Maputo aprova-

do na última sessão de 2021, 
onde foi também aprovado o 
plano e orçamento do Conse-
lho Executivo Provincial para 
2022.

Para a 
O presidente deste órgão, 

António Pascoal, considera 
que a materialização destas 
acções planificadas vai res-
ponder o compromisso dos 
membros com o povo e con-
vidou a todos a se posiciona-
rem melhor na identificação 
das fragilidades para a sua 

correcção e capitalizar os as-
pectos positivos.

É com esta perspectiva que 
está prevista também a reali-
zação de formações para os 
membros da assembleia e da 
mesa, bem como dos técnicos 
do secretariado técnico para 
aprimorarem a sua actuação 
nas respectivas áreas.

O relacionamento com 
outras assembleias provinciais 
é também uma prioridade 
que visa promover a troca de 
experiências que podem aju-

ESTE ANO EM MAPUTO

Assembleia Provincial
quer melhor fiscalizar

IVONE BILA

Deputada apela 
à coesão da diáspora

explicou que pretende-se 
com estes encontros envolver 
a todos na discussão dos seus 

próprios problemas e ajudar o 
país a crescer.

Os participantes que le-

dar a melhorar o trabalho dos 
membros e dos técnicos.

Com efeito, estão planifi-
cada para este ano visitas das 
comissões de trabalho às pro-
víncias de Sofala e Tete, onde 
se espera trocar experiências 
sobre o tratamento de dife-
rentes matérias no dia a dia, 
a fim de colmatar lacunas e 
transmitir o seu conhecimen-
to na fiscalização e monitoria 
da acção governativa.

No mesmo período, está 
em vista uma visita dos mem-
bros da mesa à província de 
Manica, na perspectiva de 
trocar os pontos de vista em 
relação à organização e imple-
mentação da agenda do órgão, 
respeitando a legislação.

As visitas técnicas serão 
realizadas em Cabo Delgado 
e Niassa, onde os serviços de 
apoio da Assembleia Provin-
cial de Maputo irão trocar co-
nhecimentos com os colegas 
daquelas províncias, de onde 
podem trazer importantes 
contribuições para melhorar o 
seu trabalho.

Para António Pascoal, a 
realização deste plano repre-
senta o comprometimento de 
todos os membros que devem 
melhor representar os cidadão 
da província, cujo objectivo 
principal é promover o desen-
volvimento em Maputo.

O PRESIDENTE do Conselho 
de Administração do Fundo do 
Fomento de Habitação (FFH), 
Armindo Munguambe, garan-
tiu no mesmo encontro que os 
moçambicanos na diáspora po-
dem aceder às facilidades deste 
mecanismo, desde que corres-
pondam aos requisitos que cada 
tipo de projecto requer.

Esclareceu que, diferente-
mente dos bancos comerciais, 
todos os produtos do FFH ofe-
recem uma taxa de juro zero, 
permitindo que o cidadão faça o 
pagamento a longo prazo, entre 
20 e 30 anos. 

Explicou que a instituição 
foi criada em 1995 como braço 
do Governo, com uma autono-
mia administrativa e financeira 
para implementar projectos de 
habitação, sobretudo de inte-
resse social, oferecendo facili-
dades aos moçambicanos para 
poderem ter acesso à habitação 

condigna.
A entidade cobre todo o país 

e atende cidadãos de todos os 
segmentos sociais, nomeada-
mente, de renda alta, média, 
baixa e vulnerável, incluindo 
moçambicanos na diáspora, de 
acordo com a sua capacidade 
financeira. 

Segundo Munguambe, para 
responder ao desafio de acesso 
à habitação no país, o FFH ela-
borou vários projectos que be-
neficiaram a muitos cidadãos, 
sobretudo jovens.

Dentre vários, destaque 
vai para os projectos Habita 
Moçambique, Conjuntos Ha-
bitacionais, Vila Olímpica, In-
taka, Projecto Melhoria, Talhão 
Infra-estruturado e a iniciativa 
Zintava.

Munguambe explicou tam-
bém que o projecto Conjuntos 
Habitacionais é destinado a 
segmentos que têm capacidade 

de pagamento, sobretudo indi-
víduos que auferem acima de 10 
salários mínimos.

“Especificamente, estamos 
a falar do Intaka, Zintava e Vila 
Olímpica”, esclareceu.

Acrescentou que para a po-
pulação que aufere até cinco 
salários mínimos foi criado um 
outro projecto que, de princí-
pio, pode aceder a uma casa do 
tipo zero. 

“Tipo zero significa que o 
custo final é baseado na quali-
dade de material de construção, 
assim como o nível de acaba-
mento, onde quanto maior for 
a casa elevado será o custo”, 
explicou.

Quanto ao projecto Me-
lhoria, Armindo Munguambe 
informou que é destinado à 
população vulnerável, aqueles 
indivíduos que, definitivamen-
te, não têm rendimento, onde 
distribui-se kits de material de 

construção.
Relativamente ao projec-

to Talhão Infra-Estruturado, 
garante-se que o cidadão, de 
forma autónoma, faça uma au-
to-construção da própria casa, 
de acordo com as suas capaci-
dades.  Para o quinquénio 2020-
2025 o FFH prevê a construção 
de cerca de 3255 casas, para 
além de fazer uma melhoria 
em duas mil habitações e infra-
-estruturas.

“Estes dados são de acordo
com a situação económica do
país, no início do quinquénio”,
disse. Segundo dados apresen-
tados pelo Instituto Nacional
de Estatística, 48 por cento das
casas em Moçambique são do
tipo palhota e 66 por cento da
população vive na zona rural.
Por outro lado, 35 por cento da
população é jovem e o ritmo de
crescimento é de cerca de 2.8
por cento.

vantam a bandeira cultural de 
Moçambique, na sua maioria 
residentes na Europa, preten-
dem ampliar as suas activi-
dades e tornar visível as suas 
obras, estando a trabalhar para 
a aquisição de uma casa da 
cultura na diáspora. 

“Em Portugal, há mo-
çambicanos que fazem músi-
ca, artesanato, dança, moda, 
gastronomia, entre outras 
expressões culturais, faltan-
do espaço físico para expor os 
seus trabalhos”, disse Ivone 
Bila, que considera a impor-
tância de os moçambicanos 
se comunicarem mais quando 
estão no estrangeiro e cultiva-
rem o espírito de ajuda mútua.

Segundo a deputada, atra-
vés da coesão, os concidadãos 
nacionais no estrangeiro po-
dem minimizar os anseios e 
buscar respostas às suas aspi-
rações, participando na vida 
do país.

Acesso às casas do FFH

Ivone Bila apela aos moçambicanos na diáspora a estarem atentos ao país
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1. INTRODUÇÃO
O Instituto Superior de Contabilidade e Auditoria de Moçambique (ISCAM) é uma instituição pública de ensino superior,
regida pelo Decreto nº 53/2016, de 28 de Novembro, tem por vocação formar técnicos superiores em Contabilidade e
áreas afins. O ISCAM funciona desde o ano de 2007 e tem a sua sede localizada na cidade de Maputo.
Nos termos do Diploma Ministerial nº 86/90, de 26 de Setembro, que institui os exames de admissão às instituições do 
ensino superior, e à luz da Lei no 27/2009, de 29 de Setembro, o ISCAM torna público que no dia 8 de Fevereiro de 2022 
decorrerão os exames de admissão aos cursos de licenciatura a serem ministrados no ano lectivo de 2022, em época 
única e numa só chamada.
1.1. Os exames de admissão para o ingresso aos cursos que o ISCAM irá oferecer em 2022, são organizados em parceria 
com a Universidade Eduardo Mondlane (UEM) e terão lugar em Maputo.
1.2. Devido à pandemia da COVID-19 e à necessidade de observância dos protocolos sanitários, as provas de admissão 
para o ano lectivo de 2022, serão realizadas no modelo integrado (exame de duas disciplinas num único momento). 
1.3. Aplicação de Medidas de Prevenção contra a COVID-19

De modo a garantir segurança aos candidatos, supervisores e demais intervenientes serão adoptadas 
medidas de prevenção a serem escrupulosamente observadas. EM TODOS OS LOCAIS aonde os candidatos 
se desloquem para tratar de assuntos relativos aos exames de admissão, isto é, no Departamento de Admissão 
a Universidade (DAU) localizado no campus da UEM, Centros de Apoio e em todos os locais de realização de 
exames, nomeadamente:

a) o uso OBRIGATÓRIO da máscara em todo o recinto de realização dos exames (a viseira não substitui
a máscara);

b) a higienização das mãos;
c) o distanciamento físico.

ATENÇÃO: A não observância rigorosa e cumulativa destas medidas pelos candidatos implicará a não entrada 
ou à retirada da sala de realização de exames e consequente anulação da inscrição.

2. CANDIDATURAS

2.1 Poderão candidatar-se aos exames de admissão todos indivíduos que possuam o nível médio do SNE (graduados da
12ª classe dos grupos A com Matemática, B e C) ou equivalente.

2.2 Os candidatos poderão concorrer a dois cursos diferentes, indicando a 1ª e a 2ª opção. No caso em que a escolha 
recaia sobre cursos leccionados em dois períodos, o candidato deverá indicar se o curso escolhido é do período 
Laboral ou Pós-laboral. A escolha da segunda opção não é obrigatória.

2.3 O candidato deve realizar o pré-registo online seguindo as instruções dadas na página de internet 
www.admissao.uem.mz. A validação da candidatura decorrerá em simultâneo, durante o período de pré-registo, 

indicado no ponto 3 deste Edital, e só será efectiva quando forem cumpridas as condições descritas no ponto 4.

2.4 A validação do processo de candidatura torna-se efectiva com a realização do pré-registo, validação do pagamento, 
podendo ser usados para efeitos de pré-registo online os seguintes documentos:   

a) Cartão ou declaração do Número Único de Identificação Tributária (NUIT) e
b) Um (1) dos seguintes documentos de identificação, para nacionais:
• Bilhete de Identidade (BI) ou Talão de BI;
• Cartão de eleitor;

• Carta de condução; ou

• Passaporte.
c) Passaporte ou DIRE, para estrangeiros.

2.5 Não será instruído nenhum processo de candidatura com a documentação incompleta. 

3. PRÉ-REGISTO
3.1  O Pré-registo online na página de internet prereg.uem.mz, inicia logo após a publicação deste Edital na página

de admissão, no jornal de maior circulação e na página de internet www.iscam.ac.mz, e o seu término está 
previsto para 28 de Janeiro de 2022, às 23.59 horas e pagamentos até ao dia 29 de Janeiro às 23.59 horas.

3.2 Para o pré-registo é imprescindível ter os documentos indicados no Ponto 2.4 e o sistema gerará o código do 
candidato que deverá ser usado, sempre que se pretender fazer qualquer alteração dos dados do candidato. Não 
se deve fazer um pré-registo adicional, podendo o candidato editar os dados submetidos inicialmente até 
antes da validação dos mesmos.

3.3 O CANDIDATO DEVE POSSUIR APENAS UM ÚNICO CÓDIGO.

3.4 NÃO SERÃO ACEITES CASOS DE DUPLA INSCRIÇÃO. Para se inscrever a outro curso ou outras instituições de 
ensino superior, o candidato deve usar um único código atribuído no pré-registo e seguir as instruções dadas 
na página de internet www.admissao.uem.mz uma vez que os nomes das instituições do ensino superior e/ou 
cursos adicionados serão acrescentados ao código atribuído na primeira candidatura.

3.5 O pré-registo só será efectivo após a validação da inscrição de acordo com o Ponto 4.

4. VALIDAÇÃO DE INSCRIÇÕES

4.1 A validação da inscrição será feita de forma automática após o pagamento da taxa de inscrição;

4.2 O processo de validação terá lugar no mesmo período de pré-registo;
4.3. Taxa de inscrição e formas de pagamento;

 4.3.1. A taxa de inscrição é de setecentos e cinquenta meticais (750,00MT) por disciplina de exame e só        
deverá ser pago após a escolha e certificação dos cursos desejados;
  4.3.2. O candidato poderá alterar os dados do seu pré-registo antes do pagamento da taxa na página de  internet 
prereg.uem.mz. Após a validação dos dados não haverá mais oportunidade para modificações dos cursos e nem 
reclamações;
 4.3.3. O pagamento referido no ponto 4.3.1 deverá ser efectuado de acordo com os dados da factura a ser obtida 
durante o processo de pré-registo, com a indicação da entidade, referência e o valor a pagar;
 4.3.4. A REFERÊNCIA gerada pelo sistema, para o pagamento da taxa é INDIVIDUAL E NÃO DEVE SER PARTILHADA 
em nenhuma circunstância;

4.3.5. Os valores pagos da taxa de inscrição não são reembolsáveis;
 4.3.6. O candidato deve conservar o recibo comprovativo da inscrição e deve fazer-se acompanhar deste durante 
a realização dos exames, para qualquer reclamação, pedido de revisão de provas ou qualquer outro acto relacionado 
com os exames de admissão para o Ano Lectivo de 2022.

5. CENTROS DE APOIO AO PRÉ-REGISTO E CALENDÁRIO DE VALIDAÇÃO DE INSCRIÇÕES
Durante o período de candidatura aos exames de admissão para o ano lectivo de 2022, estará disponível apoio aos
candidatos para os processos de pré-registo e validação de inscrições, entre outros através da Página de Admissão
(www.admissao.uem.mz.), Facebook do Departamento de Admissão da UEM e Facebook do ISCAM e será aberto um
Centro de Apoio na Av. Julius Nyerere, n° 3453 no Campus Principal da Universidade Eduardo Mondlane - Faculdade
de Ciências - Departamento de Ciências Biológicas.

5.1 Data e horário
A abertura do Centro de Apoio será feita no mês de Janeiro de 2022, na data e período indicado na tabela seguinte: 

Data Período 

14 de Janeiro de 2022 9.00 às 14.00 horas
21 de Janeiro de 2022 9.00 às 14.00 horas

6. CURSOS, VAGAS E DISCIPLINAS NECESSÁRIAS DE EXAME
Os exames decorrerão em época única e estão disponíveis as seguintes vagas e regime:

Curso de Licenciatura em: Regime Vagas Disciplinas Peso

Contabilidade e Auditoria

Diurno

  70 Português 40%

Matemática 60%

Contabilidade e Fiscalidade   70 Português 40%

Matemática 60%

Contabilidade Pública e Autárquica 35
Português 40%

Matemática 60%

Contabilidade e Finanças 70
Português 40%

Matemática 60%

Sub-total  245

Contabilidade e Auditoria

Pós-laboral

70
Português 40%

Matemática 60%

Contabilidade e Fiscalidade 35 Português 40%

Matemática 60%

Contabilidade Pública e Autárquica 35
Português 40%

Matemática 60%

Contabilidade e Finanças 70
Português 40%

Matemática 60%

Sub-total 210
TOTAL  DE VAGAS: 455

7. PUBLICAÇÃO DAS LISTAS DOS CANDIDATOS

 7.1 Os dados dos candidatos aos exames de admissão serão publicados com uma antecedência de, pelo menos, três
(3) dias em relação ao dia de realização dos exames na página de internet http://www.admissao.uem.mz/,
para verificação e correcção mediante o preenchimento de um formulário apropriado.

 7.2 É da inteira responsabilidade do candidato a consulta prévia das listas e a reclamação imediata de qualquer 
informação incorrectamente apresentada.

 7.3 Todas as reclamações referentes a dados incorrectos devem ser feitas mediante a apresentação da fotocópia 
do recibo de inscrição, nas datas a serem divulgadas no Departamento de Admissão da Universidade Eduardo 
Mondlane. 

 7.4 As listas de distribuição dos candidatos pelas salas de exame serão afixadas no ISCAM, na Rua John Issa, n.º 
93 e no local de realização dos exames, no mesmo dia em que são publicadas na página de internet: 
http://prereg.uem.mz/.

8. REALIZAÇÃO DOS EXAMES
Os exames terão lugar na Cidade de Maputo, nas instalações do Campus Principal da Universidade Eduardo Mondlane,
na data e no horário constante da tabela abaixo.

Disciplinas Data Hora
Português e Matemática 8 de Fevereiro 8.00 horas 

8.1 DURAÇÃO DAS PROVAS
As provas do modelo integrado serão constituídas por duas disciplinas num só exame e terão a duração de 3 (três) 
horas.

9. PROCEDIMENTOS

9.1 A entrada para as salas de exame serão conferidos os documentos de identificação dos candidatos. Não serão
permitidas entradas de candidatos que não estejam munidos de documento de identificação, devendo apresentar-
se 30 minutos antes do início da prova;

9.2 Será vedada a entrada para a sala de provas após o início dos exames; 
9.3 Durante a realização dos exames apenas será permitido o uso de lápis de carvão HB e esferográfica azul ou preta, 

sendo interdito o uso de máquina calculadora, telemóvel, corrector, livros e esferográfica vermelha e outros 
materiais;

9.4 Não será permitido a transferência dos candidatos, das salas de exame publicadas pelo Departamento de 
Admissão da Universidade Eduardo Mondlane; e

9.5 A saída do candidato da sala de exame, por qualquer que seja o motivo, não admite o retorno à prova de exame.

10. PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS
Os resultados das provas dos exames serão publicados nas vitrinas, no portal de internet: http://www.iscam.ac.mz/ e
na página do facebook do ISCAM, até ao dia 16 de Fevereiro 2022.

11. ADMISSÃO, MATRÍCULAS, PROPINAS E INÍCIO DAS AULAS
11.1 O ISCAM divulgará informação detalhada sobre as matrículas, inscrições e propinas.
11.2 Após o período normal de matrículas, havendo desistências por parte de candidatos admitidos, será publicada

uma lista de suplentes.

12. REVISÃO DE PROVAS E RECLAMAÇÕES
12.1 O prazo para a apresentação dos pedidos de revisão de provas e de reclamações é de dois (2) dias, contados a

partir da data da publicação dos resultados, e serão entregues no Departamento de Exames de Admissão da UEM 
sita no Campus Universitário Principal da Universidade Eduardo Mondlane; 

12.2 Os pedidos de revisão e as reclamações, em formulário próprio e devidamente preenchido, a obter na Secretaria 
do ISCAM, serão aceites mediante o pagamento de uma taxa de 1.000,00MT (mil meticais) por disciplina de 
exame, na Conta n 1404569810006/BCI; e

12.3 Os valores pagos a título de taxa pela revisão ou reclamação não são devolvíveis. No acto da apresentação do 
pedido de revisão das provas e de reclamações deve-se apresentar a fotocópia do comprovativo de inscrição para 
os exames.

13. ADVERTÊNCIA
Falsas declarações, apresentação de documentos falsos, fraude ou qualquer outro tipo de irregularidades imputáveis ao
candidato serão punidas com sanções que vão desde a anulação da candidatura até a interdição de ingresso no ISCAM
por um período a ser estipulado por despacho do Director-Geral do ISCAM.
O candidato que se fizer representar por outrem ou apresentar-se com identificação falsa será automaticamente
reprovado, sem prejuízo da responsabilidade criminal daí decorrente.

14. CASOS OMISSOS
Cabe ao Director-Geral do ISCAM interpretar as dúvidas resultantes da aplicação do presente edital e integrar os casos
omissos.

Maputo, aos 13 de Dezembro de 2022
A Comissão dos Exames de Admissão

Publique-se

_____________________________
Prof. Doutor Alfeu Jacinto Vilanculos 

Director-Geral

INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDADE E AUDITORIA DE MOÇAMBIQUE

EDITAL
EXAMES DE ADMISSÃO PARA ANO LECTIVO DE 2022

ÉPOCA ÚNICA
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P R O M O V E N D O  A  I N C LUS ÃO  F I N A N C E I R A  E  A

VA LO R I Z AÇ ÃO  D O  M E T I C A L

O Banco de Moçambique (BM), no âmbito das suas atribuições, comunica aos operadores de microcrédito listados na tabela abaixo que, num prazo de 30 dias, contados a partir da data da publicação do 

presente comunicado (10 de Janeiro), irá decorrer a realização da prova de vida. Para o efeito, deve-se enviar o último relatório de actividades para o endereço electrónico secretariado_dsp@bancomoc.mz 

ou, fisicamente, para as filiais do BM nas respectivas províncias. 

COMUNICADO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Sócrates Vaz Bernardo Dias 

Matias Morgado Guivala 

Mário Augusto Gaspar

Manunu Na Mamwenhe Lamucani 

Mahomedzicar Osman 

Izaquiel Fernandes 

Ide Selemane Ide 

Fundação Agha Khan

Fernando Cesar Sucute

Fernando Carlitos Afai Quinava 

Faruque Juma Ibraimo 

Estevão Valentim 

Esmeralda Anli 

Ernesto Alfredo Phiri 

Dionísio  Muemede

Costa Mário Padiuma

Aurelina Lucília Bernardo Jorge 

Associação de Uvala de Mararange

Alcina Cassimo Khan 

Habiba Jamal Amade

SV Microcrédito, E.I.

M2 Microcrédito, E.I.

Tiende Pamodja Microcrédito E.I.

Binasse Nacir Microcrédito E.I.

Osman Microcrédito E.I.

Nlrati Sandokan Microcrédito, E.I.

Ide Microcrédito, E.I.

Fundação Agha Khan Microcrédito E.I. 

Fernando Cesar Sucute Microcrédito E.I.

Kulinga Microcrédito, E.I.

Kussaidiya Microcrédito, E.I.

Leva Tako Microcrédito, E.I.

MMA Microcrédito, E.I.

Phiri Microcrédito, E.I.

Vakani-Vakani Microcrédito, E.I.

PADIUMA Microcrédito, E.I.

Shelemir Microcrédito E.I.

Associação de Uvala de Mararange Microcrédito, E.I.

Microcrédito Rahnia, E.I.

Habiba Microcrédito, E.I

N/O Nome comercial do operador Representante

1. Província de Cabo Delgado

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Zuze Francisco Zulu 

 Matias Bernardo

Maimuna Faquirá Ussi 

Jorge Baptista Sumila 

João M. Muchanga

Jeremias José Muhai 

 Adelaide Bela Agostinho

Ferreira Engenheiro

Estilano Álvaro Eglande 

Edson Remane Muzuza Adamo Natha 

Belmiro Taveira Mizé Lampião

Alexandre Lampião 

Adélia Mugua Domingos 

Ângelo de Arcanjos Messias Ferreira

Fernando Nhambo Manhiço

WIZU Microcrédito, E.I.

Matias Crédito , E.I.

V. Sucesso Microcrédito, E.I.

Chuabo - Micro- Crédito, E.I.

João M. Muchanga

Chalseia Microcrédito, E.I.

Hokolala Microcrédito, E.I.

Ferreira Engenheiro, Microcrédito, E.I.

Lanos Microcrédito E.I.

Edson Remane Muzuza Adamo Natha 

Belmiro Taveira Mizé Lampião

AZADER,

Lúrio Microcrédito, E.I.

VK Microcrédito, E.I.

ABA Microcrédito E.I

Microcrédito Skantha - Mioskantha, E.I

N/O Nome comercial do operador Representante

7. Província de Zambézia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Mussa Hilário Dinis 

Ana Antónia Henrique Dimitri

Maria Virgínia S. L. Maquechemu 

Marcelo Dias João 

Felisberta António Victorino Guerra 

Edson da Clara Vicente Lino 

Edgar Manuel Ramul 

Domingos Valente Muchisse 

Cândida Orlando Joaquim Goia 

Asmita José Sacur Cassamo Chongo 

Arcanjo Gervásio Carvalho 

Adelaide Celma Januario 

Elídio João Muvale

Nequeleto Augusto Inácio 

Gércia da Aparição Curado Mucipo

António Pires

Dinis Microcrédito, E.I.

Microcrédito Nilva, E.I.

Microcrédito Dzua, E.I.

Marcelo Dias Microcrédito, E.I. 

Microcrédito Kulambo, E.I.

Txuna Ni Manja Microcrédito, E.I.

Célula Microcrédito, E.I.

Domingos Valente Muchisse Microcrédito, E.I.

Cândida Orlando Microcrédito, E.I.

ELL Microcrédito, E.I.

Carvalho Microcrédito, E.I.

CELMA Microcrédito, E.I.

Akani Microcrédito, E.I.

NEQ Microcrédito, E.I.

Mindo’s Microcrédito, E.I.

Microcrédito Relâmpago, E.I.

17

18

19

20

Fidelino Hilário Espada Constantino 

Rodane Tembe

Jone Paulo Moisés

Natércia Alberto da Conceição Seda  

Espada Microcrédito, E.I

H.T Microcrédito, E.I

Jone Microcrédito, E.I

N. Seda Microcrédito, E.I

N/O Nome comercial do operador Representante

6. Província de Tete

1

2

3

4

5

6

7

Maria Manela Eusébio Ledge 

Claudia Rosita José Baine

Associação Microcrédito de Luchiringo

Afonso Muraco Namaito

Francisco Milton Jorge Brito

Soluções de Microcrédito, E.I 

Kukula Niassa Microcrédito, E.I.

ADC Microcrédito, E.I.

ADECON Microcrédito, E.I.

AMICROL Microcrédito, E.I.

BMC - Banca Microcrédito, E.I.

Inter Microcrédito, E.I

N/O Nome comercial do operador Representante

2. Província de Niassa

Associação para o Desenvolvimento da 
Comunidade

Associação Zambeziana para o 
Desenvolvimento Sustentável

Associação para o Desenvolvimento 
Comunitário do Niassa

1

2

3

4

5

6

7

8

Zeferino Aberto Gravata Canivete

Trindade Bicho Simão

Felisberto Zunza

Faustino Vasco Almeida

Estevão Chicuama

Alcides Paulo Aliazar Paulo Cintura

Laura Sérgio Gulele

Zeferino Canivete Microcrédito, E.I.

M.O. Microcrédito, E.I.

F.R.N.M.Z Microcrédito, E.I

Maita Basa Microcrédito, E.I.

Mina Microcrédito, E.I

Associação Kwaedza Simukai Manica

Paulino Microcrédito, E.I.

MLT Microcrédito, E.I.

N/O Nome comercial do operador Representante

4. Província de Manica

Organização para a paz e desenvolvimento 
humanitário

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Abdul Abubacar Azevedo

Alexandre Salvador Sumbana

Américo Alberto Agostinho

Argentino Francisco

Brito Muansuro

Carlos Avelino Lourenço Garcia

Clemente Francisco Dijá

Egnência Quenjasse Mahoque

Fátima Maconde

Fernando Morgado

Francisco Hanhane Muhole

Gabriel Filimone Muatinissa

Júlio Muhie Namaito

Juvêncio Nhantumbo

Madalena André Monjane

Maia Dionísio Lacerda

Miraldo Jeque Luís Lourenço 

Nilza Felisberto Guirrugo Manganhela

Niprege Ramadane João

Sandra Mariza Ambrossainho

Valdimiro Alexandre de Rosta Joel

Azevedo Microcrédito, E.I.

Alexandre Salvador Sumbana Microcrédito, E.I.

Américo Microcrédito, E.I.

VMC Microcrédito, E.I.

Nacala Prestígio Microcrédito, E.I.

CG Microcrédito, E.I.

Chikhate Microcrédito, E.I.

Ephiro Microcrédito, E.I.

AMF Microcrédito, E.I.

Nunnuwe Microcrédito, E.I.

Aloga Microcrédito, E.I.

Muatimissa Microcrédito, E.I.

Modelo Microcrédito, E.I.

Juveone Microcrédito, E.I.

Parapato Microcrédito, E.I.

MDL Microcrédito, E.I.

ML Microcrédito, E.I.

Bingo Microcrédito, E.I.

Kalihiwa Microcrédito, E.I.

Microcrédito, E.I. sem Fronteira 

Kalusa Microcrédito, E.I.

VJS Microcrédito, E.I.

N/O Nome comercial do operador

3. Província de Nampula

Representante

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Zuhra Ussene Vali 

Zinja João Machio

Victorino Lucas Augusto Simão 

Pedro Paulo Gunjare Datizuau 

Nilza Janete Sabino Calenga 

Neves Júlio Pedro Limpo

Mariano Tembo Mirione 

Lovemore Moffat Kabudula

Irene Honuane 

Francisco Sabia Massuanganhe 

Francisco Dango Chitocosse

Filomena Simoni Camurai 

Felicidade António Torcida Felimone 

Essita da Gloria Carlos Nora Sitole 

Elma Ruth Alberto Varela 

Edson Odrique Oliveira Januario 

Consórcio Associações com Moçambique

Carlos Francisco Chombe 

Associação Tiphendzane 

António Mussuoana Sora

Anabela Maria Arnaça dos Santos 

Armando Elias Mafunde 

Lília Joana Matias Mireia 

Domingas Sónia Patrício Zuro 

Yathu Microcrédito, E.I.

Machio Microcrédito E.I.

Yanga Microcrédito, E.I.

DAT Microcrédito, E.I.

Nhoshani Microcrédito, E.I

Tchiriro Microcrédito, E.I.

Canxixe Microcrédito,E.I.

Lovemore Moffat Kabudula

Muxungué Microcrédito, E.I.

OAN Microcrédito, E.I.

Moz Microcrédito, E.I.

Filomena Simoni Camurai 

Obaliwa Microcrédito, E.I.

Credisul Microcrédito E.I.

MAAC Microcrédito, E.I.

Wedicon Microcrédito, E.I.

Consórcio Associações com Moçambique

Mozambique Microcrédito, E.I.

Associação Tiphendzane 

Ku Mussa Microcrédito, E.I

Welwiltcha Microcrédito, E.I

Armando Mafunde Microcrédito, E.I

Kadosh Microcrédito, E.I

DS Microcrédito, E.I

N/O Nome comercial do operador

5. Província de Sofala

Representante

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Tomás Lourenço Machai

Teresa Ernesto Chambule 

Tânia Eugénia Fernando Malate 

Syder Sténio Amrathelal Salvador 

Shaun Chance Bisset 

Sérgio David Sambo 

Angélica Jubeta Muchave

Rosana Eduardo

Rogério Paulo Bila

Orlando Henrique Jamisse

Nélio Alex da Glória Enoque 

Moshin Suleimane Cassamo 

Marques Pedro Nhanala 

Mário Ernesto Sevene 

Marielle Zeidler 

Maida Cesár Fernando 

Magno Maria Alberto 

José Laite Manhique

Luísa Joana Chicoge Goca

Luís Rafael Monjane

José Gonçalves 

Jorge Fugão Machimba Vilanculos

Isequiel Rafael Cardo 

Gonçalves Cecília Matusse 

Francisco Armando 

Fezila Benito Pagula

Ernesto Julião Manhique 

Eduardo Paulo Miguel Congolo

Edson dos Santos Acácio Augusto

Zavala Microcrédito, E.I.

Guphassana Microcrédito, E.I.

Microcrédito Malate, E.I.

Syder Salvador Microcrédito, E.I.

Super Simples Microcredito, E.I.

Microcrédito Kula, E.I.

Rural Crédito, E.I.

Vuneka Microcrédito, E.I.

Rogério Paulo Bila

Orlando Microcrédito, E.I.

NAS Microcrédito, E.I.

Kukulisa Microcrédito, E.I.

Xivuno Microcrédito, E.I.

Mbewu  Microcrédito, E.I.

MZ Nyeleti Microcrédito, E.I.

Masseve Microcredito, E.I.

Magno Microcrédito, E.I.

Macassa Créditos, E.I.

Lego Microcrédito, E.I.

Luís Monjane Microcrédito, E.I.

Inharrime Microcrédito, E.I.

Microcréditos Ku Vunana, E.I.

IC Microcrédito, E.I.

GCM Microcrédito E.I.

Muvuni Microcrédito, E.I.

Fezila Benito Pagula

Maisacr - Irmãos Microcrédito, E.I. 

CO Microcrédito, E.I.

Nghala Microcrédito, E.I.

N/O Nome comercial do operador

8. Província de Inhambane

Representante

(continuação da tabela da Província de Tete)
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Abdul Azize Alibhai Júnior 

Abdul Razak dos Santos 

Abel Moisés Timbana 

Achirafo Ossumane Mulungo 

Adelino Benjamim Matecane 

Adérito Pelembe 

Ádia Juscilde António Manhique 

Admildo Domingos Mahumane

Adriano Venâncio Macuácua 

Agnaldo Fernandes Ernesto 

Agostinho Maurício Silvino 

Aida Ofinar Tinga Langa 

Albertina Muchine

Zaya Microcrédito, E.I.

Razak Santos Microcrédito, E.I.

Bindzula Microcrédito E.I.

A. O. Microcrédito E.I.

Tangente Microcrédito, E.I.

Kuyanha Microcrédito, E.I.

Grow Microcrédito, E.I.

KA Microcrédito, E.I.

Polén Microcrédito, E.I.

Phassega Microcrédito, E.I.

A.M.S Microcrédito, E.I.

Vencer Microcrédito, E.I.

Universo Microcrédito, E.I.

N/O Nome comercial do operador Representante

10. Província e Cidade de Maputo

Kensani - Associação Moçambicana para o 
Desenvolvimento Sócio-Económico e Cultural

Kensani - Associação Moçambicana para o 
Desenvolvimento Sócio-Económico e Cultural

Hélder Humberto Amaral (Helder Humberto 
Amaral Microcredito)

Associação para o Desenvolvimento 
Sustentável

Associação para o Desenvolvimento 
Sustentável

Associação de Desenvolvimento Económico 
de Inhambane (ADEI)l

Associação de Desenvolvimento Económico 
de Inhambane (ADEI)l

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Simão Alexandre Maculuve 

Ricardina João David 

Luís Manuel da Silva Paixão 

Laurinda Alberto Mulhaisse 

José P. Moiane

Joaquim Miguel Tovela 

Jeremias Francisco Sitoe 

Jaconias António Massango 

Iracema Baptista Gonçalves 

Inocêncio Sigaúque 

Hermínia André Mapanzene Tete

Helena da Graça José Elias Manhiça 

Gledis Margarida Gildo Mutemba

Fundo de Desenvolvimento da Mulher, SARL

Fernando Eleotélio Covane

Emílio Samuel Mabalene 

Emídio Arlindo Langa 

Cremildo Valente Buque 

Cremilda Patrício 

Change Microcrédito 

Camilo Fabião Manhique

Bernabé Eduardo Dimande 

Augusta Alberto 

Atanásio Marcos Machava 

Alberto Chico Menezes Donquene

Albertino Armando Ubisse 

Afonso Rafael Cossa

César Atanázio Macamo

Vuma Microcrédito, E.I.

Mabumo´s Microcrédito, E.I.

NSP Microcrédito, E.I.

LM Microcrédito, E.I.

José P. Moiane

Toma Microcrédito, E.I.

Chicualacuala Crédito, E.I.

Crédito Hluvucane, E.I.

TKIMA Microcrédito, E.I.

Alavanca Microcrédito, E.I.

KWK Microcrédito, E.I.

Yadash Microcrédito, E.I. 

Hélder Humberto Amaral Microcredito, E.I.

Gledis Margarida Gildo Mutemba

Fundo de Desenvolvimento da Mulher, SARL

Chaco Microcrédito E.I.

Paryango Microcrédito,E.I.

KAVATA Microcrédito, E.I.

Buque Microcrédito, E.I.

KCP Microcrédito E.I.

Sílvio Carlos Mula, E.I.

Camilo Fabiao Manhique

Nwaukhisse Microcrédito, E.I.

Microcrédito Confiança, E.I.

Muzamane Microcrédito, E.I.

Donquene Microcrédito, E.I.

Npfuni Microcrédito, E.I.

Empírico Microcrédito, E.I.

Wuka Chidenguele Microcrédito, E.I.

N/O Nome comercial do operador

9. Província de Gaza

Representante

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Edgar Fernando de Assis 

Cáritas Diocesana de Inhambane

Calisto Américo 

Augusto Bernardo Ferrão

Angélica António Chilengue 

Alfredo Herculano Pires 

Albertina Pascoal Foquiço 

Adérito Jaime Hambucane 

Adalberto Paulino Falso Armindo

Ezaro Raimundo Vicente Zunguze   

J & E Microcrédito, E.I.

Cáritas Diocesana de Inhambane

Kuvanga Microcrédito E.I.

Ferrão Microcrédito, E.I.

Angélica Chilengue Microcrédito, E.I.

MP Microcrédito, E.I.

LAS Microcrédito, E.I.

H. Microcrédito, E.I.

VG Microcrédito, E.I.

SW Microcrédito, E.I.

(continuação da tabela da Província de Sofala)

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

Alberto Munguambe 

Alice Augusto Covo Nguenha 

Amélia Antonio Uamusse

Ana Dércia António Mausse

Ana Miguel Toro Manhique

Ana Paula Ribeiro Quibe 

Aníbal Leonardo Simbine 

António Edson Justino Tchuquela 

António Fernando Mandlate

António Linder Filipe 

Arciolinda Abílio Ouana 

Arménio Alfredo Manhiça

Artimiza Armando Arrone 

Assucena Manjate 

Augusto Francisco Ubisse 

Aurélio Alberto Macuácua 

Beatriz Izilda Amone (Kupfuka Microcrédito, E.I)

Boaventura Pombo da Dívidas 

Boavida Júlio Tai Chissaque

Cain Alexandre Macuvele

Cassimo Capruchande Jeichande 

Catarina Adelino Marinho 

Celeste Nhanala 

Celso Manguele 

Celso Manuel Chana 

Cesaltina Eugénio Uamusse 

Cláudia dos Anjos Macamo 

Claudino António Manuel Braga

Cláudio Samuel Macombo 

Confiança Benjamim Arão Chicombo

Crimildo Felisberto Muchisse 

Custódio Aurélio Simbine

Daniel Ângelo Tamele 

Danúbio Felisberto Chiziane 

David Afonso Arone 

Décio Mavale 

Delfina Rangel 

Denário Daniel Cumbi

Dinis Abrão Canda 

Dinis António Bernardo 

Dirse Luzarda da Graça 

Dulce Ishaca Aly Baraca 

Éder Bruno da Graça Pedro Marina 

Edmundo Nando Henrique Chiau 

Edna Magalhães Bazo 

Edson Pedro Bambamba

Elcídio Fernando Jaime

Elisa Maria Fernando Chiluvane 

Emanuel Eugénio António Agaia

Emídio João Fabião 

Emília Catarina Nzucule Cumbe 

Enoque João Jala 

Enzo Baptista 

Epidauro Manjate 

Ester Alfeu Magule Soda 

Ester Carmelo Moiane 

Estilano álvaro Eglande 

Eulália Maria Joaquim Tcamo Dauane 

Eunésia Larisse Ponguane Uetela 

Faquir Bay Júnior 

Felizarda Horácio Gongolo 

Tchela Male Microcrédito E.I

Pfunekani Zimpeto Microcrédito, E.I

AMA Microcrédito

Menete Microcrédito, E.I

Yakane Microcrédito, E.I

Rubatsiro  Microcrédito, E.I

Txusseka Microcrédito, E.I

Só Microcrédito

Maleyamina Microcrédito, E.I

Mati  Microcrédito

Provedor Microcrédito

AGM Microcrédito, E.I

Manancial Microcrédito

AJM Microcrédito, E.I

Bassambilo Microcrédito, E.I

A.C.E.L Microcrédito, E.I.

Kupfuka Microcrédito, E.I.

Kupfunana Microcrédito, E.I.

T.C. Microcrédito, E.I.

Kududa Microcrédito, E.I.

Kuvunana Microcrédito, E.I.

Embondeiro Microcrédito, E.I.

Diários Microcrédito, E.I.

CLVM Microcrédito, E.I.

Chana Microcrédito, E.I.

El Young  Microcrédito, E.I.

Kutsaca Microcrédito, E.I.

Cadi Microcrédito, E.I.

CSM Microcrédito, E.I.

Invista Microcrédito, E.I. 

Crimildo Muchisse Microcrédito, E.I.

Lhympopo Microcrédito, E.I.

MUSSURUKO Microcrédito E.I.

Império Microcrédito, E.I.

Soluções Microcrédito

DM Microcrédito, E.I.

Mão Amiga Microcrédito, E.I.

NG Microcrédito

Canda Microcrédito, E.I.

DAS Microcrédito

Kulomba Microcrédito, E.I.

Okopha Nzurukho

Éder Microcrédito, E.I.

Lagutela Microcrédito, E.I.

Magalhães Microcrédito

Credika Microcrédito, E.I.

Nochile Microcrédito, E.I.

IRCD Microcrédito, E.I.

Agaia  Microcrédito, E.I.

Paz Microcrédito

Lotus Microcrédito, E.I.

Mwana Microcrédito, E.I.

Brilho Microcrédito, E.I.

Kulane Microcrédito

Florescer Microcrédito 

ECM Microcrédito

Microcrédito Central L'L, E.I.

Sky Fin Microcrédito, E.I.

EL Microcrédito

Bay Microcrédito, E.I.

Realizações Microcrédito, E.I.

(continuação da tabela da Província e Cidade de Maputo

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

Fernando Augusto Feniasse 

Fernando Cacilda Chilundo 

Fernando Duarte 

Filimão Joaquim Ruco

Florentino Sarmento Massingarela Júnior

Fortunata Aurélio Machava 

Francisco de Barros Simbine 

Francisco Faria 

Frederico Cândido Muianga 

Gamito da Alda Machava 

Gerson Monteiro Muhate 

Gervásio Uacheque 

Gina Matsul 

Gisela Felisberto Munguambe 

Graciete Raul Cossa 

Helton Rafael Joaquim Madeira 

Hermínio Chavana 

Hilário Domingos Mahumane

Ilídio Matola

Imídio de Carvalho Sambo 

Isabel da Conceição Mateus 

Isaque Carlos Cubara 

Jaime Carlos Fernando

Jeremias Gabriel Canda 

Jorge Morais 

José Fernando Joarce Júnior 

José Monteiro 

Julião Arlindo 

Júlio Boaventura Sitoe 

Justino António Comé 

Kevin Karl Woderich

Khulula Microcrédito, E.I. 

Látia Moisés Sambo Gulube 

Laurentino Hagee Tete 

Leonel Florêncio Nhambi 

Leonor Nilza Filipe Boca

Leovigildo Felisberto Munguambe

Lídia Julião Mudema

Lígia Carlos Mahumane 

Lucrécio Manuel Teixeira Sengo Júnior 

Manuel Bene 

Manuel Fernando João Belmiro 

Marino Omar Soares

Mário Augusto da Silva

Marta Nhatave 

Mauro Mateus Mazimba 

Módi Adelina Adriano Maleiane 

Nalda da Conceição Maurício 

Nália Leodomila Pascoal Timóteo 

Nelson Jorge Bonde 

Nenita da Graça Samuel

Nércia Zerelda Carlos Cossa 

Neusa Natacha Manuel Songane 

Odete da Luz  Chirindza 

Osvaldo Arnaldo Muchanga 

Paulo José Chirindza 

Pedro Jussar Ribeiro  

Pércio Henrique Chirindza  

Reginaldo Ricardo Nhantumbo 

Reinaldo Calçada Guina Luís 

Samuel Sitoe 

Kubhatana Ngo Simba Microcrédito

F.I.M Microcrédito, E.I.

Erik Microcrédito

MALI HAKU Microcrédito 

Microcrédito Penitude, E.I.

Universal Crédito, E.I.

Khombelane Microcrédito, E.I.

FM Microcrédito, E.I.

ServCred Microcrédito, E.I.

Livoningo Microcrédito, E.I.

BB Microcrédito, E.I.

Kashe Microcrédito 

GM Microcrédito, E.I.

Mpatsano Microcrédito, E.I.

WJ Microcrédito E.I.

H.M. Microcrédito, E.I.

Beka Microcrédito

Whezu - Microcrédito, E.I.

Matola Microcrédito, E.I.

IS Microcrédito, E.I.

Fonte Microcrédito, E.I.

Líder Microcrédito

JCF Microcrédito, E.I.

Impala Microcrédito

Tenga Microcrédito, E.I.

Muandro Microcrédito, E.I.

Liquidez Microcrédito, E.I.

Chipasso Microcrédito

Turen  Microcrédito, E.I.

Justino Microcrédito, E.I.

Simplicidade Microcrédito, E.I.

Khulula Microcrédito, E.I.

L.M.G. Microcrédito, E.I.

Tecla Microcrédito, E.I.

Nhambi Microcrédito, E.I.

Ntlangano Microcrédito, E.I.

Prudência Microcrédito, E.I.

Mihandzo Microcrédito, E.I.

LCM Microcédito

LSW Microcrédito, E.I.

ISB Microcrédito, E.I.

Dlelene Microcrédito, E.I.

M.S. Microcrédito, E.I.

Dasilva Microcrédito, E.I.

Nivhoneni Microcrédito

SDC Microcrédito, E.I.

ICEF Microcrédito

USIZO Microcrédito, E.I.

TCT  Microcrédito, E.I.

PFB Microcrédito

Moriá Microcrédito, E.I.

Cruz Microcrédito, E.I.

2N Microcrédito, E.I.

Daluz Microcrédito, E.I.

Fast Microcrédito, E.I.

DP Services

Ribas Microcrédito, E.I.

Irmandade Microcrédito, E.I. 

Renha Microcrédito, E.I.

SIBA Microcrédito E.I.

Microcrédito S.S., E.I.

(continuação da tabela da Província e Cidade de Maputo
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198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

Elidio António Chunguane 

Eugénio Cumbane 

Eulícia da Conceição Miguel Naiete

Eulínio Alexandre Cande

Fáusia Veneranda Gil Chambal 

Fernando Domingos dos Santos 

Fernando Nhambongo 

Fira Anette Armando Moamba 

Florinda Estefânia M. D. Tembe 

Gerson Monteiro Muhate 

Gertrudes Cabral Nhanala 

Gilcio Viriato Manjate

Gonçalves Artur Salvador 

Halacane Iacubo Amisse 

Hélder Adelino Bernardo

Hélder Júlio Malhoe 

Hélio Adolfo Correia

Hélio Francisco Chacha 

Helton Estevão Nuno Vilar

Humberto Márcio Cumbana

Idália NtxeKwasse David Mucavele

Igor Stwart Mazuze Roberty

Ilídio Ernesto de Almeida Lipangue

Itélio António Macaringue 

Isaías Gerácido David Muhate

Jaime da Conceição Bejamim

Jaime Holo Félix Chibindji 

Jennifer Langa

Joana José Fafetine 

João Luzo Bosse

João Pedro Nhanombe 

José Castigo Paulo

José Eduardo Correia Malapene 

José Resende da Silva Ribeiro 

Jude Mariamo Horácio Novela 

Júlia Eduardo Novla Gimo 

Kleyton Macatange 

Laila Idnésia Natividade Paulino 

Lazáro Vicente Cossa 

Lécio Dirceu Cumbe 

Leila Domingos Condo 

Leonardo Acácio António

Leonência Jordina Langa 

Leonor Benjamim Balane

Lourenço Cossa Júnior 

Luísa da Conceição dos Santos Raso

Manuel Cusrtódio Paulino Maló 

Mariana Bartolomeu Langa 

Martins Navingo

Marven Victorino António Munguambe 

Miguel Alexandre Machehane 

Moisés Rogério Guambe

Nélson Carmindo Nhachongue

Nelson Cristóvão

Nelson José Uetimane 

Nelson Moisés Arnaldo Nhamuchua 

Nildo Aurélio Jeco 

Nóbrega José de Sousa 

Nocélio Chadreque Macie

Obadias Xavier  

Elthay Microcrédito, E.I.

Laedy Microcrédito, E.I.

Liwette Microcrédito, E.I.

Andissa Microcrédito, E.I.

FCI Microcrédito, E.I.

Buda Microcrédito, E.I.

Nhambongo Microcrédito

Firmo Microcrédito, E.I.

Ekan Microcrédito, E.I.

Muhaxi Microcrédito, E.I.

Prospere Microcrédito, E.I.

Sonhos Microcrédito, E.I.

Mudjekene Microcrédito, E.I.

ABK Microcrédito

Alicerces Microcrédito, E.I.

Visa Microcrédito, E.I.

Coroa Microcrédito, E.I.

Chacha Microcrédito

AVL Microcrédito, E.I.

Microcrédito Heminilvias, E.I.

Ntxekwasse Microcrédito, E.I.

Mola na Hora Microcrédito, E.I.

Chibaba Microcrédito, E.I.

Maka Microcrédito, E.I.

Credimond Microcrédito, E.I.

Asheley Microcrédito, E.I.

Holo Microcrédito, E.I.

OSL Microcrédito, E.I.

Somangue Microcrédito E.I.

Tiyani Microcrédito

JP Microcrédito

Caju Microcrédito, E.I.

FL Microcrédito, E.I.

SR Microcrédito, E.I.

PROSAP Microcrédito, E.I.

Juju Microcrédito, E.I.

Macapito Microcrédito, E.I.

Lar Mabunda Microcrédito, E.I.

Lalathi Microcrédito 

LDC Microcrédito

Jenil Microcrédito

SYMVÁLLEI Microcrédito, E.I.

Malanga Microcrédito, E.I.

Ganhane Microcrédito, E.I. 

Microcrédito Pluvial, E.I. 

Mutual Microcrédito, E.I.

Microcrédito Essência, E.I.

Mtsula Microcrédito, E.I.

Anjo do Negócio Microcrédito, E.I.

MCW Microcrédito, E.I.

Empreendedor Microcrédito, E.I.

Machehane Microcrédito, E.I.

Confiança Microcrédito, E.I.

NHACHU Microcrédito, E.I.

Quedas do Lúrio Microcrédito, E.I.

Enkanthus Microcrédito, E.I.

Tsutsuma MK Microcrédito, E.I.

NJ Microcrédito

Crediextra Microcrédito, E.I.

Carteira Koila Microcrédito

OX Microcrédito, E.I.

(continuação da tabela da Província e Cidade de Maputo
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Sérgio Almeida Muanavina

Shaida Maria Amad Seni

Sheila Valentina Fernandes António

Sónia de Sousa Romão Muxanga 

Stela Cristina Muchanga

Telmo de Neves Lubrino Maquechemu 

Tenday Rúben Jó 

Themba José Matavele 

Valdemir Alexandre Simbane 

Valentim frederico Mandlate Namizinga 

Vasco Chingore Fernando

Virgílio Fernando Come 

Virgínia Mandlate

Vitorino Uiliamo Matenderere 

Wick Alberto Júlio Macamo

Wilton Fernando Mabjaia

Zélio Ivan Banze 

Zico Eugénio Moiane 

Abílio Agostinho Bata 

Adelina Cristiana Plácido Mocubela Mabombo

Adelino André Langa 

Adelino Arminda Pave  

Adelino João Júnior 

Alestiar Givragy Mugumela 

Alfredo Raimundo Chicuava

Almira Enoque

Amândio Joaquim Comé

Amilton Estevão Manjate 

Ana Abílio Chirindza 

Ana Samuel 

Ana Victória Madeira da Cunha 

Ângelo Armando Mondlane 

Aniceto dos Anjos Ribeiro

António Afonso Cossa 

António Armando Manhiça 

António Domingos Matsolo 

Apolinária da Albertina Cuambe Mathe

Aristides Agostinho Cumbana 

Azarias Júnior Balate 

Baptista Nicolau Guiliche

Bonifácio Alberto Cau 

Carlos Edgar Caixelo Manjate 

Carlos Miguel Panguana 

Chemane Faruco Camal 

Chineve Microcrédito 

Cláudio Alberto Tembe

Cristina Amós Crisóstomo Matsimbe Nhamue 

Custódio Alexandre Tivane 

Daniel Vasco Moiane

Daurília Laurinda Timane 

Délcia de Lurdes Mutisse

Dércia  Chelenje

Dionísio Francisco Moiane 

Dionísio Samuel Gumende 

Domingos Durbeque Júnior

Domingos Machava 

Dormália Verónica Massango Comuana

Edelson Cláudio Abílio Matine

Edgar Orlando Guila 

Edson Lázaro Mathe

Ekton Samuel Tomás Langa 

Prontidão Microcrédito, E.I.

Prospera Microcrédito, E.I.

Valentina Microcrédito, E.I.

Tambira Wathu Microcrédito, E.I.

Wanga Microcrédito, E.I.

Malhampsene Microcrédito, E.I.

Tenday Microcrédito

Es´Khaleni Microcrédito, E.I.

EBN  Microcrédito, E.I.

VWM Microcrédito, E.I.

CactUs Microcrédito, E.I.

Imbondeiro Microcrédito

Ebenezer Microcrédito

Malongua Microcrédito

Macamo Microcrédito E.I.

Kulamulela Microcrédito, E.I.

Arco-Iris Microcrédito, E.I.

Tsanelzy Microcrédito, E.I.

Mahigo Microcrédito, E.I.

AD Microcrédito, E.I.

Credível Microcrédito, E.I.

 Pave Microcrédito 

A.J.J  Microcrédito, E.I.

Nomic Microcrédito, E.I.

INA Microcrédito, E.I.

AYA Microcrédito, E.I.

Nova Vida Microcrédito, E.I.

Jans  Microcrédito, E.I.

ADN Microcrédito, E.I.

Gama Microcrédito, E.I.

Mussurukho Microcrédito E.I.

Anjinhos Microcrédito, E.I.

Nota Microcrédito, E.I.

Microcrédito Dima's, E.I.

Macthunissa Microcrédito, E.I.

Matsolo Microcrédito, E.I.

Jiréh Microcrédito, E.I.

ABC Microcrédito, E.I.

Identidade Microcédito, E.I.

Águia Microcrédito

BC Microcrédito, E.I.

CECM Microcrédito E.I.

CL Microcrédito E.I.

A Nossa Microcrédito, E.I.

Lucas Sebastião Chilaúle 

Kileró Microcrédito, E.I.

Wezu Microcrédito, E.I.

Custódio Microcrédito E.I.

DSB Nkateko Microcrédito, E.I.

Kymu Microcrédito, E.I

Lude Microcrédito, E.I.

C.D Microcrédito, E.I.

Hlengueleta Microcrédito, E.I.

DG Microcrédito, E.I.

Durbeque Microcrédito, E.I.

Escambo Microcrédito, E.I.

PRG Microcrédito, E.I.

Mais Mola Microcrédito, E.I.

Edgar Microcrédito, E.I.

Billicredit Microcrédito, E.I.

Samuel Langa Microcrédito, E.I.

(continuação da tabela da Província e Cidade de Maputo
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Odilio Alexandre Cumbe 

Olga Davene Mate

Olívia Cabral Nhanala 

Paulo João Uate 

Prudêncio Noélio da Cruz Marrumbe 

Raimundo Dinis Sueia 

Relda Luísa António Boa Koko 

Renato Jeremias Langa 

Rogério Jossefa Muchanga 

Rosalina Boene

Salomão Marcos Cuco 

Salvador Júnior

Samiro Cassimo Alaudine Issufo

Sérgio José Nhane

Sérgio Wanderley Venâncio Quiba 

Sheila Vasco Muxlhanga 

Stela David Beny Chabooka Chirindza 

Tamires Irene Carvalho Madeira 

Tomás Carlos Soares de Pombal 

Tomé Vileta Kuanza 

Vagner Stefan Elias Acub Varinde

Valdimiro Abdala Luís

Valeriando Joaquim da Costa 

Victor Jaime Parruque 

Vinte Mabote 

Virgínia Noma Alberto Mangana 

Zaida Inácio Nacuel

O. A. Microcrédito

ODM Microcrédito, E.I.

Sorriso Microcrédito

Jowal Microcrédito, E.I.

Tchizenda Microcrédito

Bindzo Microcrédito, E.I.

Tinhike Microcrédito, E.I.

RLX Microcrédito 

Madiba Microcrédito, E.I.

Diva Microcrédito, E.I.

SOLUA Microcrédito, E.I.

Muhuluxi Microcrédito, E.I.

Samirro Issufo Microcrédito, E.I.

Sérgio José Nhane (Nota Dez Microcrédito, E.I.)

Solução Microcrédito E.I.

Kulawene Microcrédito

Txapita Microcrédito, E.I.

Zoe Microcrédito, E.I.

TP Microcrédito

Grémio Microcrédito, E.I.

Queromola Microcrédito, E.I.

Owany Microcrédito, E.I.

Inclusivo Microcrédito, E.I.

Parruques Microcrédito, E.I.

VJ Microcrédito 

Maalalel Microcrédito, E.I.

KJ Microcrédito, E.I.

(continuação da tabela da Província e Cidade de Maputo

Lourenço Luciano Ngulele (Mutual 
Microcrédito, E.I)

O BM apela aos operadores de microcrédito a aderirem ao 

processo de realização de prova de vida, sob pena de 

cancelamento do registo para o exercício da actividade.

As dúvidas que surgirem no âmbito do presente comunicado, 

deveram ser colocadas ao Departamento de Supervisão 

Prudencial do BM, através dos telefones +258 

21354600/21354700. 

Maputo, 10 de Janeiro de 2022
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PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Concurso REF. 0001/2021 – RISE – Fornecimento de Tablets

1. A JHPIEGO Mozambique convida por este meio, empresas interessadas e elegíveis a manifestarem o
seu interesse na apresentação de propostas em CARTA FECHADA para fornecimento de:

Descrição Especificações
           Fornecimento de tablets Ver caderno de encargo

2. A manifestação de interesse está aberta a todos concorentes legalmente registados e autorizados
para o fornecimento de equipamento informático (anexar documentação relativa). O processo
será regido de acordo com as normas e procedimentos em vigor na Jhpiego Moçambique.

3. A proposta deve ser apresentada em Meticais (MZN) indicando o valor unitário para cada item e
total dos items, o número do NUIT da Jhpiego, o valor do IVA deve ser referenciado a sua percentagem.
TODAS AS PROPOSTAS ABERTAS, enviadas sem as descrições acima referenciadas OU ENVIADAS POR
EMAIL SERÃO INVALIDADAS.

4. O período de validade das propostas deverá ser de 90 dias, no mínimo.

5. Cadernos de encargos/informação adicional poderão ser solicitados a partir do dia 5/1/2022 até ao
dia 14/1/2022, pelo email: dulce.marrengule@jhpiego.org

6. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo, no dia 18 de Janeiro de 2022 (das 7.30 às
15.00 horas), indicando o nome da empresa, número do concurso e objecto pelo qual concorre, pelo
que, as mesmas serão abertas em sessão reservada e dirigida por um Comité de Avaliação interno,

criado para o efeito e, este processo será regido de acordo com as normas e procedimentos da Jhpiego
Mozambique.

JHPIEGO Mozambique
Av. Armando Tivane, n.º 1588

Cell: 258 84 3123806
Maputo – Moçambique
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Assunto: Solicitação de Propostas (RFA) Nº Sol_72065622RFA00002 
– USAID/Mozambique Small Town Sanitation (STS)

O Governo dos Estados Unidos, representado pela Agência dos Estados Unidos para 
o Desenvolvimento Internacional (USAID) em Moçambique, procura propostas
competitivas de organizações qualificadas, interessadas em fornecer serviços no âmbito
da implementação do projecto USAID/Mozambique Small Town Sanitation, conforme
descrito na RFA e anúncio completos, disponíveis em: www.grants.gov sob o título
“USAID/Mozambique Small Town Sanitation”.

Os licitantes são incentivados a lerem toda a RFA, que inclui todos os requisitos 
contratuais pertinentes e as condições e instruções exigidas para a apresentação de uma 
proposta. O principal ponto de contacto para esta RFA é o Sr. George Boateng. Quaisquer 
perguntas relacionadas com a mesma devem ser enviadas por e-mail para Tânia Conde, 
em tconde@usaid.gov, e George Boateng, em gboateng@usaid.gov, até à data e hora de 
encerramento especificadas na RFA. 

As empresas ou organizações devem prestar atenção aos prazos mencionados na primeira 
página da RFA. A USAID não se responsabiliza por erros de dados resultantes de processos 
de transmissão ou conversão.  Alertamos para o facto de as emendas a este concurso 
poderem ser ocasionalmente emitidas e publicadas no “website” indicado acima.  A 
USAID recomenda a todas as entidades interessadas a verificarem com regularidade o 
“website” acima para eventuais alterações.

As propostas, em resposta a esta RFA, devem ser enviadas por correio electrónico ao 
Sr. George Boateng, com uma cópia para a Sra. Tânia Conde. Apenas as submissões 
electrónicas serão aceites. Os proponentes são responsáveis por garantir que as propostas 
sejam recebidas pela USAID no prazo estabelecido, conforme especificado na RFA.

Esta RFA de forma alguma obriga a USAID a outorgar um contrato, nem a pagar quaisquer 
custos incorridos na preparação e apresentação de uma proposta. A adjudicação de 
um contrato ao abrigo desta RFA está sujeita à disponibilidade de fundos e a outras 
aprovações internas da USAID.

12058

ANÚNCIO DE CONCURSO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA

A World Vision-Moçambique (WV-Moç) torna público que pretende contratar uma empresa  
especializada em manutenção e implementação de sistemas de Segurança por forma a efectuar a 
manutenção e a modernização dos Sistemas de Segurança: CCTV, Controlo de Acesso e Detenção 
de Incêndios nos seus escritórios em Maputo. 

Propósito 

Manutenção e modernização dos Sistemas de Segurança: CCTV, Controlo de Acesso e Detenção 
de Incêndios no Escritório Nacional da World Vision em Maputo. 
Pretende-se implantar um sistema electrónico de segurança e controlo de acesso robusto que 
possibilite a gestão dos Sistemas de Alarmes Contra Intrusão com Monitoria Remota se for o 
caso, Gravação e Disponibilização de Imagens, queira em tempo real como em backups dessas 
informações, assim como a gestão dos Detectores de Incêndio e Controlo de Acesso, incluindo o 
anexo onde estão as salas de reuniões. 

Termos de Referência (ToRs):

Os interessados poderão solicitar os Termos de Referência, a partir da data da publicação deste 
anúncio somente através do correio electrónico mozodme_consultancy@wvi.org 

Forma, Endereçamento, Requisitos e Prazos:

O concurso está aberto a todos os interessados elegíveis, bastando, para o efeito, submeter as 
suas propostas técnicas e financeiras até ao dia 10 de Janeiro de 2022 através do correio 
electrónico  mozo_tender@wvi.org
Os concorrentes deverão submeter igualmente informações sobre suas qualificações e 
experiências em trabalhos similares, designadamente: cartas de referências, manuais ou guiões 
similares em que tenham estado envolvidos, competência técnica e outros. 

Os resultados serão anunciados através de uma carta dirigida a todos os seleccionados. 

A World Vision é uma organização cristã de ajuda humanitária, desenvolvimento e promoção 

da justiça, dedicada ao trabalho com as crianças, suas famílias e comunidades no mundo todo, 

para que elas atinjam seu potencial máximo através da abordagem das causas da pobreza e da 

injustiça. 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

INSTITUTO DE CEREAIS DE MOÇAMBIUQE, IP

DEPARTAMENTO DAS AQUISIÇÕES

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

Objecto
Modalidade de 

Contratação

Valor de 
Adjudicação

(MT)
Empresa 

Adjudicada
Proveniência

de Fundos

Aquisição de 2 viaturas, 
Mahindra Scorpio, 4x4, cabina 

dupla
Ajuste Directo 4.180.000,00 MHL AUTO, SA

Fundos 
Próprios 

do ICM, IP

Maputo, aos 10 de Janeiro de 2022

A Autoridade Competente

(Assinatura Ilegível) 367
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  FACULDADE DE AGRONOMIA E ENGENHARIA FLORESTAL 
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA FLORESTAL 

CURSO DE DOUTORADO 

EDITAL 

PROGRAMA DE DOUTORAMENTO EM RECURSOS FLORESTAIS 
ANO ACADÉMICO 2022

Estão abertas candidaturas para o programa de Doutoramento em Recursos Florestais com área de 
concentração em (1) Silvicultura e Maneio Florestal e (2) Ambiente e Vida Selvagem na Faculdade 
de Agronomia e Engenharia Florestal da Universidade Eduardo Mondlane. 

Objectivos do Programa de Doutoramento 
O programa visa criar oportunidades para que o doutorando adquira conhecimentos e competências, 
sobretudo na concepção, planeamento e execução de investigação nas áreas de Silvicultura, 
Maneio, Ambiente e Vida Selvagem, no desenvolvimento de habilidades de comunicação científica, 
capacidade de aprendizagem contínua e competência para formar novos investigadores. 

Grupo-alvo 
Podem-se candidatar os profissionais com Mestrado Académico em Biociências ou áreas afins. 
Poderão igualmente ingressar os candidatos com Mestrado profissionalizante desde que possuam 
o número de créditos equivalente ao mestrado académico, devendo igualmente possuir experiência
de investigação comprovada de pelo menos 4 anos, na área a que pretendem candidatar-se.

Organização do programa 
Para o ano académico 2022, o programa abre 10 vagas, das quais 5 para Silvicultura e Maneio 
Florestal e 5 para Ambiente e Vida Selvagem. O doutoramento é um modelo de ensino híbrido, 
presencial,

 
com uma componente lectiva e outra de pesquisa e tem a duração regular máxima de 4 

anos, exigindo dedicação a TEMPO INTEIRO. 

Actividades académico-científicas tais como frequência de disciplinas, apresentação anual em 
jornadas científicas e em outras conferências, participação em cursos de curta duração, estágios, 
entre outras, serão incluídas no programa e contarão para a acumulação de créditos académicos. 
Cada estudante que ingressar neste programa terá um plano de trabalho específico que deverá 
seguir durante o seu período de formação. 

Propinas 
A taxa de matrícula é de 15 000,00MZN, o valor da propina mensal será pago em 12 fracções de 20 
000,00MZN e a taxa de inscrição para a tese de doutoramento é de 75 000,00MZN. 

Procedimentos de candidatura 
• Formulário de candidatura devidamente preenchido;
• Requerimento de candidatura dirigido ao Director da Unidade académica;
• Certificado de habilitações literárias;
• Certificado de disciplinas feitas no mestrado e respectivos créditos e classificação;
• Carta de autorização dos serviços (para os candidatos com emprego);
• Curriculum Vitae;
• Fotocópia do BI ou Passaporte;
• Carta de motivação do candidato;
• Duas cartas de recomendação;
• Uma pré-proposta científica; e
• Comprovativo de que dispõe de recursos financeiros suficientes para o pagamento da taxa

de matrícula, taxa anual, execução do projecto de pesquisa proposto e taxa de inscrição para
a tese de doutoramento e formulários disponíveis na Faculdade.

Instrução dos processos de candidatura 
Os processos de candidatura devidamente instruídos deverão dar entrada até ao dia 4 de Março 
de 2022 e os resultados das candidaturas serão divulgados até ao dia 18 de Março de 2022, 
prevendo-se o início do programa a 11 de Abril de 2022. 

Submissão na Secretaria da Pós-graduação da Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal onde 
poderá obter mais informação junto à Secretaria da Pós-Graduação no e-mail: 
mestrado.faef@uem.mz e dir.faef@gmail.com 
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FACULDADE DE AGRONOMIA E ENGENHARIA FLORESTAL
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO

EDITAL

PROGRAMA DE DOUTORAMENTO EM GESTÃO E POLÍTICAS 
AGROALIMENTARES E MESTRADO EM ECONOMIA AGRÁRIA 

RAMO DE AGRONEGÓCIOS

ANO ACADÉMICO 2022
Estão abertas candidaturas para o programa de Doutoramento em Gestão e Políticas Agroalimentares e 
de Mestrado em Economia Agrária no Ramo de Agronegócio na Faculdade de Agronomia e Engenharia 
Florestal da Universidade Eduardo Mondlane. Estes cursos irão contar com estudantes de outros países 
Africanos beneficiários de bolsas de mobilidade através do projecto de mobilidades Intra-Africa ‘Train 
Agribusiness and Food Systems Scientists for African Agriculture’ (TAFSA)1. 

ORGANIZAÇÃO DOS CURSOS
O Curso de Doutoramento tem a duração de quatro anos. Os primeiros dois anos são para a componente  
lectiva incluindo o seminário de qualificação e os outros dois anos são para a elaboração e defesa da tese do 
Doutoramento. O curso de Mestrado tem a duração de dois anos. O primeiro ano destina-se à componente 
lectiva e o segundo ano é dedicado à elaboração individual do trabalho de culminação do curso.

REQUISITOS DE ADMISSÃO PARA O DOUTORAMENTO
Podem-se candidatar os profissionais com Mestrado Académico ou formação equivalente, preferencialmente 
nas áreas agrícola, florestal, alimentar ou ambiental, tendo concluído o grau com média-final igual ou 
superior a 14 valores. Poderão igualmente ingressar os candidatos com Mestrado profissionalizante ou 
nível equivalente, os quais serão seleccionados com base na experiência de investigação e profissional 
aferidas através de análise documental de candidatura. Em todos os casos, serão preferencialmente 
seleccionados candidatos com experiência profissional e/ou académica / investigação de pelo menos 3 
anos, anterior ou posterior à obtenção do grau de mestre. Todos os candidatos deverão submeter a proposta 
de investigação e esta será usada no processo de selecção para aferir as competências de investigação dos 
candidatos. O domínio das línguas Portuguesa e Inglesa é necessário à frequência do programa.

REQUISITOS DE ADMISSÃO PARA O MESTRADO
• Licenciatura em Agronomia, Engenharia Florestal, Economia, Biologia, Veterinária ou áreas afins;
• Curriculum vitae;
• Carta de autorização para estudar para estudantes trabalhadores;
• O candidato deve possuir a nota de conclusão do grau de Licenciatura igual ou superior a 14

valores ou não inferior a 12 valores desde que apresente comprovada experiencia profissional de
3 anos.

PROCEDIMENTOS DE CANDIDATURA PARA O DOUTORAMENTO
• Formulário de candidatura devidamente preenchido;
• Requerimento de candidatura dirigido ao Director da Faculdade;
• Certificado de habilitações literárias;
• Certificado de disciplinas feitas no mestrado e respectivos créditos e classificação;
• Carta de autorização dos serviços (para os candidatos com emprego);
• Curriculum Vitae;
• Fotocópia do BI ou Passaporte;
• Carta de motivação do candidato;
• Duas cartas de recomendação;
• Uma pré-proposta científica; e
• Comprovativo de que dispõe de recursos financeiros suficientes para o pagamento da taxa de

matrícula, propina anual, execução do projecto de pesquisa proposto e taxa de inscrição para a
tese de doutoramento.

PROCEDIMENTOS DE CANDIDATURA PARA O MESTRADO
• Ficha de Candidatura (pode ser obtida na Secretaria da Pós-graduação da FAEF) ou por

solicitação através do email: mestrado.faef@uem.mz
• Carta endereçada ao Director do Curso indicando o ramo e a motivação.
• Certificado de habilitações e diploma de Licenciatura;
• Certificado das cadeiras feitas;
• Uma carta de recomendação académica.

INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS DE CANDIDATURA
Os processos de candidatura devidamente instruídos deverão dar entrada até ao dia 4 de Março de 2022 
e os resultados das candidaturas serão divulgados até ao dia 18 de Março de 2022. O início do programa 
está previsto para 11 de Abril de 2022.

As candidaturas poderão ser submetidas na Secretaria da Pós-graduação da Faculdade de Agronomia e 
Engenharia Florestal ou através do e-mail mestrado.faef@uem.mz  Informação adicional pode ser obtida 
nesta Secretaria ou através dos seguintes emails:, joao.mutondos@gmail.com e dir.faef@gmail.com

1  Para mais informações visite https://www.tafsa.org/EM PRIMEIRA MÃO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE

NACIONAL E INTERNACIONAL

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E  APP STORE

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

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

MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO

3º CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine, nº 1472 - 1º andar

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE RAMIRO 
FRAZÃO JORGE ESTEVES E ROSA ARAÚJO DE SOUSA

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de sete de Janeiro de dois 
mil e vinte e dois, exarada de folhas nove verso a folhas doze, do livro de notas 
para escrituras diversas número oitocentos e oitenta e cinco “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 RAMIRO FRAZÃO JORGE ESTEVES 
e ROSA ARAÚJO DE SOUSA, casados entre si, naturais de Santaré e Maputo, 
respectivamente, residentes que foram nesta cidade, sendo filhos de Joaquim 
Jorge Esteves e de Beatriz Alves Mina Frazão, e de António Faria de Sousa e de 
Belarmina dos Santos Araújo, respectivamente.
Que ainda pela mesma escritura pública foi declarada como única e universal 
herdeira de todos os seus bens e direitos, sua filha EVA MARIA DE SOUSA 
ESTEVES, casada com Victor Manuel Pereira de Nascimento, natural de 
Maputo, onde reside.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram a declarada herdeira 
ou com ela possam concorrer à sua sucessão.

Está Conforme
Maputo, aos dez de Janeiro de 2022

A Notária
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E 

RELIGIOSOS
PRIMEIRO CARTÓRIO NOTARIAL DA BEIRA

HABILITAÇÃO NOTARIAL POR ÓBITO DE 
FLORINDA JULIÃO TIVANE BUENE

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura do dia quatro de 
Janeiro de dois mil e vinte e dois, lavrada de folhas noventa e uma a 
folhas noventa e duas, no livro de escrituras diversas número oitenta e 
três, a cargo de FERNANDA RAZO JOÃO, Notária Superior, em pleno ex-
ercício de funções notariais, foi celebrada uma Escritura de Habilitação 
Notarial por óbito de FLORINDA JULIÃO TIVANE BUENE, falecida no 
dia vinte e cinco de Agosto de dois mil e vinte e um, na Beira, província 
de Sofala, onde teve o seu último domicílio, que em vida era natural de 
Vilanculos, província de Inhambane, a qual se encontrava no estado de 
casada com Raúl Silva Buene.
Mais certifico que na referida escritura foi declarada como única her-
deira, sua irmã ESPERANÇA JULIÃO TIVANE, solteira, maior, natural da 
Beira, onde reside.

Está Conforme
Primeiro Cartório Notarial da Beira, aos 10 de Janeiro de 2022

A Notária Superior
Fernanda Razo João

7
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O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - UNDP lançou uma Manifestação de Interesse para 
provedores de Bens e Servicos. Os documentos do concurso estão nos links abaixo:

• www.procurement-notices.undp.org - 86929 - EOI012021
• https://etendering.partneragencies.org under Business Unit: MOZ10 Event ID: EOI012021

Submissão de propostas será através da plataforma eTendering somente. Nesse contexto haverá formações 
em eTendering nos dias:

1. Maputo para Região Sul – 18/1/2022 & 19/1/2022, Hotel Avenida
2. Beira para Região Centro – 21/1/2022 & 2401/2022, Hotel Beira Terrace
3. Pemba para Região Norte – 26/1/2022 & 27/1/2022, Kauri Resort

Também via no ZOOM (link abaixo) no Link abaixo:

1. https://undp.zoom.us/j/83893974947?pwd=YTFsMjdHY3ZDdGsrUG82YldEM3R6QT09&from=addon

Em obediência das medidas de prevenção à COVID-19 há 100 lugares por cada sessão, pelo que pede-se que 
se faça pedidos de inscrição (até ao dia 17 de Janeiro para Maputo, 19 de Janeiro para Beira e dia 24 de 
Janeiro para Pemba) no email para o seguinte endereço oficial:
procurement.mozambique@undp.org  

Unidade de Procurement do PNUD – Moçambique

16 Quarta-feira, 12 de Janeiro de 2022

FACULDADE DE AGRONOMIA E ENGENHARIA FLORESTAL
CURSOS DE DOUTORADO

EDITAL
PROGRAMA DE DOUTORAMENTO EM AGRONOMIA

ANO ACADÉMICO 2022

Estão abertas candidaturas para o programa de Doutoramento em Agronomia na Faculdade de 
Agronomia e Engenharia Florestal da Universidade Eduardo Mondlane, nas seguintes áreas de 
concentração: (i) Protecção Vegetal; (ii) Economia Agrária  e (iii) Gestão de Solos e Água.

Objectivos do programa de Doutoramento 
Formar profissionais qualificados e dotados de habilidades e conhecimentos para desenvolver 
investigação científica inédita, que proporcione avanços significativos nas áreas de Protecção Vegetal, 
Economia Agrária e Gestão de Solo e Água.

Grupo-alvo 
Podem-se candidatar os profissionais com Mestrado Académico ou formação equivalente, 
preferencialmente nas áreas agrícola, florestal, alimentar ou ambiental. Para o ramo de Economia 
Agrária podem ainda candidatar-se os profissionais das áreas de Economia, Gestão, Estatística, 
Contabilidade e Finanças. Todos os candidatos devem ter  concluído o grau de Mestrado com média 
final igual ou superior a 14 valores. Poderão igualmente ingressar os candidatos com Mestrado 
profissionalizante ou nível equivalente, os quais serão seleccionados com base na experiência de 
investigação e profissional aferidas através de análise de documentos de candidatura. Em todos 
os casos, serão preferencialmente seleccionados candidatos com experiência profissional e/ou 
académica/investigação de pelo menos 3 anos, anterior ou posterior à obtenção do grau de mestre. 
O domínio das línguas Portuguesa e Inglesa é necessário à frequência do programa.

Organização do programa 
Para o ano académico 2022, o programa abre 15 vagas, sendo 5 para cada ramo. O Doutoramento é 
no modelo de ensino híbrido, presencial, com uma componente lectiva e outra de pesquisa e tem a 
duração regular máxima de 4 anos, exigindo dedicação a tempo inteiro. O primeiro ano é dedicado à 
frequência de disciplinas e os restantes três anos à pesquisa para a tese e participação em conferências.

Propinas
A taxa de matrícula é de 15 000,00MZN, o valor da propina anual será pago em 48 fracções de 
20 000,00MZN e a taxa de inscrição para a tese de doutoramento é de 75 000,00MZN.

Procedimentos de candidatura 
• Formulário de candidatura devidamente preenchido;

• Requerimento de candidatura dirigido ao Director da Faculdade;

• Certificado de habilitações literárias;
• Certificado de disciplinas feitas no mestrado e respectivos créditos e classificação;
• Carta de autorização dos serviços (para os candidatos com emprego);
• Curriculum Vitae;

• Fotocópia do BI ou Passaporte;

• Carta de motivação do candidato;

• Duas cartas de recomendação;

• Uma pré-proposta científica; e
• Comprovativo de que dispõe de recursos financeiros suficientes para o pagamento da taxa de

matrícula, propina anual, execução do projecto de pesquisa proposto e taxa de inscrição para
a tese de doutoramento.

Instrução dos processos de candidatura 
Os processos de candidatura devidamente instruídos deverão dar entrada até ao dia 30 de Março 
de 2022 e os resultados das candidaturas serão divulgados até ao dia 30/5/2022. O início do 
programa está previsto para o mês de Agosto de 2022.

Submissão na Secretaria da Pós-graduação da Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal. 
Informação adicional pode ser obtida nesta Secretaria ou através dos seguintes emails: 
mestrado.faef@uem.mz,  dir.faef@gmail.com 
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EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ESTACIONAMENTO
Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO 

A Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento convida concorrentes 

elegíveis, a apresentarem propostas seladas para o concurso no quadro abaixo.

Concurso 

Limitado:

Objecto do 

Concurso
Alvará

Data e Hora de abertura 

das Propostas

01/EMME/2022

Fornecimento 

de material 

consumíveis de 

escritório

Alvará Compatível 

com o Objecto da 

Contratação

Dia: 25/1/2022

Entrega até: 10.00 horas

Abertura: 10.15 horas

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

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar ou

adquirir o documento de concurso no endereço abaixo, no horário das 8.00 até às

15.30 horas, a partir do dia 13/1/2022.

3. O documento do concurso poderá ser consultado ou adquirido mediante o

pagamento de uma taxa não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais), que

deverá ser por meio de depósito directo para a Conta em Meticais n.º 328268565,

no Banco Millenium Bim ou 1318828610001 no Moza Banco, tituladas pela
Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento.

4. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras

Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo

Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.

5. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e serão abertas na presença 

dos concorrentes que desejarem comparecer à sessão. Não serão permitidas

propostas electrónicas e as entregues após o prazo-limite serão rejeitadas.

Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento

Av. Albert Lithuli, nº 59/67, R/C

Maputo - Telefone: +258 (21) 421299

CONVITE PARA REUNIÃO DA 2ª CONSULTA PÚBLICA

PLANO DE REASSENTAMENTO

Estudo do Impacto Ambiental para o Projecto de Engenharia e Fiscalização da 
Construção das Ruas de Camões e Heróis de Angola, na Cidade de Maputo

O Conselho Municipal de Maputo (CMM), no âmbito das suas competências, e com 
o objectivo de aliviar o congestionamento de tráfego e melhoria da acessibilidade
nos bairros da cidade de Maputo pretende reabilitar as Ruas de Camões e Heróis de
Angola, no Bairro do Aeroporto “A”, no Distrito Urbano de Nlhamankulu.

O projecto foi objecto de Avaliação de Impacto Ambiental, enquadrado na categoria 
“A”, e exigido a elaboração de Estudo do Impacto Ambiental (EIA). E como parte do 
EIA, será elaborado um Plano de Reassentamento, de acordo com Regulamento sobre 
Processo de Reassentamento Resultante de Actividades Económicas.

Assim, o CMM, designou a empresa TÉCNICA Engenheiros Consultores, Lda, para 
condução do processo de AIA. E é nestes termos, que convida-se a V. Excia a participar 
na segunda reunião de Consulta Pública, a realizar no dia 26 de Janeiro de 2022, 
no Salão da Associação Projecto de Vida para Crianças e Jovens (PROVIDA), no 
Bairro do Aeroporto “A”, na Rua Nossa Senhora da Saúde, n.º 80.

O objectivo da reunião é de apresentar os resultados do levantamento socioeconómico 
e discutir as alternativas de áreas para o reassentamento.  

A reunião será realizada em 2 sessões, das 9.00 às 10.30 horas, e das 11.00 às 
12.30 horas. 

Para mais informações ou esclarecimentos, por favor, contacte a TÉCNICA 
ENGENHEIROS CONSULTORES, através dos seguintes contactos: 84 0654140/ 86 
7258230/ 84 3227038. 480
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Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

Concurso Público
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EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ESTACIONAMENTO
Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO

A Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento convida concorrentes elegíveis a apresentarem 

propostas seladas para o concurso no quadro abaixo.

Concurso 

Limitado
Objecto do Concurso Alvará

Data e Hora de abertura 

das Propostas

02/EMME/2022

Fornecimento de 

material de higiene e 

limpeza

Alvará Compatível com o 

Objecto da Contratação

Dia: 25/1/2022

Entrega até: 11.20 horas

Abertura: 11.30 horas

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

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar ou adquirir o documento de

concurso no endereço abaixo, no horário das 8.00 até às 15.30 horas, a partir do dia 13/1/2022.

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

reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais), que deverá ser por meio de depósito directo para a Conta

em Meticais n.º 328268565 no Banco Millenium Bim ou 1318828610001 no Moza Banco, tituladas pela

Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento.

4. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento 

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

5. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e serão abertas na presença dos concorrentes

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

após o prazo-limite serão rejeitadas.

Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento

Av. Albert Lithuli, nº 59/67, R/C

Maputo - Telefone: +258 (21) 421299
316
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EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ESTACIONAMENTO
Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO
A Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento convida concorrentes elegíveis a apresentarem propostas seladas 

para o concurso no quadro abaixo.

Concurso
Limitado:

3/EMME/S/2022
Objecto do Concurso Visita Obrigatória Alvará

Data e Hora de abertura 
do concurso

Dia: 1/2/2022

Lote 1

Prestação de serviços 
de limpeza e recolha 

de resíduos sólidos no 
Terminal Rodoviário da 

Junta
Dia: 18/1/2022, pelas

9.30 horas, 
iniciando pelo 

Terminal Rodoviário 
Interprovincial/

Internacional da Junta 
de seguida Terminal 
do Zimpeto e por fim 

Terminal da Praça dos 
Combatentes

Alvará 
Compatível 

com o Objecto 
da Contratação

LOTE  1 
Entrega até: 9.00 horas
 Abertura: 9.15 horas

Lote 2

Prestação de serviços 
de limpeza e recolha 

de resíduos sólidos no 
Terminal Rodoviário do 

Zimpeto

LOTE  2 
Entrega até: 10.00 horas
Abertura: 10.15 horas

Lote 3

Prestação de serviços 
de limpeza e recolha 

de resíduos sólidos no 
Terminal Rodoviário da 
Praça dos Combatentes

LOTE  3 
Entrega até: 11.00 horas
Abertura: 11.15 horas

1. Os concorrentes deverão apresentar a sua proposta para apenas 1 (um) Lote.

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

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar ou adquirir o documento de concurso no
endereço abaixo, no horário das 8.00 até às 15.30 horas, a partir do dia 13/1/2021.

4. O documento do concurso poderá ser consultado ou adquirido mediante o pagamento de uma taxa não reembolsável 
de 1.000,00MT (Mil Meticais), que deverá ser por meio de depósito directo para a Conta em Meticais n.º 328268565
no Banco Millenium Bim ou 1318828610001 no Moza Banco, tituladas pela Empresa Municipal de Mobilidade
e Estacionamento.

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.

6. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e serão abertas na presença dos concorrentes que desejarem 
comparecer à sessão. Não serão permitidas propostas electrónicas e as entregues após o prazo-limite serão
rejeitadas.

Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento
Av. Albert Lithuli, nº 59/67, R/C

Maputo - Telefone: +258 (21) 421299

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
___________

PROVÍNCIA DE MAPUTO
GOVERNO DO DISTRITO DA MATOLA

SERVIÇO DISTRITAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA

AVISO
1. Por Despacho de 11 de Janeiro de 2022, do Excelentíssimo Senhor Administrador do Distrito, torna-se

público que está aberto o concurso de ingresso no aparelho do Estado, para o provimento de vinte 31 vagas

nas carreiras de Docente N1, 77 na carreira de Docente N3, 205 na carreira de Docente N4, 58 na carreira

de Auxiliar e 27 na carreira de Agente de Serviço, existentes no Serviço Distrital de Educação, Juventude e

Tecnologia de Matola, nos termos do artigo 1 do Regulamento do Subsistema de Carreiras e Remuneração,

aprovado pelo Decreto nº 30/2018, de 22 de Maio conjugado com a Resolução nº 8/2002, de 22 de Maio,

em observância ao Diploma Ministerial nº 88/2005, de 28 de Abril (que aprova o regulamento de concurso

para as carreiras Regime Especial da Educação) e o Diploma Ministerial nº 61/2000, de 5 de Julho (que

aprova o regulamento de concursos nas carreiras de regime geral e especial da área comum do aparelho de

Estado).

2. Distribuição de vagas por disciplinas e escolas

Nº Carreira
Nº de 
vagas

Área de Formação/Habilitações literárias
Posto 

Administrativo 
onde será afecto

1

Docente N1

 Total Docentes N1

3 Licenciatura em Ensino de Português

Posto 
Administrativo de 

Infulene

3 Licenciatura em Ensino de Inglês
3 Licenciatura em Ensino de História
6 Licenciatura em Ensino de Matemática
3 Licenciatura em Ensino de Física
4 Licenciatura em Ensino de Química
3 Licenciatura em Ensino de Biologia
3 Licenciatura em Ensino de Geografia
1 Licenciatura em Ensino de Filosofia
2 Licenciatura em Ensino de Francês

 31

2 Docente N3 77 10ª+3 (Regular)

Todos os Postos 
Administrativos

3 Docente N4 205 10ª+1 (Regular)
4 Auxiliar (Serventes) 58 7ª Classe do SNE

5
Agente de Serviço 

(Guardas)
27 7ª Classe do SNE

3. Requisitos

a) Nacionalidade moçambicana;

b) Idade igual ou superior a 18 anos;

c) Sanidade mental e capacidade física compatível com a actividade que vai exercer;
d) Não ter sido expulso do aparelho do Estado;

e) Não se encontrar na situação de aposentado ou reformado;

f) Ter a situação militar regularizada;

g) Possuir Registo de Identificação Tributária;
h) Possuir habilitações exigidas no respectivo qualificador Profissional correspondente à vaga que

concorre.

4. Admissão ao Concurso

A admissão ao concurso é solicitada ao Excelentíssimo Senhor Administrador do Distrito através de um

requerimento com assinatura reconhecida acompanhado dos seguintes documentos:

a) Declaração de Compromisso de honra, que mostra que nunca foi expulso do Aparelho de Estado,

aposentado ou reformado;

b) Fotocópia do Bilhete de Identidade ou Certidão de Nascimento autenticada;

c) Cópia autenticada de certificado de habilitações literárias do nível a que concorre ou equivalente;
d) Certidão de registo criminal;

e) Certidão de aptidão física e mental para o exercício da actividade,
f) Duas fotos tipo-passe;

g) Declaração do serviço militar;

h) Cópia do NUIT

i) Curriculum Vitae.

NB:  Na fase de candidatura são dispensados os documentos referidos nas alíneas d), e), f), g), e h) e serão 

solicitados aos candidatos admitidos.

5. Métodos de Selecção

A Selecção no concurso será feita através de:

• Avaliação curricular seguida de entrevista profissional para os Docentes;
• Avaliação curricular seguida de prova escrita para os Auxiliares e Agentes de Serviço.

6. Lista de admitidos e excluídos

As listas dos candidatos admitidos e excluídos serão afixadas na vitrina deste Serviço, bem como, o conteúdo,
a data e o local da entrevista profissional.

7. Validade do concurso

O prazo de validade do concurso é de 3 (três) anos, contados a partir da data de publicação da pauta definitiva
no Boletim da República.

8. Local e Período de Submissão de candidatura

As candidaturas deverão ser submetidas no Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia da Matola, 

sito na Rua Lurdes Mulota, nº 250, das 7.30 às 15.30 horas, dentro do prazo de 30 dias, contados a partir

da data da publicação do presente aviso.

Matola, aos 11 de Janeiro de 2022

A Directora do Serviço Distrital

Carménia Adonilda Canda

(ITPN1)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE CABO DELGADO

Conselho dos Serviços Provinciais de Representação do Estado
Serviço Provincial de Saúde

Pemba

ANÚNCIO DE CONCURSO N.º 58C000152/CP/01/2022

1. O Serviço Provincial de Saúde de Cabo Delgado convida  pessoas singulares ou colectivas, 

nacionais ou estrangeiras, interessadas e que reúnam os requisitos de elegibilidade

a apresentarem proposta financeira fechada para  Fornecimento de duas viaturas
ligeiras.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos
do Concurso ou adquirí-los no  Serviço Provincial de Saúde de Cabo Delgado, Repartição

de Aquisições (RA), sita no Bairro Alto Gingone – Expansão I, Rua EM002, em Pemba,
pela importância não reembolsável de 1.500,00MT para cada conjunto. O Valor deve

ser depositado na conta nº 3088668771012, com a designação “Serviço Provincial
de Saúde - UGEA”, no Standard Bank.

3. O prazo de validade das propostas será de 90 dias, contados a partir da data da sua
abertura.

4. As propostas deverão ser entregues no endereço referido no nº 2 até às 8.45 horas
do dia 4 de Fevereiro de 2022, serão abertas em sessão pública, às 9.00 horas do
mesmo dia, na Sala de Reuniões do Centro de Formação de Pessoal de Saúde, em
Natite - Pemba, na presença de representantes de concorrentes que desejarem assistir

o acto.

5. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo
Decreto n° 5/2016, de 8 de Março.

Pemba, aos 12 de Janeiro de 2022

A Directora do Serviço Provincial 

Drª Anastácia Lidimba
(Médica Generalista Interna de 1ª)

5
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SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Terciarização de Suporte de L1 e L2 do Sistema de Informação 
de Gestão de Armazéns (MACS WMS)

Concurso Nº RFP-PSM-MOZ-192 

A Chemonics International, no âmbito da implementação do Programa 

da Cadeia de Abastecimento de Saúde Global da USAID – Gestão de 
Aquisições e Abastecimento (GHSC-PSM), por este meio solicita a 
manifestação de interesse de entidades devidamente registadas e 
capacitadas, para a prestação de serviços de suporte de L1 e L2 para 
o sistema de informação de gestão de armazéns (MACS WMS) com os
seguintes objectivos:

1) Prestar apoio aos utilizadores finais do sistema;
2) Em coordenação com o fornecedor do sistema (MACS UK), garantir

o funcionamento contínuo do mesmo.

Os concorrentes elegíveis e interessados poderão obter informação 
adicional, bem como adquirir o documento do concurso através do 
endereço electrónico PSMMOZInfo@ghsc-psm.org até às 17.30 
horas de 17 de Janeiro de 2022.

Maputo, aos 12 de Janeiro de 2022
Departamento de Operações

(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
___________

PROVÍNCIA DE MAPUTO
GOVERNO DO DISTRITO DE MOAMBA

SERVIÇO DISTRITAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA

AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO
1. Por Despacho de 10 de Janeiro de 2021, da Excelentíssima Senhora Administradora do Distrito, torna-se público que está aberto 

o concurso de ingresso no aparelho do Estado, para o provimento de  54 vagas existentes no Serviço acima citado, conforme 
a tabela abaixo, nos termos do artigo 1 do Regulamento do Subsistema de Carreiras e Remuneração, aprovado pelo Decreto 
nº 30/2018, de 22 de Maio conjugado com a Resolução nº 8/2002, de 22 de Maio, em observância ao Diploma Ministerial nº 
88/2005, de 28 de Abril, que aprova o regulamento de concurso para as carreiras Regime Especial da Educação e o Diploma 
Ministerial nº 61/2000, de 5 de Julho, que aprova o regulamento de concursos nas carreiras de regime geral e especial da área 
comum do aparelho de Estado.

Nº 
Ord.

Carreira
Vagas 

disponíveis
Área de Formação/Habilitações literárias

1 Docente N1 03 Ensino de Matemática (1) Ensino de Português (1)
Ensino de Física com habilitações a Matemática (1)

2 Docente N3 08 10ª+3 (Regular)
3 Docente N4 25 10ª+1 (Regular)
4 Auxiliar (Serventes) 11 7ª Classe do SNE
5 Agente de Serviço (Guardas) 7 7ª Classe do SNE

* Os locais de afectação podem ser consultados no Serviço Distrital.

2. Requisitos
a) Nacionalidade moçambicana;
b) Idade igual ou superior a 18 anos;
c) Sanidade mental e capacidade física compatível com a actividade que vai exercer;
d) Não ter sido expulso do aparelho do Estado;
e) Não se encontrar na situação de aposentado ou reformado;
f) Ter a situação militar regularizada;
g) Possuir  Registo de Identificação Tributária;
h) Possuir habilitações exigidas no respectivo qualificador Profissional correspondente a vaga que concorre.

3. Admissão ao Concurso
A admissão ao concurso é solicitada a Excelentíssima Senhora Administradora do Distrito através de um requerimento com 
assinatura reconhecida acompanhado dos seguintes documentos:

a) Declaração de Compromisso de honra, que mostra que nunca foi expulso do Aparelho de Estado, aposentado ou reformado 
(reconhecida);

b) Fotocópia do Bilhete de Identidade ou Certidão de Nascimento ( autenticada);
c) Certificado de habilitações literárias do nível a que concorre ou equivalente (cópia autenticada);
d) Certidão de registo criminal (original);
e) Certidão de aptidão física e mental para o exercício da actividade (original);
f) Duas fotos tipo-passe;
g) Declaração do serviço militar (original);
h) Cópia do NUIT;
i) Curriculum Vitae.

NB:  Na fase de candidatura são dispensados os documentos referidos nas alíneas d), e), f), g), e h) e serão solicitados aos candidatos 
admitidos.

4. Métodos de Selecção
A Selecção no concurso será feita através da avaliação curricular seguida de entrevista profissional e provas orais, escritas para o 
pessoal não docente.

5. Lista de admitidos e excluídos
As listas dos candidatos admitidos e excluídos serão afixadas na vitrina deste Serviço, bem como, o conteúdo, a data e o local da 
entrevista profissional.

6. Validade do concurso
O prazo de validade do concurso é de 3 (três) anos, contados a partir da data de publicação da pauta definitiva no Boletim da Repú-
blica.

7. Local e Período de Submissão de candidatura
As candidaturas deverão ser submetidas no Serviço Distrital, sita na Av/Rua do Brasil, das 7.30 às 15.30 horas, dentro do prazo de 
30 dias, contados a partir da data da publicação do presente aviso.

Moamba, aos 11 de Janeiro de 2022
O Director Distrital

(Ilegível) 
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Estudo de Viabilidade Técnica, Ambiental, Social, Legal e Financeira
do Projecto de Construção de Centrais Fotovoltaicas nas Províncias de Tete e Niassa

Convite para 2ª Reunião Pública de Apresentação do Edital das Famílias Impactadas pelo Projecto 

Em seguimento ao contrato entre EDM, EP e GOPA- International Energy Consultants GmbH sobre o Projecto 
acima, a MOZSHAQ foi subcontratada para Desenvolver o Plano de Acção de Reassentamento (PAR) na área 
do projecto nas Províncias de Tete e Niassa.

É requisito da Legislação Moçambicana que rege o processo de reassentamento, que um Plano de Acção de 
Reassentamento que aborde os impactos e medidas de mitigação sobre a aquisição de terras pelo projecto, 

seja elaborado e aprovado. 

Após a realização das primeiras reuniões de Consulta para o início do processo e apresentação dos mecanismos 
de execução e como parte do Processo de Participação Pública, são convidadas todas as partes interessadas 
e afectadas (PI&As) e o público em geral a participarem na 2ª reunião pública de apresentação do Edital das 
Famílias Impactadas (áreas agrícolas) pelo projecto da Central Fotovoltaica de Manje- Distrito de Chibonila, a 
ter lugar no seguinte local e data:

Município /Distrito Local Data Hora

Distrito de Chimbunila SDPI- Comunidade de Manje 28/1/2022 10.00 horas

A reunião pública será realizada em conformidade com as medidas de execução administrativas para a 
prevenção e contenção da pandemia da COVID-19. 

Para mais informações, por favor contactar:
Sra. Olanda Artur Sr. Sarmento Filipe

Contacto:
21 320873 

Contacto:
87 0040888

Email: info@mozshaq.co.mz
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Press Release
13 December 2021 

Together USAID and JAM will feed 42,000 Mozambican children

The lives of almost 42,000 Mozambican children will be changed in 2022, thanks to 
a new partnership between the African-based humanitarian organisation, JAM, and 
the United States Agency for International Development (USAID). 

The partnership, which will run for 18 months, will provide a supplementary, highly 
nutritious hot meal to children at 110 schools in the three provinces of Cabo Delgado, 
Inhambane and Sofala, where food insecurity is high.

“One cannot express the joy,” says Arsenio Mucavele, JAM’s country director for 
Mozambique, who was involved in applying for the grant from USAID’s International 
Food Relief Partnership (IFRP).

The current level of food insecurity in Mozambique is due to multiple shocks caused 
by climate change, such as extreme rainfall, floods, cyclones and pest infestations. 
Mozambique is one of the world’s nations worst affected by climate change according 
to The new Global Climate Index 2021.

It has also been hit by the ongoing conflict in the north. 
Climate change amplifies existing poverty and results in a vicious cycle of vulnerability; 
whereas the conflict has resulted in major internal displacement of about 700,000 
people; ruined agricultural production; and the destruction of families, infrastructure, 
assets and livelihoods.

The Covid-19 pandemic has only made matters much worse.

Those most affected by hunger are, as always, children, women, the elderly and small-
scale farmers.

Cabo Delgado now has the highest rate of chronic malnutrition in the country, 
with more than half the children malnourished. There is a high risk of malnutrition 
and wasting in Inhambane and Sofala provinces.

With the number of Mozambicans living in extreme poverty now at 60% — about 
18.2-million people — it is extremely difficult for parents to ensure children have 
access to the right quantity and quality food and to keep them in school. Orphans 
and other vulnerable children have to depend on communities and institutions for 
support. 

“Access to food is the most important of all rights; without food, there is no life, and 
with the wrong type of food, life is shorter and prone to ill health,” says Mucavele, 
adding that there is an intrinsic link between food insecurity and access to educational 
opportunities.

The securing of a supplementary food product, Harvest Lentil Pro (HLP) #404, in 
the form of a soup, from USAID will go a long way in boosting children’s nutritional 
intake and improving school attendance and academic progress, especially for girls.

HLP, which comprises lentils, rice, soy, potatoes, onions, carrots and salt and which 
is fortified with micronutrients, will provide minerals and vitamins needed for a 
balanced diet.

The intended project will complement JAM’s other critical existing programmes in 
Mozambican schools —  all of which contribute to the improved health and nutrition 
status of children as well as their education.

To ensure community ownership and sustainability in the project, JAM will promote 
collaboration with relevant stakeholders, especially parent/teacher associations, 
local communities and leaders as well as the ministries of education, health and 
nutrition.

“We would like the parents to be trained in preparing the soup and getting involved,” 
says Mucavele.

The project is in the initial stages of implementation – the food commodities are 
expected in the country soon for distribution to the pupils early next year when the 
schools reopen. 

About JAM in Mozambique
Joint Aid Management (JAM) was established in Pambara, Inhambane, in 1984 in 
response to the devastating famine that resulted in the deaths of about 300,000 
people. From initially providing emergency food relief and establishing an orphanage, 
JAM’s work in Mozambique has since grown and evolved into multi-sectoral 
integrated programming aimed at eradicating poverty, hunger and malnutrition. 
Today, hundreds of thousands of children and their communities in seven developing 
African countries are impacted by our food assistance, nutrition, water, sanitation 
and hygiene (WASH), and life-saving emergency response and related sustainable 
development programmes. 

Over the years, JAM has established long-standing strategic partnerships with various 
United Nations clusters and agencies including the World Food Programme, UNICEF 
and the Office for the Co-ordination of Humanitarian Affairs (OCHA). JAM also works 
in close collaboration with the government. The partnership with USAID will bolster 
our efforts. 

Issued by: JAM Mozambique
For further details, please contact: 
Arsenio Mucavele
Country Manager
JAM Mozambique
E-mail: arsenio.mucavele@jamint.com

Comunicado de Imprensa
13 de Dezembro de 2021  

Juntamente, a USAID e JAM vão alimentar 42 mil crianças moçambicanas

A vida de quase 42.000 crianças moçambicanas será  transformada em 2022, graças 
a uma nova parceria entre a organização humanitária Africana, a JAM e a Agência dos 
Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID). 

A parceria, que terá uma duração de 18 meses, proporcionará uma refeição quente 
suplementar e altamente nutritiva à crianças de 110 escolas em três províncias, Cabo 
Delgado, Inhambane e Sofala, onde a insegurança alimentar é elevada.

“A alegria é imensurável”, diz Arsénio Mucavele, o director nacional da JAM em 
Moçambique, que esteve envolvido na candidatura à concessão da Parceria 
Internacional de Ajuda Alimentar (IFRP) da USAID.

O actual nível de insegurança alimentar em Moçambique deve-se a múltiplos choques 
causados pelas mudanças climáticas, como chuvas extremas, inundações, ciclones e 
infestações de pragas.  

Moçambique é uma das nações mais afectadas pelas mudanças climáticas, segundo o 
novo Índice Global Climático 2021.

Foi também atingido pelo conflito em curso no Norte. 
As mudanças climáticas amplificam a pobreza existente e resultam num ciclo vicioso 
de vulnerabilidade; ao passo que o conflito provocou um grande deslocamento interno 
de cerca de 700.000 pessoas; arruinou a produção agrícola; a destruição de famílias, 
infra-estruturas, bens e meios de subsistência. 

A pandemia da Covid-19 tornou a situação ainda pior.

E, como sempre, os mais afectados pela fome são crianças, mulheres, idosos e pequenos 
agricultores.

Actualmente Cabo Delgado tem a maior taxa de desnutrição crónica do país, com 
mais de metade das crianças desnutridas. Existe um alto risco de desnutrição e perda 
nas províncias de Inhambane e Sofala.

Com o número de moçambicanos a viver em pobreza extrema, actualmente  60% 
— cerca de 18,2 milhões de pessoas — é extremamente difícil para os pais garantirem 
que as crianças tenham acesso à quantidade e qualidade certa e mantê-las na escola. 
Órfãos e outras crianças vulneráveis têm de depender das comunidades e instituições 
para o apoio. 

“O acesso aos alimentos é o mais importante de todos os direitos; sem alimento, não 
há vida, e com o tipo de alimento não adequado, a vida é curta e propensa a problemas 
de saúde”, diz Mucavele, acrescentando que existe uma ligação intrínseca entre a 
insegurança alimentar e o acesso a oportunidades educativas.

A segurança de um produto alimentar suplementar, o Harvest Lentil Pro (HLP) #404, 
sob a forma de uma sopa, da USAID irá aumentar a ingestão nutricional das crianças 
e melhorar a frequência escolar e o progresso académico, especialmente para as 
meninas.

O HLP, que inclui lentilhas, arroz, soja, batata, cebola, cenoura e sal e que é fortificado 
com micronutrientes, proporcionará minerais e vitaminas necessários para uma dieta 
equilibrada.

O projecto pretendido irá complementar os outros programas críticos existentes da 
JAM nas escolas moçambicanas — que contribuem para a melhoria do estado de saúde 
e nutrição das crianças, bem como para a sua educação.

Para garantir a propriedade e a sustentabilidade da comunidade no projecto, a JAM 
promoverá a colaboração com as partes interessadas relevantes, especialmente as 
associações de pais e professores, as comunidades e líderes locais, bem como os 
Ministérios da Educação, Saúde e Nutrição.

“Gostaríamos que os pais fossem treinados  na preparação da sopa e envolverem-se”, 
diz Mucavele.

O projecto encontra-se em fase inicial de implementação –os produtos alimentares 
são esperadas no país brevemente para distribuição aos alunos neste ano, assim que 
as aulas iniciarem.

Sobre a JAM em Moçambique
A Joint Aid Management (JAM) foi criada em Pambara, Inhambane, em 1984, em 
resposta à fome devastadora que resultou na morte de cerca de 300.000 pessoas. 
Inicialmente com a provisão de ajuda alimentar de emergência e abertura de um 
orfanato, e desde então o trabalho da JAM em Moçambique cresceu e evoluiu para 
uma programação integrada multi-sectorial destinada a erradicar a pobreza, a fome e 
a desnutrição.  Hoje, centenas de milhares de crianças e as suas comunidades em sete 
países africanos em desenvolvimento são impactados pela nossa assistência alimentar, 
nutrição, água, saneamento e higiene (WASH), e resposta de emergência para salvar 
vidas e programas de desenvolvimento sustentável relacionados. 

Ao longo dos anos, a JAM estabeleceu parcerias estratégicas de longa data com vários 
clusters e agências das Nações Unidas, incluindo o Programa Mundial de Alimentação, 
a UNICEF e o Gabinete de Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA). A JAM 
também trabalha em contígua colaboração com o governo. A parceria com a USAID 
reforçará os nossos esforços.

Emitido pela: JAM Moçambique
Para mais detalhes, por favor contacte: 
Arsénio Mucavele
Director Nacional
JAM Moçambique
E-mail: arsenio.mucavele@jamint.com
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Superfície 62.272 km²
População  1 412 248 (2007); 12 Distritos

20

Solicitação de Propostas 
Uma equipe composta por um(a) Especialista em Infraestruturas, um(a) Especialista em Recursos 

Humanos e um(a) Especialista em Equipamentos na área da Saúde 

A Consultores HODI pretende recrutar uma equipe composta por um(a) Especialista em Infraestruturas, 

um(a) Especialista em Recursos Humanos e um(a) Especialista em Equipamentos para fornecer os seus 

serviços em apoio ao programa de desenvolvimento do Canadá em Moçambique por meio da elaboração 

dum Plano de Desenvolvimento Integrado de Infraestrutura, Equipamento e Recursos Humanos na área 

da Saúde (2022-2042) para o Ministério da Saúde. 

A equipe multidisciplinar (já existente como parte duma empresa ou especialmente constituída para esta 

consultoria) deve estar qualificada para trabalhar em Moçambique, ou seja, deter documentos locais que 

a permite trabalhar em Moçambique. O(A) líder da equipe deve deter de experiência comprovada em 

liderança de equipes multidisciplinares em pelo menos duas outras consultorias.  

Os candidatos interessados poderão solicitar os Termos de Referência detalhados por e-mail pelo: 

lidia.costa@consultoreshodi.com  

O prazo de entrega de propostas é: 21 de Janeiro de 2022. 
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AVISO
O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento da Lei de Minas em 

vigor, aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro correm éditos de 30 (trinta) dias, a contar da 

segunda publicação no Jornal “Notícias”, chamando a quem se julgue com direito a opor-se que seja atribuído 

o Certificado Mineiro número 10796CM para Ouro e Minerais Associados, no distrito de Milange, na

província da Zambézia, a favor do requerente COOPERATIVA MONTE TUMBINE, LDA, com as seguintescoordenadas geográficas:
Vértice Latitude Longitude

1 -16     09      50,00 35     32        10,00

2 -16     09      50,00 35     33        10,00

3 -16     10      40,00 35     33        10,00

4 -16     10      40,00 35     32        10,00

Maputo, aos 4/11/2021

O Director-Geral

Adriano Silvestre Sênvano

(Geólogo)
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Casas destruídas pela força de chuvas e ventos fortes em Manica

Chuvas matam, 
destroem e desalojam

BERNARDO JEQUETE

A
S chuvas, acompa-
nhadas de ventos for-
tes que têm estado a 
cair nos últimos dias 
um pouco por todo 

o país, fizeram duas vítimas e
deixaram ao relento mais de
270 pessoas na província de
Manica.

Trata-se de uma menor que 
ficou afogada num dos charcos 
onde se encontrava a brincar 
na companhia dos seus ami-
gos e outra pessoa que perdeu 
a vida, devido a uma descarga 
atmosférica que lhe atingiu na 
via pública, quando ia para sua 
casa. Segundo Vernito Gonga, 
chefe do Departamento Téc-
nico do Instituto Nacional de 
Gestão e Redução do Risco de 
Desastres (INGD), em Mani-
ca, são mais de 100 casas que 
ficaram total e parcialmente 
destruídas, deixando famílias 
ao relento.

Para além de casas, o che-
fe do Departamento Técnico 
do INGD disse que as chuvas e 
ventos fortes destruíram tam-
bém salas de aula e algumas 
infra-estruturas sociais e eco-
nómicas. De acordo com a 
fonte, face à época chuvosa, 
foram posicionadas embarca-
ções para trabalhos de busca e 
salvamento na província, além 
de terem sido reactivados 28 

comités locais de emergência 
que têm estado a sensibilizar a 
população para tomada de me-
didas de precaução.

De acordo com Vernito 
Gonga, o INGD está a assistir 
pouco mais de 20 famílias cujas 
casas ficaram completamente 
destruídas por causa das chu-
vas, em produtos alimentares 
como arroz, açúcar, óleo ali-
mentar e sal. Para além do kit, 

a instituição alocou tendas, 
lonas e algumas ferramentas 
para a construção de abrigos 
temporários.

As famílias beneficiárias 
fazem parte de um universo de 
270 pessoas cujas casas ficaram 
total ou parcialmente destruí-
das devido a intempéries.   

A fonte disse que o INGD 
está a mobilizar recursos para 
abranger mais famílias afec-

tadas, pois as equipas estão no 
terreno visando aferir as ne-
cessidades dos afectados.

“Depois de termos a si-
tuação de chuvas intensas, 
acompanhadas de trovoadas, 
as equipas deslocaram-se ao 
terreno para aferir as reais ne-
cessidades e isso resultou no 
pré-posicionamento de bens 
alimentares e não alimentares 
para as famílias mais carencia-

das, porque as pessoas afecta-
das não possuem as mesmas 
necessidades”, disse Vernito 
Gonga.

Até ao momento, a presen-
te época chuvosa e ciclónica, 
em Manica, afectou severa-
mente os distritos de Sussun-
denga, Macate, Gondola e Ma-
cossa. 

Dez moto-taxistas 
morrem em acidentes

DEZ moto-taxistas morreram, 
no ano passado, na cidade de 
Chimoio, vítimas de acidentes 
de viação, na sua maioria re-
sultantes da inobservância das 
regras de trânsito por parte dos 
operadores daqueles meios.

A ocorrência do crescente 
número de acidentes de via-
ção, envolvendo moto-taxis-
tas, preocupa, sobremaneira, 

as autoridades municipais da 
cidade de Chimoio que, para 
reverter o cenário iniciou, esta 
segunda-feira, uma capacita-
ção dos mais de três mil opera-
dores que trabalham na capital 
provincial de Manica.

A promoção da capacita-
ção, de acordo com João Ferrei-
ra, edil da cidade de Chimoio, 
resulta da constatação de que 

a maior parte dos sinistros é 
causada por inobservância das 
regras de trânsito tanto é que 
muitos moto-taxistas não pos-
suem carta de condução.

Na abertura da capacita-
ção, João Ferreira disse esperar 
que com o domínio das regras 
de trânsito reduzam signifi-
cativamente os acidentes de 
viação. Anotou que muitos 

moto-táxis não possuem for-
mação ou habilitação que lhes 
permitam circular na urbe 
com os meios que usam para a 
sua actividade.

“Esperamos que com a 
capacitação os operadores 
de moto-táxis cumpram, de 
forma rigorosa, as regras de 
trânsito com vista a reduzir os 
níveis de sinistralidade envol-
vendo os operadores de táxi-
-motas nesta cidade e na pro-
víncia em geral”, disse o edil 
de Chimoio. 

Por seu turno, o presidente 
da Associação dos Moto-Táxis 
em Manica, Neto Chiganda 
enalteceu a iniciativa do Con-
selho municipal por ter pro-
porcionado a formação aos 
seus associados e disse acredi-
tar que a capacitação vai con-
tribuir para a redução da ocor-
rência de acidentes de viação.

“Assim que todos se be-
neficiarem da capacitação não 
iremos tolerar a entrada de 
operadores de táxi-motas sem 
formação”,  disse Neto Chi-
ganda. 

Moto-taxistas que beneficiam de capacitação em Chimoio

NOS TERMINAIS

Transportadores 
intensificam 
prevenção 
da Covid-19
A ASSOCIAÇÃO dos Transportado-
res de Passageiros de Manica (ATPM) 
está a intensificar a implementação 
de medidas de prevenção contra a 
Covid-19, principalmente neste mo-
mento que temos o incremento no 
número de casos de infecção, inter-
namentos e óbitos, devido à variante 
Ómicron.

A intensificação das medidas, 
através da sensibilização dos as-
sociados para o uso obrigatório de 
máscara de protecção facial, lava-
gem frequente das mãos com água e 
sabão e desinfecção dos autocarros e 
passageiros com álcool em gel resulta 
do reconhecimento de os operadores 
serem susceptíveis à infecção pelo 
novo coronavírus, atendendo que 
estes estão em contacto permanente 
com passageiros, conforme referiu o 
presidente da agremiação, Filipe Ar-
mando.

A par do trabalho de sensibiliza-
ção, a agremiação tem estado a fis-
calizar a implementação das medidas 
plasmadas no protocolo sanitário em 
todos os terminais dos transportes de 
passageiros de modo que estes locais 
não se tornem focos de contágio e 

propagação da doença.
“A associação está a sensibilizar 

os associados, passageiros e outros 
utentes no sentido de cumprirem 
com o protocolo sanitário, pois a ac-
tividade é de risco por se estar a tra-
balhar com diferentes tipos de pes-
soas”, disse Armando que explicou 
haver tolerância zero a qualquer pas-
sageiro que pretenda embarcar sem o 
uso de máscara de protecção facial, 
incluindo o cobrador. 

“Não queremos luto no seio das 
famílias moçambicanas por causa da 
não observância de medidas de pre-
venção contra a Covid-19. A associa-
ção posicionou em todos terminais 
fiscais para o controlo da observância 
das medidas de prevenção, disse o 
presidente da ATPM que acrescentou 
que, no quadro da implementação do 
protocolo sanitário, a agremiação co-
locou baldes com torneiras nas para-
gens para os passageiros procederem 
à lavagem das mãos antes de embar-
carem. 

A Associação dos Transportadores 
de Passageiros de Manica possui mais 
de 300 transportadores inscritos em 
toda a província.

Saúde reforça capacidade
de transferência de pacientes
O SECTOR da saúde, na pro-
víncia de Manica, acaba de 
reforçar a sua capacidade de 
transferência de doentes para 
as unidades sanitárias de re-
ferência, com a aquisição de 
duas ambulâncias que foram 
alocadas ao distrito de Guro e 
cidade de Chimoio.

Os meios foram formal-
mente entregues há dias, em 
Gondola, pela governadora da 
província, Francisca Tomás, à 
margem do decorrer dos tra-

balhos do 48.o Conselho Coor-
denador do Executivo Provin-
cial. 

Na ocasião, a governante  
referiu que a aquisição e aloca-
ção das ambulâncias surge em 
resposta aos pedidos da popu-
lação para a melhoria da qua-
lidade dos cuidados sanitários 
prestados tendo apelado aos 
Serviços Distritais de Saúde, 
Mulher e Acção Social benefi-
ciários a usarem devidamente 
os meios e para os fins para os 

quais foram adquiridos.
“As ambulâncias não po-

dem satisfazer interesses 
pessoais, mas sim atender os 
programas da Saúde. É preciso 
responsabilizar os motoristas 
para o uso correcto dos meios, 
observando todas as regras do 
Código de Estrada”, disse a go-
vernadora.

“Não queremos ouvir ama-
nhã que as ambulâncias dei-
xaram de transportar doentes 
e estão a carregar lenha, mi-

lho, passageiros, bagagens e 
animais de um ponto para o 
outro. Devemos utilizar estes 
meios para os objectivos pelos 
quais foram adquiridos”, disse 
Francisca Tomás.

A governante acrescentou 
ainda que “queremos que os 
distritos tenham pelo menos 
duas ambulâncias, porque al-
guns têm postos administra-
tivos distantes e com duas po-
derá fazer face às necessidade 
do sector”. 
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ATRAVÉS desta página o estimado leitor pode 
partilhar as suas reflexões sobre temas da actu-
alidade política, económica e social. Os origi-
nais das cartas de opinião não devem ter mais de 
150 palavras, podendo ir até 500 quando sejam 

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

snoticias.co.mz, indicando o nome completo, nú-
mero do documento de identificação e contacto 
telefónico. O “Notícias” reserva-se o direito de 
não publicar opiniões ou análises que choquem 
com a sua linha editorial.

CARTAS

XIGOVIYA
ARTUR SAÚDE

artusaude3@hotmail.com

MATEUS AFONSO

TODOS os anos e por esta altura é sempre assim. A quadra 
festiva do Natal e de Fim-de-ano  lá se foi, sendo que agora 
é tempo de se fazerem as contas dos gastos dela resultantes. 

É que não tendo sido festas pomposas como seria de 
se esperar e desejar, em razão da conjuntura económica e 
financeira, agravada pela pandemia do novo coronavírus, 
muitas são as famílias que gastaram quase tudo de pouco 
que tinham na compra disto e daquilo, não só para festejar 
condignamente, mas também para presentear. 

Agora é tempo das matrículas escolares e da preparação 
do ano lectivo, que inicia no último dia de Janeiro. 

Para além de inscrever os filhos e educandos, é preci-
so adquirir material didáctico e fardamento escolar, sendo 
que, para o efeito, as contas não “batem certo” para muitas 

famílias, uma situação agudizada com o agravamento da ta-
rifa dos transportes públicos e semicolectivos de passagei-
ros. Mas não são só os pais e encarregados de educação que 
estão a fazer as contas dos prejuízos decorrentes da quadra 
festiva, como também os próprios agentes económicos. Re-
firo-me, particularmente, aos vendedores dos mercados, 
que nas vésperas das festas fizeram grandes investimentos 
para o apetrechamento dos seus estabelecimentos e ban-
cas, não só para que nada faltasse, mas também para que 
pudessem ganhar alguns lucros, de alguma forma, fabu-
losos. 

É precisamente com esta intenção que muitos dos ope-
radores comerciais, nas vésperas e mesmo durante a qua-
dra festiva, empolaram os preços de alguns produtos bá-
sicos, nomeadamente batata-reno, cebola, cenoura, ovos, 
entre outros, que não podem faltar para requintar uma fes-

ta. O que talvez não sabiam ou esqueceram, embora isso 
se repita anualmente, é que alguns daqueles produtos são 
facilmente perecíveis. E porque os preços praticados não 
estavam ao alcance de muitos, ninguém os adquiriu. 

O resultado é o que se pode testemunhar, por exemplo, 
no Mercado Grossista do Zimpeto, onde quantidades de 
produtos como tomate, batata, entre outros, estão no mon-
te de lixo porque apodreceram.  

Escusado é dizer que alguns dos operadores comer-
ciais, para a aquisição daqueles produtos, tiveram que re-
correr à banca para a obtenção do crédito e que agora estão 
a somar prejuízos. Esta situação não se verifica apenas no 
grossista do Zimpeto, como também em outros, não só da 
cidade de Maputo, bem assim nos principais centros urba-
nos do país como é nos dado a conhecer pelos meios de 
comunicação social.

EUSÉBIO LAMBUANE

DIARIAMENTE, as autoridades sanitá-
rias vêm anunciando o incremento do nú-
mero  de casos de infecções, internamen-
tos e de mortes pelo novo coronavírus que 
já vai na sua quarta vaga, com a sua nova 
variante, o Ómicron, desde a eclosão da 
pandemia a nível planetário  há quase 
dois anos. 

No entanto, e a despeito de muitos de 
nós terem perdido os seus entes queridos 
devido a esta doença que parece não dar 
tréguas e de testemunhos de muitos ou-
tros que escaparam da morte por um triz 
como se costuma dizer, incluindo algu-
mas personalidades proeminentes, parece 
que isso não constrange a muitos outros 
meus concidadãos, que teimosamente 
continuam a não observar as medidas de 
prevenção, nomeadamente o distancia-
mento físico, a lavagem frequente das 
mãos com água e sabão ou cinza e/ou a 
sua desinfecção com álcool em gel e o uso 
obrigatório de máscara. 

Esta situação verifica-se sobretudo 
desde o anúncio do relaxamento de algu-
mas medidas restritivas decretado pelo 
Presidente da República no esforço da 
conjugação do binómio prevenção/eco-
nomia. 

É que desde essa altura até parece se 
ter autorizada a abertura das barracas de 
venda de bebidas alcoólicas, sendo que 
neste locais se registam grandes aglome-
rados de pessoas a beber até altas horas 
da noite sem a observância das medidas 

de prevenção, o mesmo que acontece nos 
mercados e estabelecimentos comerciais 
onde os baldes de água e sabão que ou-
trora serviram para a lavagem obrigatória 
das mãos por qualquer utente que dese-
jasse entrar focaram para um simples or-
namento. 

O mesmo se pode dizer em relação aos 
transportes públicos e semicolectivos de 
passageiros onde os membros da tripu-
lação, sobretudo cobradores, voltaram a 
“afinar” tal como o faziam antes da eclo-
são da pandemia. 

Tudo isto, tal como dizia, agravou-se 
com o anúncio do relaxamento de algu-
mas medidas restritivas, mas sobretudo 
quando nas vésperas da quadra festiva do 
Natal e de Fim-de-ano, mesmo mantendo, 
no global, todas as directrizes emanadas 
no Decreto Presidencial sobre a preven-
ção da Covid-19, o Presidente da Repú-
blica anunciou o alargamento do horário 
do recolher obrigatório em todos os cen-
tros urbanos abrangidos. 

O resultado disto, quanto a mim, é o 
que está à vista, com o registo crescente 
do número de infecções, internamentos e 
óbitos por novo coronavírus, sendo que 
na segunda quinzena do mês em curso a 
situação poderá ser mais grave, depois do 
movimento de festanças que caracterizou 
a quadra festiva. 

Não pretendo ser profeta da desgraça 
mas tão somente apelar para o reforço das 
medidas de prevenção contra o novo co-
ronavírus porque, na verdade, é uma rea-
lidade e mata mesmo.

SOUBE que Raika insistira muito o seu 
namorado, em Leipzig, na antiga Repúbli-
ca Democrática Alemã. Ela queria voltar 
com o Roberto para Moçambique, após o 
seu contrato laboral, mas este desaconse-
lhou-a. Tanto mais que, quando se conhe-
ceram, Roberto fora muito sincero, no que 
aos propósitos do relacionamento diziam 
respeito e pareceu que tudo estivesse certo 
e entendido. Selaram a sua relação amo-
rosa na base de que estariam juntos até ao 
final do contrato de trabalho do Roberto na 
ex-RDA. Raika de cabelos loiros. Lábios 
carnudos e avermelhados  Olhos de gaze-
la envergonhada. Cintura de caniço e com 
ombros mais largos do que o quadril. Típica 
mulher da época medieval era o que ela era. 
Provinda duma família abastada e de posses 
financeiras. Foi passando os quatro anos de 
um surrealismo tal que o tempo voou num 
ápice. Roberto vinha do meu bairro de Chi-
nhembanine, arredores da cidade de Mapu-
to. Vizinho de casa, de bloco e de quartei-
rão. Calcorreámos juntas as vicissitudes das 
crises de abastecimentos nos anos 80. Anos 
de fome que nos fizeram comungar as lon-
gas filas das cooperativas de consumo, das 
padarias e das poucas lojas que restaram 
dos cantineiros brancos que nos deixaram 
no período de transição. Antes da indepen-
dência. Sua mãe vendia “Uputsu”, uma be-
bida tradicional fermentada, produzida com 
farinha de milho cozida e mexoeira germi-
nada e pilada, e usada em cerimónias. Seu 
pai era estivador nos Caminhos de Ferro de 
Moçambique que o vi a liderar um grupo 
de colegas de ofício, no saque às lojas dos 
cantineiros brancos do nosso bairro, quan-
do se anunciou a assinatura dos Acordos de 
Lusaka, em 1974. Nunca mais me esqueço 
dessas imagens tristes de violência. As difi-
culdades da vida fizeram com que Roberto 
encontrasse alternativas de sobrevivência. 
Tentou saltar o arame para a África do Sul e 
não conseguiu porque foi recambiado. A se-
gunda tentativa foi de se alistar na primeira 
oportunidade de vaga dos que quisessem ir 
trabalhar na ex-RDA, já que a escola não era 
com ele. Deste modo, Roberto foi e desapa-
receu por cerca de quatro anos. Trabalhava 
em Leipzig, numa fábrica de montagem de 
automóveis e conheceu a Raika num sába-
do à tarde, quando decidiu visitar um grupo 
de amigos conterrâneos em Krostitz, uma 

cidade próxima. Sentaram-se lado a lado 
no assento do autocarro que lhes levou ao 
mesmo destino. Entreolharam-se e algo se 
manifestou reciprocamente no interior de 
cada um e nasceram as primeiras palavras 
de amor. Diluíram-se as diferenças da cor 
da pele e da classe social, assim como se 
uniram as paixões e o amor se construiu. 
A relação foi tão forte que Roberto foi se 
apresentar aos pais da Raika Em princípio, 
com um certo desprezo que foi superado 
pelo conformismo dos pais dela. Conforme 
disse, foram quatro anos de paraíso amoro-
so, até que a data de regresso do Roberto se 
foi aproximando. Nas vésperas da partida, 
pediu tanto que Raika ficasse, prometendo 
partir de avanço de modo a preparar condi-
ções que permitissem condignamente rece-
ber a Raika, mais tarde, em Moçambique. 
Só ele melhor conhecia as condições da sua 
casa. Raika não aceitou e juntos voltaram. 
Quando desembarcaram em Maputo, des-
locaram-se para o nosso bairro. A realidade 
inverteu-se. Raika passou a viver com o 
marido e os sogros. Nova adaptação de usos 
e costumes. Aprendeu a dizer as primeiras 
palavras do ronga. Aprendeu a pilar. A ir ao 
fontenário. A fazer e a vender “Uputsu”. A 
ir a fila do pão. 

Como Roberto não conseguia mais 
emprego, decidiu abrir uma barraca. E foi 
Raika quem passou a gerí-la, vendendo be-
bidas e preparando petiscos e vários manja-
res para os clientes. Viemos a saber que os 
seus pais acompanharam a nova realidade 
de vida da filha e que tinham feito diligên-
cias e criado condições financeiras para que 
voltasse. Ela não quis e decidiu por cá ficar. 
Quando Roberto entendeu radicar-se algu-
res na Massinga, dedicando-se à machamba 
e criação de animais já que as coisas não 
estavam a dar em Maputo, Raika decidiu 
também acompanhar o marido, vivendo 
por aquelas bandas. Nos últimos dias do 
ano passado visitei os velhos amigos do 
bairro que me disseram que a Raika tinha 
morrido e fora sepultada na Massinga. Não 
conseguiu superar a doença de que padecia 
nos últimos três anos. Tal como significa 
“Raika”, em alemão, ela, na verdade, foi 
uma mulher “poderosa”, “forte”, “firme”. 
Ela preferiu entregar-se ao sofrimento para 
alimentar e regar o amor recíproco de que 
ambos se beneficiaram.

CLEMENTE DOS SANTOS

SEMPRE, por esta altura do ano, que coincide com a época 
chuvosa, são repetidos os apelos feitos pelas autoridades para 
as pessoas se retirarem  das zonas propensas a cheias e inunda-
ções, ao mesmo tempo que procede à reactivação dos comités 
locais de gestão de risco de calamidades. 

No entanto, parece que os apelos não têm encontrado eco 
no seio dos visados que teimam em permanecer nos mesmos 
locais. 

Infelizmente, desde que começou a presente época chuvo-
sa, há relatos de mortes um pouco por todo o país resultantes 
daqueles dois fenómenos, nomeadamente cheias e inundações, 
havendo também notícias de famílias desabrigadas e vastas 
áreas de culturas diversas devastadas pela fúria das águas e das 
descargas feitas nas barragens nacionais e dos países vizinhos. 

Trata-se, esta última, de uma situação que também vem 
sendo alertada, apelando-se às populações não apenas para se 
retirarem, como também para procederem à colheita das cul-
turas já na fase de maturação, isto para não agravar o cenário 
da fome, assim que a época chuvosa terminar, perpetuando a 

dependência da ajuda alimentar externa. 
Que o digam algumas populações de diversos pontos, par-

ticularmente da província de Maputo,  que, para além de terem 
visto as suas culturas arrasadas pela fúria das águas das chuvas 
e, tal como dizia, libertadas das barragens de alguns países vi-
zinhos, viram as vias de comunicação cortadas, refiro-me às 
estradas e, consequentemente, isoladas. 

Mas isto não se verifica apenas em alguns distritos da pro-
víncia de Maputo, com também  em alguns bairros das cidades 
de Maputo e Matola, onde, na minha opinião, faltou a adopção 
atempada, por parte das autoridades municipais, de estratégias 
para mitigar as inundações urbanas. Refiro-me à abertura e 
limpeza das valas de drenagem, sabido que aquele problema é 
crónico sempre que se regista uma pequena precipitação. 

Aliás, algumas famílias, particularmente de alguns bairros 
da cidade da Matola, mesmo antes do início da época chuvosa 
viviam em casas inundadas com as águas das chuvas do último 
período chuvoso sem que no entanto tivesse sido feito algo por 
quem de direito para inverter o cenário. Estamos a meio da 
época chuvosa e a situação poderá se agravar nos próximos 
dias/meses, altura em que o ano lectivo também inicia e, por 

conseguinte, as escolas que têm servido como centros de aco-
modação dos afectados estarão ocupadas pelos alunos. 

De resto, as escolas são estabelecimentos de ensino e não 
de acomodação de pessoas mesmo tendo em conta a situação 
emergencial, tanto é que o nosso país sempre vive nessa con-
dição em resultado de diversas calamidades naturais que o 
afectam, nomeadamente cheias, inundações, ciclones e outras, 
agravadas pelas mudanças climáticas. 

Penso que, conhecido e reconhecido este facto, pelo menos 
nos centros urbanos, as autoridades municipais deviam adoptar 
novas estratégias para evitar que os estabelecimentos de ensino 
deixem de funcionar como centros de acomodação ao mesmo 
tempo que os munícipes deixem de viver como anfíbios. 

Recordo-me que um dos leitores deste Jornal escreveu 
em tempos, neste espaço, uma carta dando conta sobre a ne-
cessidade de as autoridades municipais, no caso da cidade de 
Maputo, procederem à limpeza das valas de drenagem face à 
aproximação da época chuvosa. Pelos vistos tratou-se também 
de um apelo que não encontrou eco, desta vez, não no seio dos 
afectados, mas também de quem devia tomar conta da situa-
ção.

Raika

Contas dos gastos 
com a quadra festiva

Não sou profeta 
da desgraça

Os apelos que não encontram eco
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CIDADE DE MAPUTO

CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO

BALCÃO DE ATENDIMENTO ÚNICO 

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Balcão de Atendimento Único da Cidade de Maputo convida empresas elegíveis a apresentarem propostas seladas para os

concursos de acordo com a tabela abaixo:

Nº do Concurso Modalidade Objecto
Data e Hora-final para 
entrega das propostas

Data e Hora de 
abertura

41L000241/CL/01/2022 Concurso Limitado Serviços de limpeza das instalações
25/1/2022 
 9.00 horas

25/1/2022
 9.15 horas

41L000241/CL/02/2022 Concurso Limitado
Serviços de segurança estática de 

instalações
25/1/2022 
 11.00 horas

25/1/2022
 11.15 horas

41L000241/CL/03/2022 Concurso Limitado

Fornecimento de consumíveis de 
escritório

Lote 1: Material didático
Lote 2: Toner, tinteiros e fitas 26/1/2022 

9.00 horas
26/1/2022
 9.15 horas

41L000241/CL/04/2022 Concurso Limitado
Fornecimento de: 

Lote 1: Géneros alimentícios
Lote 2: Produtos de higiene e limpeza

26/1/2022 
 11.00 horas

26/1/2022
 11.15 horas

41L000241/CL/05/2022 Concurso Limitado
Serviços de catering (Fornecimento de

refeições e lanches)
27/1/2022
 9.00 horas

27/1/2022
 9.15 horas

41L000241/CPD/01/2022
Concurso de 

Pequena Dimensão
Manutenção e reparação de 
equipamento informático

27/1/2022 
 11.00 horas

27/1/2022
 11.15 horas

2. Os concorrentes que desejarem participar, poderão obter mais informações, consultar ou adquirir os documentos de concurso
no Balcão de Atendimento Único da Cidade de Maputo, sita na Avenida Josina Machel, nº 57, 1º Andar – Maputo, mediante o
pagamento de 1000,00MT (mil meticais) não reembolsáveis, que deverão ser depositados na conta bancária 269486274 –
Millennium BIM – BAU Cidade de Maputo.

3. Para o Concurso nº 41L000241/CL/01/2022 a visita das instalações é obrigatória, para o efeito, fica agendada para o dia
18 de Janeiro corrente, pelas 9.00 horas, sendo a concentração no R/C do endereço acima.

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

Maputo, aos 11 de Janeiro de 2022

A Autoridade Competente

(Ilegível)
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UM abcesso dentário é uma infecção 
causada por bactérias que invadem os 
tecidos internos do dente (a polpa), 
provocando acúmulo de pus na ponta 
da raiz (ápice) ou ao redor (periodonto) 
que forma uma bolsa como um inchaço 
ou caroço. 

Dependendo da área contamina-
da podem ter diferentes classifica-
ções, sendo abcesso peri-apical quan-
do se forma na ponta da raiz do dente 
e periodontal quando ocorre à volta do 
mesmo. 

O abcesso pode ainda ser conside-
rado consoante a intensidade e duração 
da sintomatologia, como agudo ou cró-
nico. É que embora as causas possam ser 
as mesmas, a reacção do organismo e o 
nível de agressão podem ser diferentes.

No agudo a agressão é mais violen-
ta e as defesas do organismo reagem 
de uma maneira mais intensa, ao passo 
que no crónico pode ser menos intensa 
e/ou lenta.

Um abcesso crónico desenvolve-se 
durante meses ou até anos e, habitual-
mente, não dá sintomatologia. Por isso, 
muitas vezes, é diagnosticado quando 
se faz uma radiografia por outros mo-
tivos. 

COMO SE MANISFESTA 

A formação dos abcessos na sua 
maioria deve-se a cárie dentária não 
tratada. Também  resulta de um trauma 
ou fractura nos tecidos próximos aos 
dentes.

Numa cárie há uma agressão pelas 
bactérias da parte viva do dente (de-
signada de polpa), constituído por va-
sos sanguíneos e nervos que causam a 
morte da polpa, para além de levar a 
formação de microorganismos que se 
deslocam para ponta da raiz, provocan-
do uma lesão peri-apical. 

Se nesta fase o processo não for tra-
tado, a lesão pode desenvolver-se e 
destruir o osso e afectar outros dentes e 
estruturas vizinhas.

A remoção deficiente ou ineficaz da 
placa bacteriana (acúmulo de restos 
alimentares e bactéria) pode propor-
cionar o desenvolvimento de um pro-
cesso infeccioso à volta do dente, pro-
gredindo para a destruição dos tecidos 
que o suportam.  

ATENÇÃO AOS SINTOMAS

Dentre os principais sintomas da 
doença, o destaque vai para a dor in-
tensa de dentes  e persistente, sensibi-
lidade a temperaturas quentes, frias e à 
pressão feita pela mastigação ou mor-
dedura, febre, inchaço no rosto ou na 
bochecha e nos gânglios linfáticos na 
parte inferior do maxilar ou no pescoço 
e sabor desagradável na boca. 

TRATAMENTO

Actualmente o tratamento dos ab-
cessos dentário faz-se à base de anti-
bióticos e da drenagem do pus no local. 

O estado em que se encontra 
é determinante para a escolha do 
procedimento.A falta de tratamento 
pode originar complicações mais graves 
e em situações raras originam manifes-
tações sistémicas, que podem ser do 
foro cardíaco e chegar até a uma septi-
cemia (condição de resposta exagerada 
a uma infecção no corpo, seja por bac-
térias, fungos ou vírus).

Pode igualmente causar a disfunção 
orgânica, ou seja, dificultar o normal 
funcionamento do corpo, registando-
-se uma disseminação de micróbios
através dos sistemas linfático e arterial.

Estas situações, embora raras, são graves e 
podem levar à morte do doente.

Sobre abcesso 
dentário

Lixeira de Malhampsene 
vai produzir energia eléctrica

EDILIA MUNGUAMBE

O
S resíduos sólidos na 
lixeira de Malhamp-
sene, no município da 
Matola, província de 
Maputo, serão usados 

para gerar energia eléctrica, 
através do aproveitamento do 
gás de metano produzido pela 
decomposição do lixo.   

Trata-se de um projecto do 
Conselho Municipal da Cidade 
da Matola (CMCM), que tem 
como objectivo reduzir a po-
luição ambiental e estimular o 
uso de fontes de energia reno-
váveis. 

Para o efeito, a edilidade 
lançou recentemente um con-
curso para a contratação de 
uma empresa que vai materia-
lizar o projecto. 

O gás de metano é pro-
duzido pela decomposição de 
material orgânico como frutas, 
restos de animais, alimentos, 
esterco, folhas, entre outros.

Ao sofrer degradação por 
bactérias o lixo gera o biogás 

jate, vereadora do pelouro 
de Salubridade, Ambiente, 
Parques, Jardins e Cemitérios 
no CMCM, o problema da de-
manda de energia e da gestão 
lixo pode ter solução numa 
única fonte através desta ini-
ciativa.

Acrescentou que a autar-
quia está a verificar um au-
mento acelerado de produção 
de resíduos sólidos, aliado ao 
crescimento populacional. 

A título de exemplo, a li-
xeira de Malhampsene recebe 
por dia cerca de 1700 tone-
ladas de resíduos, recolhidos 
nos diferentes bairros da urbe 
tais como Fomento, Infulene, 
Lingamo, Ndlavela T3, Zona 
Verde, entre outros.

“É possível reciclar o ma-
terial orgânico, produzir o bio-
gás e gerar energia que pode 
ser usada para a iluminação de 
residências ou vendida para 
empresas. Vamos trabalhar em 
coordenação com a Electrici-
dade de Moçambique (EDM) 
”, disse. 

Melhorar recolha de lixo nos bairros

A INDISPONIBILIDADE de ser-
viços de recolha de lixo em vá-
rios bairros da cidade da Matola 
inquieta os residentes, que es-
peram que o projecto ajude a 
solucionar o problema.  

Alguns munícipes afir-
maram ao “Notícias” que en-
terrar lixo nos quintais já se 

mostra impraticável, uma vez 
que os solos já estão saturados, 
para além de que coloca em 
risco as suas casas, que ficam 
vulneráveis à erosão.

Numa ronda efectuada 
pela nossa Reportagem nos 
diversos bairros do municí-
pio da Matola constatámos 

que o lixo não é recolhido em 
alguns pontos e os residentes 
receiam que este locais se tor-
nem focos de proliferação de 
doenças.

Adelaide Mutemba, mo-
radora no bairro de Boquisso, 
espera que a recolha do lixo 
seja feita pelo menos três ve-
zes por semana para evitar 
que os contentores transbor-
dem.

“Nesta época chuvosa os 
detritos misturam-se com as 
águas estagnadas. Esta situa-
ção ameaça a nossa saúde, 
mas esperamos por dias me-
lhores”, disse.  

Segundo Pedro Cuna, mo-
rador no bairro T3, devido à 
falta de contentores, os resi-
dentes depositam o lixo nas 
bermas das estradas. 

Acrescentou que nas zo-
nas em que os recipientes es-

tão disponíveis há imundície 
porque o camião de recolha 
não retira o lixo.

A vereadora do pelouro de 
Salubridade, Ambiente, Par-
ques, Jardins e Cemitérios no 
CMCM reconheceu que a edi-
lidade tem dificuldades em 
garantir uma gestão eficiente 
do lixo. Contudo, atirou uma 
parcela da culpa aos operado-
res privados. 

“Os operadores privados 

depositam os detritos em lo-
cais inadequados. Registámos 
vários casos e alguns já foram 
notificados e penalizados ”, 
frisou.

A autarquia da Mato-
la conta com novos bairro 
em expansão, entre os quais 
Muhalaze, Intaka, Boquisso, 
Ngodlhoza, Mukhatine, Ma-
thlemele, Mocupe e Nwama-
tibjana, que também enfren-
tam o mesmo problema. 

Catadores de resíduos 
sólidos serão integrados  
ALGUNS dos mais de 250 cata-
dores de lixo que desenvolvem 
actividades de reciclagem na li-
xeira de Malhampsene poderão 
ser integrados no plano, porém a 
sua implementação está a dividir 
a opinião dos mesmos. 

Alguns temem sofrer res-
trições para aceder à lixeira. É o 
caso de John Mateus, catador há 
mais de 12 anos.

Afirmou que depende desta 
actividade para garantir o sus-
tento da sua família. 

Já Octávio Raúl, catador há 
mais de 20 anos, vê nesta ini-
ciativa uma oportunidade de ter 
um emprego formal, uma vez 
que desde a infância colecta lixo 
neste local. 

“A iniciativa é bem-vinda. 
Eu sou quero trabalhar e mudar 
a minha vida. Tendo um uni-
forme da empresa serei tratado 
como cidadão, pois actualmente 
somos desprezados”, sublinhou. 

Ganhos ambientais
NAS lixeiras, o metano e o gás carbónico são li-
bertados para a atmosfera, o que polui o meio 
ambiente, pois são gases do efeito estufa que po-
dem provocar explosões e mau cheiro.

Segundo Regina Churumar, ambientalista, o 
aproveitamento do combustível é uma fonte al-
ternativa de energia renovável que ajuda a redu-
zir os impactos da gestão indevida de resíduos.

“A transformação do lixo em matéria prima 
traz benefícios ao meio ambiente. A ser avan-
çado, o plano pode trazer ganhos até para as 
comunidade através da geração de empregos”, 

salientou. 
Entretanto, considera ser importante que a 

iniciativa seja materializada para o bem da po-
pulação, que corre o risco de contrair doenças 
causadas pela poluição. 

A ambientalista referiu que se deve garantir 
uma gestão e manuseamento correcto   do lixo, 
para que ao resolver um problema não se criem 
outros.  Com o projecto, a lixeira de Malhamp-
sene estará projectada de critérios técnicos que 
garantem a deposição adequada dos resíduos 
sólidos através da implantação de biodigestores. 

Florência Manjate, vereadora no CMCM  

Lixo depositado em locais inapropriados

Estado actual da lixeira de Malhampsene

que pode ser aproveitado para 
a produção de energia eléc-
trica, para além de reduzir os 
danos ambientais provocados 

pela emissão de gases de efeito 
estufa na atmosfera. 

O biogás é um combustível 
de fácil obtenção, renovável e 

inesgotável que possibilita a 
reutilização dos resíduos sóli-
dos.   

Segundo Florência Man-
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O CERAMISTA, desenhista e 
professor Celestino Mudaula-
ne toma posse hoje, na cidade 
de Maputo, como novo presi-
dente do Núcleo d’Arte, para 
um mandato de dois anos re-
nováveis.

Mudaulane, que foi eleito 
presidente desta agremia-
ção em Dezembro último, 
vai ocupar um lugar deixado 
vago pelo artista plástico An-
dré Macie, antigo dirigente 
da casa.

Neste momento está a ser 
concluído o processo de pas-
sagem de pastas do antigo 
para o novo líder do Núcleo 
d’Arte, conforme revelou ao 
“Notícias” Celestino Mudau-
lane, referindo que este pro-
cesso iniciou semana passa-
da. 

“Estamos a verificar todas 
as pastas que temos para ver 
por onde começamos e para 
podermos avançar. Esta pas-
sagem está a ser muito lenta, 
mas está a acontecer. Já revi-
sitamos a parte dos membros, 
do funcionamento do Núcleo 
d’Arte e agora falta a par-
te das infra-estruturas para 
percebermos como elas são 
usadas. Estou a falar das ofi-
cinas, do nosso restaurante e 
de outros espaços vazios que 
aqui temos”, disse.

O 
MUNICÍPIO de Que-
limane, província 
da Zambézia, realiza 
amanhã uma oficina 
de escrita criativa nas 

modalidades de poesia e pro-
sa, dedicada a 25 adolescentes 
e jovens aspirantes a escrito-
res. 

A primeira mesa da ofici-
na, a acontecer nos formatos 
presencial, no Salão Nobre do 
Conselho Municipal, e virtual, 
através da plataforma Zoom 
Cloud Meeting, é dedicada à 
prosa. 

É intitulada “Como Criar 
Outros Nós” e terá como ora-
dor o escritor Hélder Libele-
la, sob a moderação de Sheila 
Zandamela.

A sessão visa partilhar as 
formas que norteiam a escrita 

A ASPIRANTES A ESCRITOR

Quelimane dá “aulas” 
de prosa e poesia

de Libelela, um autor que, 
em pouco tempo, conta com 
quase 15 títulos publicados, 
isto num universo entre três 
e quatro anos de carreira. 

“São muitos livros publi-
cados em tão pouco tempo, 
então vamos perceber como 
a sua escrita funciona, ten-
do em vista que em um ano 
lança quatro a cinco livros”, 
realçou o poeta, activista e 
professor Lino Mukurruza, 
que faz parte da organização. 

Segundo Mukurruza, esta 
será também uma oportuni-
dade para abordar a recepção 
crítica à obra do autor zam-
beziano. “Será que o leitor 
terá tempo para digerir todos 
esses livros neste intervalo de 
tempo?”, questionou.

Acrescentou que se pre-

tende ainda compreender 
“como Libelela equaciona os 
livros em termos do enredo, 
pois apresenta textos breves 
e talvez seja por isso que ele 
vai publicando tanto. Vai nos 
dizer como o texto dele chega 
até ao livro”.

Esta é a mesma aborda-
gem que se espera na segunda 
sessão, dedicada à poesia, na 
qual o também autor zambe-
ziano Britos Baptista irá abor-
dar “Da (In)domesticação da 
Palavra Poesia à Iniciação da 
Estética - Como conceber a 
imagem”, sob a moderação 
de Fernando Varela. 

“Vamos tentar perceber 
o processo criativo de Britos
Baptista, tendo como mote o
seu livro de estreia ‘Possíveis
Freios Para Caos’”, explicou.

O MUNICÍPIO de Quelimane nos últimos anos tem apostado 
em actividades ligadas ao livro e à celebração dos seus auto-
res.  É neste âmbito que nos meados deste prestará uma ho-
menagem a Eduardo White, poeta nascido nesta cidade a 21 
de Novembro de 1963 e uma das maiores vozes da história da 
poesia moçambicana e lusófona.

A sua grandeza pode ser comprovada em livros como 
“Amar sobre o Índico” (1984), “Homoíne” (1987), “País de 
Mim” (1990) e “A Mecânica Lunar e A Escrita Desassossega-
da” (2012), bem como ao ser considerado Figura Literária do 
Ano 2011, pela Associação de Imprensa Moçambicana.

Fora disso, o poeta é patrono do Prémio Literário Eduardo 
White, cujo primeiro vencedor foi o escritor Lucílio Manjate, 
com “Rabhia”.

White perdeu a vida a 24 de Agosto de 2014, curiosamente 
no mês previsto para o decurso anual da Feira Internacional 
do Livro de Quelimane, evento no qual a sua terra natal, bas-
tante cantada nos versos lhe prestará um tributo póstumo. 

A Feira Internacional do Livro de Quelimane, na sua edi-
ção de estreia, em 2021, celebrou os 35 anos de carreira literá-
ria do poeta Armando Artur, outro autor da Zambézia. 

A cidade 
de Eduardo 
White!

Quelimane mostra-se uma urbe focada no livro

Eduardo White

Mudaulane empossado hoje
presidente do Núcleo d’Arte

Entretanto, explicou que 
a primeira acção, logo depois 
da tomada de posse, será a 
realização de uma assem-
bleia-geral para a actualiza-
ção dos membros e de modo a 
saber sobre os meios disponí-
veis e necessários. 

A reunião, continuou, 
também servirá para recor-
dar as promessas feitas pelo 
seu elenco durante a campa-
nha eleitoral. 

“Nós tivemos um mani-
festo, mas nem todos leram 
e alguns já se esqueceram 

daquilo que prometemos. 
Então, nessa assembleia-ge-
ral vamos reavivar as nossas 
ideias sobre o que queremos 
que o Núcleo d’Arte seja da-
qui em diante”, explicou. 

Referiu que entre as pro-
messas eleitorais, o desta-
que vai para a necessidade 
de conferir maior dignidade 
à casa e ao próprio artista, 
através do respeito pelos es-
tatutos e criação de alterna-
tivas para a rentabilização de 
ambos, bem como o aprimo-
ramento e a reestruturação 

do espaço. 
Celestino Mudaulane 

nasceu em 1972, em Louren-
ço Marques, actual cidade de 
Maputo, onde actualmente 
dá aulas de cerâmica e de-
senho na Escola de Artes Vi-
suais de Moçambique desde 
1993, depois da sua formação 
na mesma instituição de en-
sino artístico. 

Foi professor do primei-
ro curso de educação visual 
no Centro Cultural de Ma-
talana, espaço fundado por 
Malangatana no distrito de 
Marracuene, província de 
Maputo, e é membro funda-
dor do Movimento de Arte 
Contemporânea de Moçam-
bique.

Assinou a ilustração do 
livro infanto-juvenil “Wazi”, 
da colecção “Contos de Mo-
çambique”, com texto do 
escritor e profissional de tea-
tro Rogério Manjate.

Ganhou os prémios 
de cerâmica na Exposição 
Anual do Museu Nacional 
de Arte 1999, Fundo para o 
Desenvolvimento Artístico 
e Cultural - FUNDAC - Al-
berto Chissano 2002, e na 
Bienal Telecomunicações de 
Moçambique - TDM 2003 e 
o mesmo galardão, como se-
gundo colocado, em 2005.
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JULIETA 
NGANJUANE 

NHANTUMBO

FALECEU

Seus filhos Luísa, Zaida, Josefa, Ana, Castigo, 
Samuel e Cândido (ausentes) comunicam com 
profunda dor e consternação o falecimento da sua 
mãe JULIETA NGANJUANE NHANTUMBO, ocorrido 
no dia 10/1/2022, no HCM, cujo funeral se realiza 
hoje, dia 12/1/2022, às 10.00 horas, no Cemitério 
de Lhanguene, antecedido de velório na capela do 
HCM, às 8.30 horas. Paz à sua alma.

505

LUÍS ADELINO
DA SILVA
FALECEU

Foi com grande pesar que os membros 
da Associação dos Diplomatas de Mo-
çambique (ADIMO) receberam a notícia 
do falecimento do Sr. LUÍS ADELINO DA SILVA, antigo Alto 
Comissário da República de Moçambique junto do Reino de 
Eswatini, ocorrido no dia 10/1/2022, em Maputo, vítima de 
doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 12/1/2022, pelas 11.00 
horas, no Cemitério de Lhanguene, antecedido de velório, na 
Igreja Nossa Senhora das Vitórias, no bairro da Malhangale-
ne, na cidade de Maputo, pelas 8.30 horas. Neste momento de 
profunda dor e perda, a ADIMO apresenta à família enlutada 
os seus mais sentidos pêsames e solidariedade.
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LUÍS ADELINO 
DA SILVA
FALECEU

A equipa de Nossa Senhora de 
Fátima comunica com profundo 
pesar e consternação o desaparecimento físico do 
seu membro-fundador e secretário LUÍS ADELINO 
DA SILVA, ocorrido na sua residência, cujo funeral se 
realiza hoje, quarta-feira, dia 12/1/2022, pelas 11.00 
horas, no Cemitério de Lhanguene, antecedido de 
velório, na Paróquia Nossa Senhora das Vitórias, 
às 8.30 horas. À irmã Teresa, filhos, netos e demais 
familiares apresentam os mais sentidos pêsames. 
Que Deus lhe conceda o eterno descanso.
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GIMO CÂNDIDO 
MANUNGO

FALECEU

Sua esposa Celina Nabita Mutemba e filhos Lina, 
Cândido, Eulália, Albino, Arsénio, Vivalde, Gimo e 
Stélio lamentam com profunda dor o desapareci-
mento físico do seu ente querido GIMO CÂNDIDO 
MANUNGO, ocorrido no dia 10/1/2022, cujo funeral 
se realiza no dia 13/1/2022, pelas 10.30 horas, no Ce-
mitério da Texlom. Que Deus lhe dê eterno descanso.

472

HELENA 
GERMANO

DOS SANTOS
FALECEU

A Associação de Reformados e Pensionistas da 
Electricidade de Moçambique-ARPEMO tomou co-
nhecimento com profunda dor do falecimento da 
Srª HELENA GERMANO DOS SANTOS, ocorrido no 
dia 31/12/2021, vítima de doença, cujo funeral se 
realizou no dia 3/1/2022, na cidade da Beira. À famí-
lia enlutada, a ARPEMO endereça as mais sentidas 
condolências. Paz à sua alma.

482

JULIETA 
NHAMUSSUA

(1926-2022)

FALECEU

É com muito pesar que as suas filhas Amélia Monteiro e 
Balbina Nhamussua, netos, bisnetos e trinetos comuni-
cam a morte do seu ente querido JULIETA NHAMUSSUA, 
ocorrida às 23.00 horas de segunda-feira, cujo funeral se 
realiza amanhã, quinta-feira, dia 13/1/2022, no Cemitério 
de Lhanguene, pelas 10.00horas, antecedido de velório 
às 8.00horas na Igreja Congregacional Paróquia Chaman-
culo. Neste momento de dor e consternação, só nos cabe 
pedir a Deus que lhe ilumine e dê paz à sua alma.

ORLANDO 
BAPTISTA 
GUMELA

FALECEU

Foi com profunda mágoa que os sócios, advogados 
e colaboradores da CGA-Couto, Graça & Associados 
tomaram conhecimento do falecimento do seu cole-
ga ORLANDO BAPTISTA GUMELA, ocorrido no dia 
10/1/2022, cujo funeral se realiza hoje, quarta-feira, 
dia 12/1/2022, no Cemitério de Bedene, na Machava. 
À família enlutada apresentam as mais sentidas 
condolências. Que a sua alma descanse em paz.

478

USSENE MUSSAGY 
USSENE SELEMANE

FALECEU

A Associação de Reformados e 
Pensionistas da Electricidade de Moçambique-AR-
PEMO tomou conhecimento com profunda cons-
ternação do falecimento do Sr. USSENE MUSSAGY 
USSENE SELEMANE, ocorrido no dia 20/12/2021, 
em Inhambane, cujo funeral se realizou no dia 
23/12/2021. Neste momento de dor, a ARPEMO en-
dereça à família enlutada os mais sentidos pêsames. 
Que a sua alma descanse em paz.

482

JUDITE DOMINGOS 
JUSTINO
FALECEU

Foi com enorme choque, consternação e 
profunda dor que os membros da Associa-
ção dos Diplomatas de Moçambique (ADIMO) 
tomaram conhecimento do desaparecimento 
físico da sua colega JUDITE DOMINGOS JUSTINO, diplomata e 
membro desta Associação, ocorrido no dia 6/1/2022, na cidade de 
Porto, Portugal, vítima de doença, cujo funeral se realiza no dia 
13/1/2022, pelas 13.00 horas, no Cemitério da Texlom, na Matola, 
antecedido de velório na capela do Hospital Central de Maputo, 
na cidade de Maputo, pelas 10.30 horas do mesmo dia. A ADIMO 
lamenta profundamente esta perda irreparável para a diplomacia 
moçambicana e endereça à família enlutada os seus mais sen-
timentos de pesar e solidariedade. Que a alma da colega Judite 
Justino tenha um eterno descanso em paz!

335

JULIETA 
NGANJUANE 

NHANTUMBO
FALECEU

Seu genro Lote, filha Ana e netos Joãozinho e 
Samito comunicam com profunda dor e conster-
nação o falecimento da sua sogra, mãe e avó JU-
LIETA NGANJUANE NHANTUMBO, ocorrido no dia 
10/1/2022, no HCM, cujo funeral se realiza hoje, dia 
12/1/2022, no Cemitério de Lhanguene, às 10.00 
horas, antecedido de velório na capela do HCM, às 
8.30 horas. Paz à sua alma.

505

ENEIA MICAS 
CHAMO PANZA

(Agradecimento)
Foi com profunda dor que a família 
Panza tomou conhecimento do súbi-
to desaparecimento físico de ENEIA 
MICAS CHAMO PANZA, ocorrido no dia 4/1/2022, vítima 
de doença, cujo funeral se realizou no dia 8/1/2022, em 
Macuácua. Seus filhos Guidion (em memória), Álvaro, 
Rabeca, Silvestre, Filipe e Fernando, irmãos, cunhadas, 
noras, genros, netos, bisnetos e familiares agradecem a 
todos amigos, colegas, igrejas Presbiteriana e Nazareno, 
aos médicos que sempre estiveram presentes. A todos 
que directa ou indirectamente nos ajudaram no momento 
de dor, vai o nosso obrigado. Paz à sua alma, descanse 
em paz Machuvane.

604

AISSA EDUARDO 
MECHANDO

FALECEU

Sua mãe Maria Luísa Mussa, irmãos Moi-
sés Nunes, Otília, Sipriano, ausente (Ma-
ria de Lurdes Eduardo), primos Vivaldo, 
Hortência, Yolanda, Manuela e Manuel, 
cunhada Paula, amigas Laura, Junissi-
ma e demais familiares comunicam o 
falecimento do seu ente querido AISSA 
EDUARDO MECHANDO, ocorrido no dia 
11/1/2022, às 6.00 horas, cujo funeral se 
realiza hoje, dia 12/1/2022, no Cemitério 
de Michafutene, antecedido de velório às 
12.30 horas. Paz à sua alma.

334

JUDITE
JUSTINO

FALECEU

Seu filho Michel Amade, irmãos Filome-
na, Manuel, Betel e Manasses, cunha-
dos Chico e Sarifa, sobrinhos Benson, 
Rene e Elaine, netos Hindyra, Milan, 
Lian e demais familiares comunicam o 
falecimento do seu ente querido JUDITE 
JUSTINO, ocorrido no dia 6/1/2022, em 
Portugal, cujo funeral se realiza amanhã, 
dia 13/1/2022, pelas 13.30 horas, no Ce-
mitério da Texlom, antecedido de velório 
de corpo presente, na capela do HCM, 
pelas 10.30 horas. Paz à sua alma.
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VIVENDAS: na Coop, tipo 4, com suite, 
vende-se por 22 500 000,00MT; na C. 
Matola, tipo 4, com suite e piscina; no 
B. Horizonte, tipo 5, com suite e 3 salas 
por 16 500 000,00MT; na M. Rio, tipo
3, com suite por 5 500 000,00; aparta-
mentos: no Alto Maé, tipo 3, com quintal 
por 6 000 000; no Zimpeto, estaleiro
com gabinetes, oficina e armazém por 
14 000 000,00. Contacto: 84-5171252,
82-8945040, Facebook: organizersmz.

294

CONJUNTO de nove (9) casas de um 
quarto e sala cada, com casa de banho 
privativo, na parte do quintal tem uma 
cozinha colectiva e quatro casas de 
banho colectivas, água e luz instalados, 
tanque de água de cinco mil litros com 
bomba de pressão. Para empresas 
que trabalham com trabalhadores das 
províncias, vende-se por 230 000USD. 
Contacto: 84/87-2977462.

320

FLAT tipo 2, num 2º andar, na Coop, 
vende-se por 5 500 000,00MT; flat tipo 
3, com 2wc, garagem e anexo, num 2º 
andar, no B. Central por 7 500 000,00MT; 
flat tipo 3, com 2wc, anexo e garagem, 
na Polana por 12 000 000,00MT; flat 
tipo 2 num R/C, com quintal privado e 
anexos por 10 000 000,00. Contacto: 
84/874277003 ou 82-1387740.

298

PROPRIEDADE 30x40m, na Ponta 
D’Ouro, Rua “D”, com dependência, furo 
de água, própria p/construir um R/C, 1º 
e 2º andares, com piscina, vende-se 
por 4 300 000,00MT, negociáveis e com 
facilidade de pagamento. Contacto: 
82-5488546.

316

VIVENDA tipo 3, com 2 suites, num R/C 
e 1º andar, cozinha americana e piscina, 
na Av. Mao Tsé Tung, vende-se por 48 
000 000,00MT; geminada tipo 3, com 
2wc, num 1º andar, com cozinha mo-
derna, tem obras, na Av. Mao Tsé Tung 
por 20 000 000,00MT; ruína vivenda com 
área de 600m², na Av. Kenneth Kaunda 
por 30 000 000,00MT; pensão R/C, res-
taurante, 1º e 2º andares, quartos, no Alto 
Maé por 20 000 000,00MT; apartamento 
tipo 3, com 2wc, na Av. Valenti Citi por 14 
500 000,00MT. Temos fotos. Contacto: 
84-4532199 ou 82-4825750.

397

PADARIA com todos equipamentos, 
fornos e capoeiras, na Matola-700, 
vende-se por 13 000 000,00MT; arma-
zém com 400m², 6 escritórios, à beira 
da estrada Sovestre por 5 500 000,00MT; 
propriedade 20x36, no Triunfo por 9 
000 000,00MT; propriedade 20x40 em 
Mapulene por 6 000 000,00MT; flat tipo 
1, na Malhangalene por 4 000 000,00MT. 
Contacto: 84-6259632, Vilanculos.

426

ESPAÇO próprio para armazéns, 
criação de animais ou agricultura, com 
3 hectares, DUAT e mais 2 para regulari-
zação (8 mil), ao lado da estrada e perto 
da ponte da Vila da Moamba, vende-se. 
Contacto: +258 86-7648339.

41

APARTAMENTO tipo 3, num 8.º andar, 
3wc, sala com 2 ambientes, cozinha 
espaçosa, no B. Central “B”, Av. 24 de Ju-
lho, com elevador e estacionamento na 
cave, vende-se por 8 500 000,00MT, sem 
intermediários. Contacto: 83-3081616.

13296

FLAT tipo 3, com 2wc e 4 varandas, no 
bairro do Jardim; 2 terrenos de 16x32m, 
em Tsalala, com título, faltam 5 fiadas 
para lage; 2 camas casal, uma de umbila 
e outra base colchão, vende-se, sem 
intermediários. Contacto: 84-8814470.

356

FLAT tipo 3, num 6º andar, com 2wc, 
na Polana, vende-se por 9 000 000,00; 
flat tipo 3, num R/C, no Alto Maé por 4 
000 000,00; flat tipo 2, num 2º andar, B. 
Central por 5 500 000,00; flat tipo 2, num 
2º andar, na Malhangalene por 4 000 
000,00; flat tipo 1, num 3º andar, na baixa 
por 2 600 000,00. Contacto: 84-3966886 
ou 82-5754440.

369

TIPO 3, com 3wc, num 1º andar, rea-
bilitada, Central, vende-se por 11 000 
000,00MT; tipo 3, num R/C, dependên-
cia, Alto Maé por 4 000 500,00MT; tipo 
2, R/C, Alto Maé por 4 100 000,00MT; 
tipo 2, num 3º andar Central por 3 500 
000,00MT; tipo 2, num 7º andar, na Po-
lana por 7 700 000,00MT; tipo 1, num 3º 
andar, no Alto Maé por 2 500 000,00MT. 
Contacto: 84-5686242 ou 87-0057410.

437

PROPRIEDADE com (900 m²) 30x30 
m², bem localizada, nas Mahotas, com 
2 ruas, dá para comércio, escola, igreja 
ou condomínio, na Av. David Mazembe, 
vende-se, sem intermediários. Contacto 
directo: 84-3380000; 84-6205920 ou 
84-1937030.

27

CINCO (5) moradias tipo 5 e 4, todas 
têm piscina, vende-se por 45 milhões, 
60 milhões, 20 milhões, 15 milhões e 12 
milhões, localizadas nos bairros Triunfo 
e Chiango; espaços em Mapulene por 1 
500 000,00MT; 2 apartamentos tipo 2, no 
1º e 2º andares por 5 500 milhões, cada, 
no Chiango. Contacto: 84-/86-8885290.

498

ESCOLA com 24 salas, quintal enorme, 
no B. Central, próximo do Jardim Dona 
Berta, vende-se. Nb: está em funcio-
namento; flat tipo 3, com 2wc, cozinha 
americana e dependência, num prédio 
pequeno, na Polana, próximo da Av. 
Julius Nyerere. Contacto: 84-6018957 
ou 87-6018959.

329

VIVENDA tipo 5, independente, com 5 
suites, 3wc, cozinha americana, 2 salas, 
dependência completa, jardim, quintal 
para 6 carros, construção nova, no B. 
Triunfo, zona nobre, vende-se; flat tipo 
3, com wc, cozinha moderna e gara-
gem, no B. Central por 7 000 000,00MT, 
negociáveis. Contacto: 84-6018957 ou 
87-6018959.

329

VIATURAS

ARRENDA-SE

PRECISA-SE

PRECISA para comprar, vender ou 
arrendar: hotéis, prédios, condomí-
nios, lodges, vivendas, apartamen-
tos, fábricas, armazéns, projectos e 
outros imóveis no território nacional 
e internacional. Contacte: Agência 
Imobiliária O. Mz, Facebook: organi-
zersmz, 84-5171252 ou 82-8945040,                                       
comercial@organizersmz.com

294

FLAT tipo 2 ou 3, nos bairros da Som-
merschield, Polana, Coop, Central, 
Malhangalene e Alto Maé, precisa-se 
com muita urgência para comprar, pa-
gamento cash de 3 000 000,00MT a 40 
000 000,00MT. NB: Se for mais, pode-
se negociar. Contacto: 84-6018957 ou 
87-6018959.

329

VIVENDAS na Sommerschield, na Av. 
Mao Tsé-Tung, tipo 5, com suite, arren-
da-se por 180 000,00MT; na Coop, tipo 
3, com anexos por 90 000,00MT; na Av. 
J. Nyerere, 20 gabinetes por USD7500; 
na C. Matola, tipo 3, com suite + hos-
pedagem tipo 1, com piscina por 70
000,00MT; apartamentos: na Polana,
tipo 2, mobilado por 60 000,00MT; na
Coop, tipo 3, com 2wc por 45 000,00MT.
Contacto: 84-5171252 ou 82-8945040.

294

COWORK/Escritórios partilhados, 
com gabinetes fechados, arrenda-se 
desde 16 000,00MT; mesas de trabalho 
desde 8 500,00MT; ambos mensais. In-
clui internet, sala de reuniões, recepção 
e extras. Transversal, à Av. Mao Tsé-
-Tung na Rua da Justiça. Contacto: 82-
8945040, 84-5171252 ou 87-8945040.

294

MORADIA, geminada, apartamento, 
flat, armazém, lojas, escritório, restau-
rante e hotel, nas cidades de Maputo e 
Matola, arrendam-se. Temos imóveis 
ao preço do seu bolso. Contacto: 84-
8383889 ou 84-8121492.

434

ESCRITÓRIO num espaço aberto, 
com vista para a baía, área de 130m², 
3º andar, na Polana, arrenda-se por 
110 000,00MT. Contacto: 82-3085756.

402

APARTAMENTO tipo 3, com 2wc, 
garagem, na Rua Xavier Botelho, num 
R/C, na Polana, ideal para escritório e 
habitação, arrenda-se por 50 000,00MT. 
Contacto: 84-2789468, Salomão e 84-
7164361, Ana Paulo.

215

ESCRITÓRIOS para arrendar, no 
bairro Chiango. Sem intermediários. 
Contacto: 87-0156232, 82-3075436 ou 
84-8961672.

260

GUEST House, no bairro Central, tem 
quartos simples por 1 500,00MT, quar-
tos suite, climatizados, com plasma, 
DSTV, internet, frigobar, serviço de 
quarto e pequeno almoço incluído por 
2 000,00MT e 2 500,00MT. Reservas: 
87/84-2181444.

274

MORADIA tipo 5, no bairro do Triunfo, 
com 2 suites, 2 banheiros, lavabo, 
terraço, cozinha, sala, escritório, depen-
dência, piscina e garagem, arrenda-se. 
Contacto: 87-0156232, 82-3075436 ou 
84-8961672, sem intermediários.

260

MORADIA tipo 8+1, num R/Chão e 1º 
andar, com 6 suites, 2wc geral, piscina, 
quintal enorme a frente e a trás, sala 
dupla com vista espaçosa lazer para 
piscina, arrenda-se e baixou para 400 
000,00MT, na Sommerschield. Contac-
to: 86/84-8885290, Sr. Lisboa.

498

LOJA, num R/Chão e 1º andar, di-
mensão total 300m², arrenda-se por 
150 mil meticais, na Av. 24 de Julho, 
no B. Central; armazém de 300m², 
tem escritório no 1º andar, cozinha, wc 
e cozinha por 170 000,00MT, na Av. 
Acordos de Lusaka, serve para vários 
fins; moradia tipo 3+1, com 2wc por 
50 000,00MT, na cidade da Matola; 
vivendinha tipo 2, climatizada, com de-
pendência, 3 compartimentos, garagem 
para 2 viaturas, pronta a habitar, no B. 
Central por 60 000,00MT. Contacto: 
84/86: 8885290.

498

TOYOTA Mark-X, branco, ano 2006, 
com som, jantas especiais, de 5 lu-
gares, vende-se por 350 000,00MT; 
Nissan Lafesta, vermelho, ano 2005, 
sunroof longo, de 7 lugares, com som 
e jantas especiais por 190 000,00MT; 
Land Rover Free Lander V6, com jantas 
especiais; crystalight, de 5 lugares. 
Contacto: 82-8945040, 84-5171252 ou 
87-8945040.

294

TOYOTA Hilux, cabina dupla, com 
4 portas, 4x4, diesel, caixa manual, 
condições impecáveis, vende-se por 
880 000,00MT. Contacto: 84-6057555.

456
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

2ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Segunda Secção Comercial do Tribunal Judicial 
da Cidade de Maputo, que a exequente RICARDINA 
CONSTANTINO NHAMPULE, com residência na Av. 24 
de Julho, nº 1183, nesta cidade, move contra o executado 
CASA JOVEM, LIMITADA, com sede na Av. Mao Tsé-
Tung, nº 479, cidade de Maputo, nos Autos de Execução 
Sumária, nº 149/18-G correm éditos de vinte dias, 
contados da segunda e última publicação do respectivo 
anúncio, citando os credores desconhecidos da executada, 
que gozem de garantia real sobre o bem penhorado, bem 
como os sucessores dos credores preferentes, para, no 
prazo de dez dias, posterior ao dos éditos, reclamarem, 
querendo, o pagamento dos seus créditos pelo produto 
do imóvel penhorado nos autos, designadamente:

Verba nº 1
Fracção autónoma designada pela letra “Sete C Quinze”, 
do prédio em regime de propriedade horizontal, número 
cinquenta e nove mil, quinhentos oitenta e cinco a folhas 
onze verso, do livro B barra duzentos e três, inscrito 
na Conservatória do Registo Predial de Maputo, sob o 
número setenta e cinco mil, cento e um, a folhas setenta 
verso do livro “G”, noventa e nove, a favor de Casa Jovem, 
Limitada, com sede no bairro Central, avenida Paulo 
Samuel Kankhomba, número oitenta e três.

Verba nº 2
Fracção autónoma designada pela letra “Oito C Quinze”, 
do prédio em regime de propriedade horizontal, número 
cinquenta e nove mil, quinhentos oitenta e cinco a folhas 
onze verso, do livro “B” barra duzentos e três, inscrito 
na Conservatória do Registo Predial de Maputo, sob o 
número setenta e cinco mil, cento e um, a folhas setenta 
verso, do livro “G” noventa e nove, a favor de Casa Jovem, 
Limitada, com sede no bairro Central, avenida Paulo 
Samuel Kankhomba, número oitenta e três.

Maputo, aos treze de Janeiro de dois mil e vinte e dois

O Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane

Verifiquei

O Juiz de Direito
Hermenegildo Pedro Chambal

375

PROCURA-SE
COZINHEIRO com experiência para 

residência na cidade da Matola, 
procura-se. Dá-se preferência a resi-

dentes no Município da Matola. 
Contacto: 86-3158220.

362

ADMITE-SE
ESCRITURÁRIO Administrativo 
com muita experiência, admite-se.

Contacto: Caixa Postal n.º 4138

Maputo
353

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CARTÓRIO NOTARIAL DE NAMPULA

EXTRACTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO 
DE SUBHASH MOTIBHAI PATEL

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de quatro de Janei-
ro de dois mil e vinte e dois, lavrada de folhas noventa e um verso a folhas 
noventa e três, do livro de notas para escrituras diversas número “B”, traço 
trinta e dois, a cargo de TERESA LUÍS, Conservadora e Notária Superior do 
referido Cartório, se acha lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros, 
na qual deixou como meeira Sangita Subhash Patel, natural da Índia, res-
idente em Tanzânia, PAWAN SUBHASH PATEL e SHAMMA SUBHASH PA-
TEL, maiores, naturais de Dar es Salaam, onde residem, foram declarados 
únicos e universais herdeiros de seu pai SUBHASH MOTIBHAI PATEL, com 
última residência em Dar es Salaam, Tanzânia.
Que até à data da sua morte deixou testamento a favor de KETAN KUMAR 
VINUBHAI PATEL, para administrar o património, fazer um inventário com-
pleto e verdadeiro.

Está Conforme
Cartório Notarial de Nampula, aos onze de Janeiro de dois mil e vinte e dois

A Notária
(Ilegível) 12

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

DIRECÇÃO NACIONAL DOS REGISTOS E NOTARIADO
QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

Rua João Carlos Raposo Beirão, n.º 345, R/C

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE AGOSTINHO DA COSTA 
XAVIER E AUGUSTA MARIA DUARTE

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura pública de vinte e um 
de Dezembro de dois mil e vinte e um, lavrada de folhas noventa verso a 
folhas noventa e um verso, do livro de notas para escrituras diversas número 
oitocentos e oitenta e seis, traço “C”, deste Cartório Notarial, perante mim, 
SÉRGIO JOÃO SOARES PINTO, Conservador e Notário Superior em exercício 
no referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros 
por óbito de AGOSTINHO DA COSTA XAVIER e AUGUSTA MARIA DUARTE, 
ele de setenta e nove e ela de noventa e sete anos de idade, ambos naturais 
de Tete, de nacionalidade moçambicana, casados entre si, sob o regime de 
comunhão geral de bens, com a última residência no bairro Central “A”, nesta 
cidade de Maputo, sem terem deixado testamentos com disposições de suas 
vontades.
Mais certifico que pela operada escritura foram declarados como únicos e 
universais herdeiros de todos seus bens, seus filhos: HELENA DA COSTA 
XAVIER, solteira, maior, residente em Tete, JOANA ELVIRA DUARTE DA 
COSTA XAVIER RODRIGUES, casada com Manuel Baltazar Rodrigues 
Júnior, sob o regime de comunhão geral de bens, AGOSTINHO DA COSTA 
XAVIER JÚNIOR, casado com Ana Isabel Pereira Gonçalves Xavier, sob o 
regime de comunhão de bens adquiridos, residente em Quelimane e ELSA 
DUARTE DA COSTA XAVIER, solteira, residente em Maputo, todos maiores, 
naturais de Tete, respectivamente.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram ou com eles con-
corram à sucessão e da herança fazem parte bens móveis e imóveis.

Está Conforme
Maputo, aos 28 de Dezembro de dois mil e vinte e um

A Notária Técnica
(Ilegível) 464

FRANCISCO MUCHANGAGE PONGO
FALECEU

A Associação de Reformados e Pensionistas da Electricidade de Moçambique-
-ARPEMO tomou conhecimento com profunda dor do falecimento do Sr. FRAN-
CISCO MUCHANGAGE PONGO, ocorrido no dia 21/12/2021, vítima de doença,
cujo funeral se realizou no dia 23/12/2021 na cidade da Beira. À família enlutada,
a ARPEMO endereça as mais sentidas condolências. Que a sua alma descanse
em paz.

482

ARACI EVLIZE CHIN CHING 
VIM

FALECEU

Seus tios João Loureiro e Bela, primos Analádya, Xavier, Kinito, 
Sheila, Ana, Martim, Tiago, Bianca, Michael e Carlos comunicam 
com profunda dor o falecimento do seu ente querido ARACI EVLIZE CHIN CHING 
VIM, ocorrido no dia 2/1/2022, na cidade de Veneza, na Itália, vítima de doença, cujo 
funeral se realizou no dia 11/1/2022, na Itália. Paz e eterno descanso querida Araci.

497

ENGENHEIRA IRAÊ CUMAIO
(Passita)

(6 meses de eterna saudade)

Querida filha, o teu eco de nos chamar de pai, mãe e a tua ex-
pressão “pensa o quê”, ainda não desapareceram nos nossos 
ouvidos. Continuarás viva nos nossos corações e na memória dos teus pais, 
irmãos, tios, avós, primos, sobrinhos, amigos, padrinhos e demais familiares, 
recordando hoje a passagem do 6º mês da tua partida. Paz à tua alma e descanse 
em paz, filha.

471

LUÍS ADELINO DA SILVA
FALECEU

A Ministra, Vice-Ministro, Secretário Permanente, membros do Conselho 
Consultivo e funcionários em geral do Ministério dos Negócios Estran-
geiros e Cooperação comunicam com profunda mágoa e consternação 
o falecimento do Sr. LUÍS ADELINO DA SILVA, funcionário deste minis-
tério, ocorrido no dia 10/1/2022, em Maputo, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje,
dia 12/1/2022, no Cemitério de Lhanguene, pelas 11.00 horas, antecedido de velório na Igreja
Católica Nossa Senhora das Vitórias, próximo do Mercado Janete, pelas 8.30 horas. À família 
enlutada endereçam sentidas condolências. Paz à sua alma.

322

HÉLDER JACINTO VIRIATO
FALECEU

A Administração, Comissão Executiva, Conselho de Gestão, Comité Sindical e cola-
boradores do Standard Bank, S.A, comunicam com profundo pesar e consternação 
o desaparecimento físico do Sr. HÉLDER JACINTO VIRIATO, irmão da colaboradora 
Tanuja Viriato, ocorrido no dia 10/1/2022, vítima de doença, cujo funeral se realizou
às 13.00 horas do dia 11/1/2022, no Cemitério de Lhanguene, zona Mahometana,
antecedido de velório (Dafan) na Mesquita Chadulia, pelas 12.00 horas. À família
enlutada apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

1773

LUÍS ADELINO DA 
SILVA

FALECEU
Sua esposa Teresa, filhos Luís Jú-
nior, Lorena, (em memória), Mércia, 
Irina e Tété, irmãos, tios, primos, 
sobrinhos, genros, netos, amigos e demais familia-
res comunicam com muita mágoa e consternação o 
falecimento do seu ente querido LUÍS ADELINO DA 
SILVA, ocorrido no dia 10/1/2022 em Maputo, vítima 
de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 12/1/2022, 
pelas 11.00 horas, no Cemitério de Lhanguene, an-
tecedido de missa, na igreja Nossa Senhora das 
Vitórias, às 8.30 horas. Paz à sua alma.

289

JUVÊNCIO JOSÉ CHIPANGA
FALECEU

A Direcção do Instituto Nacional de Desenvolvimento da Edu-
cação (INDE) comunica com profundo pesar e consternação 
o falecimento do Sr. JUVÊNCIO JOSÉ CHIPANGA, funcionário
desta instituição, ocorrido no dia 9/1/2022, no Hospital Central
de Maputo, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 12/1/2022, pelas
11.00 horas, no Cemitério de Lhanguene, antecedido de velório às 8.30 horas,
na sua residência, sita no bairro do Albasine. À família enlutada endereça as
mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

427

Diponível para venda sob mobilidade de 
licitação/leilão, viatura com as seguintes 
descrições: modelo Prado, cor branca, 
cinco lugares, acentos em couro, ano de 
fabrico 2016, cilindrada 4.000 CC, 73000 
Km e câmara traseira. Os interessados 
em adquirí-la devem entrar em contacto 
pelo número: +25884-6238762, das 9.3 
às 14.30 horas, até ao dia 19 de Janeiro 
de 2022, pelas 10.00 horas.

26
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DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE NAMPULA

REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO E CANCELAMENTO

Nos termos das alíneas d) e e) 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 n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que os objectos 

dos concursos abaixo foram adjudicados e cancelados de acordo com a tabela abaixo:

Nº 
Ord

Nº de Concurso Objecto
Concorrente 

Vencedor
Valor de 

Adjudicação

1
11/ANE-NP/SERV/

VIAT/ 2021

Manutenção preventiva e 
curativa da frota de viaturas 

da ANE,IP – Nampula  

AUTO MENESES 
& IRMÃOS

2.574.719,55MT

2
12/ANE-NP/BENS/

FMB/2021

Fornecimento e montagem 
de baterias para viaturas da 

ANE,IP – Nampula  
DESERTO

3
13/ANE-NP/BENS/

FMP/2021

Fornecimento e montagem 
de pneus para viaturas da 

ANE,IP – Nampula  
START, SU, LDA 1.540.850,69MT

Nampula, Janeiro de 2022

A Entidade Contratante 

A CAF pediu, ontem, celeridade nas in-
vestigações para o esclarecimento do 
caso dos três jornalistas argelinos assal-
tados, no último domingo, em Douala, 
por indivíduos até aqui não identificados 
à entrada do hotel. 

Este pedido foi feito através de ofício 

no qual a CAF condena veementemen-
te “este acto escandaloso” e expressa a 
sua solidariedade para com as vítimas 
pedindo as autoridades locais a fazerem 
tudo o que estiver ao seu alcance para o 
rápido esclarecimento e responsabiliza-
ção dos insurretos. 

“As autoridades públicas e os orga-
nizadores precisam do contributo de to-
dos para garantir a segurança ideal para 
todos os participantes no CAN e para 
representantes dos meios de comunica-
ção dos países aqui presentes”, lê-se no 
ofício da entidade.

RAIMUNDO 
ZANDAMELA, 
EM YAOUNDÉ

A 
TUNÍSIA, anima-
da pela disputa da 
final da Liga das 
Nações Árabes, de-
fronta esta tarde 

(15.00 horas) o Mali, no Lim-
be Stadium, em Limbe, num 
embate referente à primei-
ra jornada do Grupo “F” do 
CAN-2021, que hoje entra 
no quarto dia de competi-
ções. 

A formação liderada por 
Mondher Kebaier espera 
garantir a qualificação para 
a próxima fase e arranca a 
sua campanha após a parti-
cipação, no mês passado, na 
Taça Árabe, onde perdeu na 
final frente à Argélia. 

O Mali, por seu turno, 
espera também poder lu-
tar pelo apuramento, ten-
do alguma experiência no 
seu plantel. Em Novembro 
passado, a selecção lidera-
da pelo treinador Mohamed 
Magassouba venceu Ugan-
da (1-0) e Ruanda (3-0) em 
jogos de qualificação para o 
“Mundial”2022, as últimas 
partidas disputadas pela se-
lecção maliana.

“ELEFANTES” BATEM-SE 
COM GUINÉ 
EQUATORIAL
A Guiné Equatorial en-

frenta, às 21.00 horas, a 
Costa do Marfim na jornada 
inaugural do Grupo “E”. É a 
segunda vez na história que 
estas selecções se enfrentam. 
A primeira foi em 2012, com 

vitória (3-0) dos “elefantes”. 
Entretanto, a Guiné 

Equatorial não perde faz 
cinco jogos. São três vitórias 
e dois empates. A última der-
rota foi para Tunísia, onde 
perdeu 3-0. Em contrapar-
tida, a Costa do Marfim vem 
de resultado negativo, por 
1-0, contra o Camarões. An-
tes disso, a selecção do Mar-
fim havia vencido os últimos
quatro confrontos.

MAURITÂNIA-GÂMBIA 
NUM  DUELO DE 
INEXPERIENTES 
A fechar o quarto dia (21.00 

horas) de competição termos 
um confronto entre duas das 
equipas mais inexperientes no 
CAN, a Mauritânia e a Gâmbia 
pelo Grupo “F”.

Enquanto a equipa do no-

roeste da África está fazendo 
apenas a sua segunda aparição 
no CAN depois de garantir a 
qualificação pela primeira vez 
em 2019, os Scorpions farão 
história ao entrarem em campo 
pela primeira vez no torneio.

A Mauritânia regressa ao 
CAN depois de cair na fase de 
grupos no Egipto há três anos, 
quando terminou na cauda 
com dois pontos em três jo-
gos.

RESULTADOS DE ONTEM 
Argélia-Serra Leoa (0-0)
Nigéria-Egipto (1-0)

JOGOS PARA HOJE 
15.00 horas: Tunísia-Mali
18.00 horas: Mauritânia-Gâm-
bia 
21.00 horas: Guiné Equatorial-
-Costa do Marfim

apenas o segundo “derby 
d´Italia” na Supertaça, após a 
edição de 2005. 

Ao todo, os Nerazzurri têm 
um recorde de 5-4 vitórias 
em Supertaça, tendo ante-
riormente levantado o troféu 
em 1989, 2005, 2006, 2008 e 
2010, mas agora buscam outro 
após sua seca de uma década. 

Tendo terminado a hege-
monia da Juve na Serie A ao 
conquistar o “Scudetto” na 
primavera passada.

No primeiro “derby 
d’Italia” da actual campanha, 
em Outubro, as equipes divi-
diram os pontos em um em-
pate 1-1. 

Desde então, Allegri im-
pôs alguma autoridade a uma 
situação que parecia estar fora 
de controlo em Turim, e seu 
lado rejuvenescido retorna a 
San Siro esta semana em ex-
pectativa, em vez de apenas 
esperança.

A SERRA Leoa travou o campeão afri-
cano em título, Argélia, arrancando um 
precioso empate sem golos na tarde de 
ontem, em jogo da primeira jornada do 
Grupo “E”.

O jogo foi largamente dominado 
pela Argélia que teve 66% de posse de 
bola, fez um total de 19 remates (oito à 
baliza, cinco para fora e seis intercep-
tados), dez a mais que a Serra Leoa que 
teve um remate à baliza e oito para fora. 
Os argelinos tiveram duas situações de 
quase golo num jogo que tiveram 10 
pontapés de canto contra apenas dois 
dos serra leoninos.

No próximo domingo, a Argélia 

enfrenta a Guiné-Equatorial, para a 
segunda jornada e vai a esse embate 
precionado e obrigado a ganhar, até 
porque, na última jornada, enfrentará a 
Costa do Marfim, um colosso do futebol 
africano. Quanto á Serra Leoa, depois 
do empate de ontem, no domingo en-
frenta a Costa do Marfim e na quinta-
-feira da próxima semana (20), encerra 
a fase de grupos jogando com a Guiné-
-Equatorial.

Entretanto, apesar do empate, as
“Raposas do Deserto” têm outros mo-
tivos para sorrir porque igualaram os 35
jogos de invencibilidade do Brasil (993-
1996) e Espanha (2007 e 2009). 

A última derrota da Argélia acon-
teceu a 16 de Outubro de 2018, quando 
a equipa foi derrotada na visita a Benin 
pelas eliminatórias do CAN-2019, por 
1-0. Desde então, a equipa principal 
argelina não mais terminou um jogo 
como derrotada, registando 25 vitórias 
e 10 empates, além de 85 golos marca-
dos e apenas 21 sofridos. Durante esse 
período, a Argélia apurou-se ao CAN-
2019 que ganhou, conquistou no passa-
do mês de Dezembro a Liga das Nações 
Árabes, disputada no Qatar e chegou ao 
“play-off” da zona africana de qualifi-
cação ao Campeonato do Mundo, Qa-
tar-2022.

A GUINÉ-Equatorial, terceiro 
país da Comunidade dos Países 
de Língua Portuguesa (CPLP) 
presente no CAN-2021, é o úl-
timo a entrar em acção a partir 
das 21.00, defrontando a Costa 
do Marfim, em jogo da primei-
ra jornada do Grupo “E” que é 
marcado pela curiosidade da 
maioria dos jogadores convo-
cados pelos guinieenses terem, 
também, a nacionalidade es-
panhola. A confirmação é dos 
próprios futebolistas que o ad-
mitem sem reservas.

Não será a principal contro-
vérsia relacionada com a Guiné 
Equatorial. Politicamente, tra-
ta-se de uma ditadura que pra-
tica a pena de morte. O mesmo 
país usa a língua castelhana no 
dia-a-dia e tem uma ligação 
bem mais sustentada com a Es-
panha do que com os restantes 
países que integram a CPLP. A 
começar pela sua selecção, que 
se prepara para entrar numa 
fase final do CAN pela terceira 
vez, a primeira através da qua-
lificação.

Em 2012 e em 2015, a Gui-
né Equatorial qualificou-se 
automaticamente para a prova 
africana de selecções por ser 
a anfitriã do torneio. Agora, a 
equipa de Juan Michá participa 
no CAN depois de ter ultrapas-
sado a fase de qualificação. É 
a primeira vez que a selecção 
participa na prova por mérito 
próprio.

Tunísia animada 
enfrenta Mali

Tunísia pode voltar a festejar hoje, desta vez no CAN

Serra Leoa trava Argélia

GUINÉ-EQUATORIAL

Dezasseis jogadores
com nacionalidade espanhola

Com muitos “espanhóis” na equipa, a Guiné-Equatorial faz a estreia esta noite no CAN

A Guiné-Equatorial apre-
sentará no torneio uma se-
lecção com 16 jogadores com 
dupla nacionalidade guineen-
se e espanhola. Os futebolistas 
provêm, em grande parte, das 
ligas de Espanha, apesar de 
apenas um, Carlos Akapo, jogar 
no Cádiz, da Primeira Divisão. 
“Talvez eu esteja na elite, mas 
ali sou mais um porque todos 
somos igualmente importan-
tes. Somos uma família, é essa a 
palavra”, afirma o defesa.

O país passou a fazer parte 
da CPLP em 2014. Mas, como 
diz Rubén Bellima, internacio-
nal guineense e médio do Hér-
cules, “a relação com a Gui-
né [Equatorial], que durante 

muito tempo foi colónia espa-
nhola, é óbvia e muitos de nós 
temos os pais em Espanha”.

“Sim, somos espanhóis, 
mas temos ascendência e sen-
timo-nos guineenses também. 
Uma coisa não impede a ou-
tra”, disse ao diário espanhol 
“El País”, o avançado Iban Sal-
vador, do Fuenlabrada. Jesús 
Owono, guarda-redes do Ala-
vés B, fala do “amor” que os 
seleccionados têm “ao país”, 
leia-se, à Guiné Equatorial.

Akapo é um dos capitães da 
equipa e admite que o ambien-
te com a Federação Guineense 
não é o melhor neste momen-
to. “Decidimos em grupo criar 
um comunicado assinado por 

todos e entregá-lo aos dirigen-
tes. Não exigimos nada, apenas 
pedimos que cuidem de nós. 
(…) Por vezes fazemos viagens 
intermináveis com escalas ou 
ficamos nos aeroportos”, la-
menta. Owono pede “sim-
plesmente um pouco mais de 
respeito” pela selecção gui-
neense com 16 jogadores com 
dupla nacionalidade espanho-
la, de um país que, no papel, 
tem o português como uma 
das três línguas oficiais (além 
do espanhol e do francês).

A Guiné-Equatorial está 
integrada no Grupo “D”, ao 
lado da Costa do Marfim (ad-
versário desta noite), a campeã 
Argélia e a Serra Leoa.

JORNALISTAS ASSALTADOS

CAF pede celeridade 
na investigação

“Derby” decide supertaça italiana

UM “derby” de alto risco de-
cidirá o destino da Supertaça 
Italiana deste ano, com o In-
ter de Milão e a Juventus a se 
enfrentarem, esta noite, em 

San Siro. 
A 34.ª edição do confron-

to entre os campeões da Serie 
“A “ e os vencedores da Taça 
da Itália não só vê o primeiro 

título da temporada em dis-
puta, mas também reúne os 
dois clubes de maior sucesso 
em Calcio.

O encontro de hoje será 
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Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 

DO PAÍS OU MUNDO

O Serviço Provincial de Infra-Estruturas faz saber que nos termos do artigo 

27 do Regulamento da Lei de Minas em vigor, aprovado pelo 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 di-

reito a opor-se que seja atribuído o Certificado Mineiro número 10901CM, 

para Areia de Construção, no distrito de Moamba, na província de Maputo, 

a favor da requerente MBULITO INVESTIMENTO, LIMITADA, com as se-

guintes coordenadas geográficas: 

Vértice Latitude Longitude
1 -25   16  20,00 32   30   30,00
2 -25   16  20,00 32   30   40,00

3 -25   17  20,00 32   30   40,00
4 -25   17  20,00 32   30   30,00
5 -25   17  40,00 32   30   30,00
6 -25   17  40,00 32   30   20,00
7 -25   17  10,00 32   30   20,00
8 -25   17  10,00 32   30   30,00

Maputo, aos 28/12/2021

O Director do Serviço Provincial

Fernando Andela

(Especialista “B”)
384

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO

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

AVISO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO

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

AVISO
O Serviço Provincial de Infra-Estruturas 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”, cha-

mando a quem se julgue com direito a opor-se que seja atribuído o Certificado Mineiro número 10881CM para Areia de Construção, 
no distrito de Magude, na província de Maputo, a favor do requerente ALEXANDRE MANUEL NAVINGO, com as seguintes coordenadas 

geográficas:

Vértice Latitude Longitude
1 -25   10  20,00 32  30   50,00

2 -25   10  20,00 32  31    0,00

3 -25   10  40,00 32  31    0,00

4 -25   10  40,00 32  30   40,00

5 -25   10  30,00 32  30   40,00

6 -25   10  30,00 32  30   50,00

Maputo, aos 7/1/2022

O Director do Serviço Provincial

Fernando Andela

(Especialista “B”) 23

O FERROVIÁRIO da Beira ini-
ciou ontem, no seu campo 
principal de futebol, os treinos 
tendo em vista a tempora-
da-2022, na qual estará envol-
vido em várias frentes nomea-
damente as Afrotaças (Taça 
CAF), o Moçambola e a Taça de 
Moçambique. O arranque dos 
trabalhos de campo acontece-
ram um dia depois dos exames 
médicos a todo o plantel.

O “Notícias” testemunhou 
o arranque dos trabalhos e
constatou que há muitos jo-
gadores que fizeram parte da
equipa no ano passado que
permanecem no plantel, mas
há, por outro lado, uma grande
razia de “pedras” importantes
do passado recente.

São os casos de Maninho, 
Fabrice, Dayo, Mário Sinamun-
da, Babo, Mutong, Betinho, 
Ali, Thabo, Edgar, Zainal e Da-
vid que não vão fazer parte do 
plantel da presente época.

No sentido inverso, ingres-
sam aos “locomotivas” ata-
cantes como Jafete e Jongwe 
(ex-AD Vilankulo) e Nelo (ex-
-Textáfrica, que vão juntar-se
a César Machava, Milagre, Co-
missário, Neo, Mafaite, Maré,
Shelton, Foia, João, Edson,
Di Maria, Celso, Cristo, Seba,
Lingue e Edú que transitam da

NO âmbito do arranque do tra-
balhos para a nova temporada 
futebolística, a Liga Desportiva 
de Maputo vai testar hoje todo 
o seu plantel, técnicos e pes-
soal de apoio contra a pande-

mia da Covid-19, no seu cen-
tro de estágio em Hanhane, na 
Matola.

Os “muçulmanos” arran-
cam com os trabalhos de cam-
po na próxima segunda-feira 

e deverão ter um plantel de 23 
jogadores em 2022, sendo de 
destacar seis reforços nomea-
damente os defesas-centrais 
Danny (ex-Incomáti), Stélio 
(ex-Desportivo), dos extremos 

O PLANTEL do Ferroviário de 
Maputo cumpriu, no sintético 
do Estádio da Machava, a pri-
meira sessão de treinos tendo 
em vista a preparação da nova 
época.

Na sua primeira sessão - 
segunda-feira foi apenas para 
apresentação - o novo treina-
dor Jean François “Jeff” Los-
cuito privilegiou, como era de 
esperar depois de quase dois 
meses de férias dos jogadores, 
a recuperação física dos atle-
tas.

O treinador teve à disposi-
ção 29 jogadores, número que 
deverá subir para 30 nos pró-
ximos dias com a inclusão de 
Jeitoso, que deverá se apresen-
tar mais tarde por conta duma 
infelicidade na família. 

Entretanto, no final da 
primeira sessão que orien-
tou, Jeff Loscuito considerou 
que a preocupação neste mo-
mento é recuperar a condição 
física dos jogadores depois 
do longo período de defeso.  
”Quando se é novo há sem-
pre uma curiosidade de todos 

“AFRICANO” DE VOLEIBOL DA ZONA VI

Trio moçambicano na fase a eliminar

Académica carimbou a passagem aos “quartos” com uma vitória sobre os sul-africanos do TUT 

ABERTURA DE “OFICINAS”

Vice-campeões já correm
temporada finda.

Mesmo assim, o chefe do 
departamento de futebol, Aní-
sio Páscoa, vinca que a “filoso-
fia” do Ferroviário da Beira irá 
se manter intacta. Disse ainda 
que perante o desejo de deixar 
o clube, a direcção “locomoti-
va” nada pôde fazer para man-
ter os jogadores.

“Não é nossa filosofia man-
ter jogadores que já não que-

rem estar cá connosco, por 
isso preferimos deixá-los sair. 
Mesmo assim, o plantel ainda 
está aberto. Cinco jogadores 
das camadas inferiores vão as-
cender à equipa principal e es-
tamos em contacto com alguns 
estrangeiros para reforçarem a 
equipa”, revelou.

Segundo Anísio Páscoa, o 
plano do clube nesta tempora-
da é ter um plantel   jovem ca-

paz de lutar pela conquista do 
Moçambola.

Entretanto, a sessão de on-
tem ainda não contou com a 
presença de Wedson Nyirenda 
que ainda não se encontra em 
Moçambique devendo chegar à 
Beira na sexta-feira.  

Com efeito, Valy Ramada-
ne e Soarito é que têm vindo a 
orientar os trabalhos de prepa-
ração da nova temporada.

PRIMEIRO DIA DE TREINO DO FERROVIÁRIO

Loscuito privilegia recuperação física

para conhecer os métodos do 
treinador. É normal. Estas pri-
meiras semanas serão mais de 
readaptação física. Temos de 
preparar com detalhe a épo-
ca de forma a chegarmos nas 
competições em melhores 

condições físicas e tácticas. 
Temos tempo para isso”, disse 
o treinador que depois reco-
nheceu que “vejo uma equipa
bastante juvenil, com alguns
mais velhos e experientes. Es-
tou feliz em trabalhar com jo-

vens porque, como sabe, eles 
querem comer a relva, querem 
jogar, e vamos potenciá-los 
para isso, pois não basta só jo-
gar”, referiu o técnico que foi 
apresentado na última quinta-
-feira.

A primeira sessão de treinos de Jeff Loscuito esteve virada para a recuperação física dos atletas

Liga em testes de Covid-19
Dudú (ex-Incomáti) e Ligrete 
(ex-Mahafil), do Lateral-es-
querdo Billy (ex-Matchedje de 
Mocuba) e do médio-ofensivo 
Vitorino (ex-Mahafil).

Estes juntam-se aos “so-
breviventes” da época passada 
como Victor Timane, Gildo, 
Mairoce, Henriques, Nazir, 
Ivan Mário, Valipavai, Daniel, 
Naftal e Nonó. 

Saíram atletas como Ci-
ganinho e Dilson (Costa do 
Sol), Michel (AD Vilankulo), 
Estêvão e Danito (UD Songo), 
Ambalilo, Pachel, Hermínio 
e Mussá, estes quatro últimos 
ainda sem clubes.

A Liga ainda está no mer-
cado à busca de reforços, num 
ano em que pretende garantir 
uma manutenção tranquila 
no Moçambola, para além de 
chegar o mais longe possível 
na Taça de Moçambique, a se-
gunda maior e mais importan-
te prova futebolística nacional 
que não é disputada há três 
anos devido a pandemia.

A
CADÉMICA, em 
masculinos, apurou-
-se para os quartos-
-de-final, enquanto
em femininos Acadé-

mica e UP de Maputo estão nas 
meias-finais do Campeonato 
Africano de Voleibol da Zona 
VI, que decorre no Pavilhão da 
UEM, na cidade de Maputo.

A formação feminina da 
Académica foi a primeira a ga-
rantir o apuramento, com um 
triunfo expressivo sobre o UZ 
Wolves do Zimbabwe por 3-0, 
com os parciais de 25-14/25-12 
e 25-19. Ana Paula Sinaportar 
foi a melhor jogadora da equipa 
nacional. 

Com esta vitória, as “estu-
dantes” chegaram aos 12 pon-
tos, fruto de quatro vitórias 
em igual número de jogos. As 
próximas três partidas servirão 
para cumprir calendário e pro-
curar chegar ao primeiro lugar 
da fase de grupos, de modo a 
jogar com o quarto classificado, 
teoricamente o adversário mais 
acessível. De referir que em 
femininos a prova é disputada 
num sistema de todos contra 

todos, apurando-se para as 
meias-finais os primeiros qua-
tro classificados.

À semelhança da Académi-
ca, a UP também somou quatro 
vitórias e está também no topo 
da classificação, com 12 pon-
tos. A vítima das ‘pedagogas’ 
ontem foi o “team” do Harare 
City, que apesar de ter dado 
luta acabou derrotado por 3-1.

A UP é actual detentora do 
título, feito conseguido no Ma-
lawi em 2019.

Tudo indica que a luta pelo 
primeiro lugar será entre Aca-
démica e UP, que se defrontam 
amanhã.

Em masculinos, Académi-
ca bateu TUT da África do Sul, 
por 3-0, com os parciais de 25-
14/25-12 e 25-19. Foi a terceira 
vitória consecutiva dos treina-
dos de Abdurremane Cassimo 
que, assim, além da qualifi-
cação, têm quase garantido o 
primeiro lugar do Grupo «A».  
Ainadino Martinho (Igor) foi o 
grande «motor « da formação 
estudantil. Já ao cair da noite os 
estudantes voltaram a vencer, 
desta vez o NABA do Zimba-

bwe, por 3-0, com os parciais 
de 26-24/25-23 e 25-19.

UNIZAMBEZE VENCE
PELA PRIMEIRA VEZ 

A UniZambeze da Beira, 
por sua vez, que vinha de duas 
derrotas, somou a primeira vi-
tória, frente ao Highlanders da 
Zâmbia, por 3-1, com os par-
ciais de 25-20/19-25/25-17 e 
25-19, em jogo da terceira jor-
nada do Grupo “B”. 

Os beirenses estão agora 
obrigados a vencer o próximo 
desafio, amanhã, diante do 
Green Spikes do Lesotho, para 
ainda poderem discutir o apu-
ramento para os quartos-de-
-final.

RESULTADOS DE ONTEM

MASCULINOS
Grupo “A”
TUT-Académica (0-3)
NABA-Harare City (3-0)
Harare City-UNZA (3-0)
Académica-NABA (3-0)

Grupo “B”
UniZambeze-Highlanders (3-

1)
Nkwazi-Green Spikes (3-0)

FEMININOS
Académica-UZ Wolves (3-0)
Wolves-TUT (1-3)
UP Maputo-Harare City (3-1)
Harare City-Académica (0-3)
TUT-Prison Leopards (0-3)

HOJE

MASCULINOS
Pavilhão da UEM
10.30h - Nkwazi (Zâmbia)-UZ 
Wolves (Zimbabwe)
12.30h - UNZA (Zâmbia)-NA-
BA (Zimbabwe)
15.00h - Green Spikes (Leso-
tho)-UniZambeze (Moçambi-
que)
17.00h - Harare City (Zimba-
bwe)-TUT (África do Sul)

FEMININOS
13.30h - TUT (África do Sul)-
-UZ Wolves (Zimbabwe)
15.30h - Wolves (Malawi)-Ha-
rare City (Zimbabwe)
17.30h - Prison Leopards
(Zâmbia)-UP Maputo (Mo-
çambique)
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Ataque aéreo faz 17 
mortos em Tigré
PELO menos 17 pessoas morreram num ataque aéreo das 
forças de Adis Abeba na região de Tigré, no dia em que 
o Presidente norte-americano manifestou preocupação
com estes ataques numa conversa o Primeiro-ministro
etíope, Abiy Ahmed. A maioria das vítimas do ataque,
com um avião não tripulado (drone) e que ocorreu na
segunda-feira perto de Mai Tsebri, são mulheres que
trabalhavam numa moagem de farinha, segundo um
relatório da administração local, disse uma fonte não
identificada que viu o documento, citada pela Associa-
ted Press (AP). Um trabalhador humanitário na cidade
de Shire disse à AP que quase todos os dias há ataques
deste género em Tigré. Um ataque de ‘drone’ contra um
campo de deslocados em Dedebit no fim-de-semana
matou pelo menos 57 pessoas e feriu mais de 130, muitas 
das quais crianças.

Polícias sul-africanos 
detidos por raptos
PELO menos quatro agentes da Polícia sul-africana foram 
detidos por alegado envolvimento em raptos em Joanes-
burgo, a capital económica do país, revelou segunda-
-feira o ministro da Polícia, Bheki Cele. De acordo com
o governante sul-africano, os quatro agentes integram
o Serviço Nacional de Polícia (SAPS, na sigla em inglês).
Bheki Cele, citado pela imprensa local, indicou num pe-
dido de resposta por escrito solicitado em Dezembro por
um parlamentar do Partido da Liberdade Inkatha (IFP),
na oposição, que os acusados vão enfrentar a justiça a
partir desta semana.“Em Joanesburgo, dois membros
do SAPS vão a tribunal na sexta-feira por supostamente
serem co-conspiradores com outros sete suspeitos num
caso de sequestro”, referiu o ministro da Polícia sul-afri-
cano.

Uganda imuniza oito 
milhões de crianças 
contra a pólio
UGANDA vai imunizar mais de oito milhões de crianças com 
menos de cinco anos contra a poliomielite, disse o Ministé-
rio da Saúde na segunda-feira. Immaculate Ampeire, médica 
responsável pela imunização e vacinas no Ministério da Saúde 
ugandês, disse à Xinhua  que o exercício será conduzido  por-
ta-a-porta em todo o país, de 14 a 16 deste mês. “Actualmente 
temos cerca de 10 milhões de doses de vacinas contra a po-
liomielite que cobrirão apenas a primeira fase da campanha. 
Esperamos receber mais doses assim que tivermos termina-
do a primeira fase”, disse, observando que a segunda fase te-
ria lugar assim que mais fundos estivessem assegurados. Em 
Agosto, o Uganda anunciou que houve um surto de poliomie-
lite no país após amostras de matéria fecal recolhida na capital 
Kampala terem tido resultados positivos. 

PM britânico investigado 
por violar confinamento
O PRIMEIRO-MINISTRO britânico, Boris Johnson, poderá ser 
investigado devido a uma festa em Downing Street em Maio 
de 2020, em pleno confinamento devido à pandemia da Co-
vid-19, após uma nova revelação feita pela comunicação so-
cial. De acordo com a estação ITV, o secretário particular de 
Boris Johnson, Martin Reynolds, enviou um email para cerca 
de 100 funcionários em Maio de 2020, convidando-os para, 
“depois de um período incrivelmente atarefado”, a “aprovei-
tar o bom tempo” durante umas “bebidas com distanciamen-
to social” nos jardins da residência oficial do chefe do Governo. 
A Polícia metropolitana confirmou na noite de segunda-feira 
“estar em contacto” com o Governo sobre este assunto, que 
pode ser objecto de uma investigação por violação das regras 
de saúde pública.

O 
EXÉRCITO e a Polícia 
da Líbia invadiram e 
desmantelaram um 
acampamento de 
migrantes ergui-

do em Outubro junto de um 
centro comunitário da ONU 
em Tripoli para exigir mais 
segurança, disseram na se-
gunda-feira vários activis-
tas.

Segundo um funcionário 
da organização líbia Belaady 

para os Direitos Humanos, 
Tarik Lamloum, citado pela 
agência noticiosa Associa-
ted Presse (AP), as tropas 
vieram à noite, destruíram 
o local do protesto e pren-
deram centenas de activis-
tas e migrantes, que foram
levados para um centro de
detenção na cidade vizinha
de Ain Zara.

Outros conseguiram fu-
gir da incursão das forças 

de segurança, acrescentou, 
adiantando que pelo menos 
um líder comunitário de uma 
associação de migrantes foi 
baleado.

Os migrantes, incluindo 
mulheres e crianças, estavam 
acampados desde Outubro de 
2021 nos jardins do edifício das 
Nações Unidas em Tripoli, com 
o objectivo de pedir protecção
após uma violenta repressão 
de que foram alvo dias antes e 

para exigir um melhor trata-
mento pelas autoridades líbias.

Também citada pela AP, 
Aiysha, uma migrante suda-
nesa e mãe de dois filhos que 
participava no protesto com a 
família desde Outubro, indi-
cou que a Polícia espancou e 
prendeu vários manifestantes 
e que ela própria estava presa.

A Líbia emergiu nos úl-
timos anos como uma “pla-
taforma de trânsito” para 

milhares de migrantes que 
fogem da guerra e da pobreza 
em África e no Médio Oriente, 
com a esperança de alcançar 
uma vida melhor na Europa.

Os traficantes têm explo-
rado o caos vivido no país, 
colocando em perigo a vida 
de muitos migrantes e refu-
giados que tentam a travessia 
do Mar Mediterrâneo a bordo 
de embarcações precárias e 
mal equipadas.

Milhares de pessoas já 
morreram afogados ao tentar 
a travessar, enquanto outros 
são interceptados e devolvidos 
à Líbia, que não é considerado 
um porto seguro.

Os migrantes intercepta-
dos são frequentemente leva-
dos para centros de detenção 
administrados pelo Governo, 
onde, segundo a ONU, são alvo 
de tortura, agressões sexuais e 
de outros abusos. - (Lusa)

O HOMEM suspeito de estar por 
trás do incêndio que devastou o 
Parlamento sul-africano no iní-
cio deste mês  na Cidade do Cabo 
foi ontem acusado de “terroris-
mo”,  e deverá passar por uma 
avaliação psiquiátrica depois de 
um diagnóstico inicial de esqui-
zofrenia.

Apresentado como um mo-
rador de rua, Zandile Christmas 
Mafe, de 49 anos, foi detido na 
manhã de 2 de Janeiro, poucas 
horas após o início do incêndio, 
no recinto do Parlamento. 

O suspeito é culpado de ter 
violado uma lei de “protecção 
da democracia constitucional 
contra o terrorismo”, segundo a 
acusação consultada pela AFP.

O porta-voz do Ministério 
Público, Eric Ntabazalila, disse à 
imprensa que “o acusado activou 
um artefacto no Parlamento”, 
sem especificar de que natureza.

Na audiência, o MP informou 
que essa acusação adicional foi 
incluída na véspera, depois que 
os investigadores assistiram aos 
vídeos das câmaras de vigilância.

O homem já havia sido acu-
sado de ter entrado por “arrom-

bamento” no edifício, de ter 
“incendiado os prédios do Parla-
mento” e por roubo de “laptops, 
pratos e documentos”.

Desde a sua prisão, muitas 
vozes levantaram-se para apre-
sentá-lo como bode expiatório, 
enfatizando as falhas de segu-
rança e do sistema contra incên-
dio.

Dezenas de manifestantes, 
incluindo vários moradores de 
rua, protestaram em frente ao 
tribunal.

No tribunal, o seu advogado 
de defesa, Dali Mpofu, disse que 
Mafe foi avaliado a 3 de Janeiro 
e diagnosticado com “esquizo-
frenia paranóica”. Em função 
disso, insistiu que seja exami-
nada a liberdade condicional do 
seu cliente. 

O MP pediu 30 dias de ob-
servação para avaliar o estado 
psicológico do acusado. O juiz 
decidiu nesse sentido, alegando 
ter “as mãos atadas”: para exa-
minar o seu destino é necessário 
saber se o acusado estará “apto 
para ser julgado”.

De acordo com os primei-
ros elementos da investigação 

divulgados pelas autoridades, o 
sistema de detecção de incêndio 
estava “defeituoso”, e “o sistema 
de ‘sprinklers’ não funcionou”. 
Este sistema havia sido inspec-
cionado pela última vez em 2017, 
e uma inspecção programada 
para  Fevereiro de 2020 não foi 
realizada.

As câmaras de vigilância 
mostraram Zandile Mafe no 
prédio por volta das 2.00 horas. 
“Mas os seguranças viram-no 
apenas por volta das 6.00 horas, 
quando olharam para as telas, 
alertados pelo fumo”, disse à 
AFP a ministra de Obras Públi-
cas, Patricia De Lille.

“As câmaras funcionaram. 
O problema é que ninguém es-
tava a olhar para elas naquela 
noite fatídica”, afirmou, refe-
rindo-se a “uma falha na segu-
rança”.

Os bombeiros sul-africanos 
lutaram por mais de 48 horas até 
conseguirem extinguir o fogo 
completamente. O incêndio não 
causou vítimas, mas devastou 
um dos edifícios mais emblemá-
ticos da democracia sul-africa-
na. - (SWISSINFO)

AS Nações Unidas, União Africa-
na, União Europeia e os Estados 
Unidos instaram ontem  os líderes 
políticos da Somália a completar 
as eleições legislativas, marca-
das para o  dia 25 de Fevereiro. 
Num comunicado conjunto ci-
tado pela agência espanhola de 
notícias, a Efe, os parceiros deste 
país do Corno de África apoiaram 
o acordo alcançado este domingo
entre o Primeiro-ministro da So-
mália, Mohamed Hussein Roble, 
e os presidentes dos cinco estados 
federais do país para concluir as 
eleições da câmara baixa do Par-
lamento no dia 25 de Fevereiro.

“Apraz-nos que o Primeiro-
-ministro e os líderes dos estados
membros federais tenham toma-
do decisões sobre a base das con-
sultas com a sociedade civil, mu-
lheres representativas e figuras da 
oposição”, lê-se no comunicado,

assinado pelos parceiros, que in-
cluem países como a França, Ale-
manha, Etiópia, Quénia, Egitpo, 
Canadá ou Noruega.

“Fazemos um apelo a todos os 
líderes políticos da Somália para 
que coloquem o interesse nacio-
nal, dêem prioridade à conclusão 
de um processo eleitoral ampla-
mente aceite pelo povo da So-
mália e evitem provocações que 
podem distrair a atenção desse 
processo e aumentar o risco de 
confrontos ou mesmo violência”, 
lê-se ainda na nota.

Presidente desde 2017, Moha-
med Abdullahi Mohamed, co-
nhecido como “Farmajo”, cujo 
mandato expirou a 8 de Feverei-
ro de 2021, falhou a realização de 
eleições. Entretanto, o anúncio, 
em meados de Abril, da prorroga-
ção do seu mandato por dois anos 
provocou confrontos armados em 

Mogadíscio, capital daquele país 
africano.

Num gesto de apaziguamen-
to, o chefe de Estado confiou a 
Mohamed Hussein Roble a orga-
nização das eleições. Mas nos me-
ses que se seguiram, os confrontos 
entre os dois homens continua-
ram. Em Dezembro, “Farmajo” 
suspendeu o primeiro-ministro, 
que prontamente acusou o Pre-
sidente de uma “tentativa de gol-
pe” e desafiou a sua autoridade, 
enquanto a oposição apelava para 
que o chefe de Estado se demitis-
se.

Observadores acreditam que 
a crise no topo da liderança po-
lítica do Estado e o impasse elei-
toral estão a desviar a atenção de 
questões mais importantes na So-
mália, como a insurreição rebelde 
Al Shebab, que tem abalado o país 
desde 2007. - (Lusa)

O LÍDER militar sudanês e pre-
sidente do Conselho Soberano 
do país, general Abdel-Fattah 
al-Burhan, aceitou segunda-fei-
ra a renúncia apresentada a 2 de 
Janeiro pelo Primeiro-ministro, 
Abdullah Hamdok.

Segundo um comunicado do 
Conselho Soberano, Al-Burhan 
saudou a iniciativa promovida 
pela Organização das Nações Uni-
das (ONU) de iniciar consultas 
para resolver a crise desencadea-
da pelo golpe de Estado de 25 de 
Outubro.

De acordo com o comunica-
do do Conselho Soberano, o mais 
alto órgão de Governo durante o 
processo de transição, Al-Burhan 
aceitou a renúncia de Hamdok, 
“agradecendo-lhe pelos esforços 

que fez no interesse do consenso 
nacional”.

Da mesma forma, o general 
pediu “rapidez na formação de 
um Governo interino para preen-
cher o vazio Executivo” deixado 
após a renúncia de Hamdok, que 
desistiu devido a divergências 
com a liderança militar que, du-
rante o golpe de 25 de Outubro, 
o manteve detido durante vários
dias, reconduzindo-o mais tarde
ao cargo.

Relativamente à proposta 
da ONU, pediu a participação da 
União Africana neste processo, 
com o objectivo de “apoiar a ini-
ciativa e contribuir para o sucesso 
dos esforços do diálogo sudanês”.

O chefe da missão da ONU no 
Sudão, Volker Perthes, disse em 

conferência de imprensa que a 
liderança militar que perpetrou o 
golpe “não se opõe” à sua inicia-
tiva para resolver a actual crise, na 
qual envolverá diferentes sectores 
da sociedade civil e políticos.

A iniciativa da ONU foi anun-
ciada após vários dias de manifes-
tações de repúdio do golpe que, 
até agora, resultaram na morte de 
pelo menos 63 pessoas devido à 
repressão.

Sobre os protestos, Al-Burhan 
disse que “a liberdade de expres-
são é um direito” e pediu aos su-
daneses que “se comprometam 
em ser pacíficos”, justificando 
que “o trabalho da Polícia e da se-
gurança durante as manifestações 
se limita a vigiar e garantir que os 
protestos  sejam pacíficos”. (Lusa)

LÍBIA  

Exército põe fim a acampamento 
de migrantes em Tripoli

ÁFRICA DO SUL

Suspeito de incendiar 
Parlamento acusado
de terrorismo

Incêndio devastou um dos edifícios mais emblemáticos da democracia sul-africana
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Moçambique mantém
potencial económico

Este caderno faz parte da edição do Notícias de 12 de Janeiro de 2022, não podendo ser vendido separadamente 

Industrialização pode 
gerar biliões de dólares

Centrais
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Sofala atrai mais 
investimento em 2021

A  pandemia não acabou. Todos podemos apanhar a Covid-19, não importa a 
idade,  raça e principalmente onde vive.
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UE levanta suspensão
de voos para Moçambique

O
S Estados-membros 
da União Europeia 
(UE) decidiram na se-
gunda-feira levantar 
a suspensão de voos 

para Moçambique, incluindo a 
outros países da África Austral 
de forma a permitir a retoma 
das ligações aéreas interrom-
pidas devido à variante Ómi-
cron, anunciou a presidência 
francesa.

Numa publicação feita na 
rede social Twitter, a presi-
dência francesa do Conselho 
da UE dá conta de um “acordo 
entre os Estados-membros no 
IPCR (Grupo de Resposta do 
Conselho a Situações de Crise) 
para retirar o travão de emer-
gência em vigor de forma a 
permitir a retomada do tráfego 
aéreo com os países da África 
Austral”.

“Os viajantes desta área 
continuarão, contudo, sujei-
tos às medidas sanitárias apli-
cáveis aos viajantes de países 
terceiros”, adianta.

A medida acordada surge 
depois de, no final de Novem-
bro, os Estados-membros da 
UE terem decidido suspen-
der temporariamente voos de 

sete países da África Austral, 
incluindo Moçambique, devi-
do à identificação da variante 
Ómicron na África do Sul.

Esta variante é agora do-
minante em vários países da 
UE.

A decisão de segunda-
-feira foi adoptada no âmbi-

to do Grupo de Resposta do 
Conselho a Situações de Crise 
(IPCR), que junta Estados-
-membros, instituições euro-
peias e especialistas.

O travão de emergência 
activado em Novembro foi 
implementado na UE devido 
à pandemia da Covid-19 e visa 

fazer face a situações preocu-
pantes, como novas variantes, 
o que permite aos Estados-
-membros o endurecimento
de medidas para travar a pro-
gressão do coronavírus SARS-
-CoV-2.

A variante a Ómicron, con-
siderada preocupante e muito

contagiosa pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), foi 
detectada na África Austral, 
mas desde que as autoridades 
sanitárias sul-africanas deram 
o alerta, em Novembro, foram
notificadas infecções em pelo
menos 110 países, sendo do-
minante em Portugal.

Toyota vai investir 35 biliões
na produção de veículos eléctricos

A MAIOR montadora do mundo está 
planear investir 35 milhões de dólares 
norte-americano para turbinar seu im-
pulso, com uma meta de vender 3,5 mi-
lhões de unidades anualmente até ao final 
da década, disse o CEO Akio Toyoda em 
uma entrevista. 

A Toyota vai lançar 30 modelos eléc-
tricos até 2030, um avanço em relação ao 
plano anterior de introduzir 15 EVs em 
todo o mundo até 2025.

Os novos objectivos mostram que a 
Toyota pretende competir seriamente 
com a Tesla Inc., a Volkswagen AG e ou-
tros rivais globais à medida que a indústria 
automobilística se distancia dos motores 
de combustão e entra em uma nova era de 
automóveis mais verdes. 

O anúncio também reflecte um im-
pulso mais agressivo na arena eléctrica 
da Toyota, que por anos questionou-se 
no mundo - fora dos Estados Unidos da 
América (EUA) e da Europa - está real-
mente pronto para EVs.

A Toyota também vai investir mais 
quatro triliões de renminbi chinês (¥) em 
investimentos em carros híbridos e de cé-

lula de combustível, elevando o valor to-
tal dedicado aos esforços de electrificação 
para ¥ 8 triliões. 

Isso se compara com um anúncio 
recente da Nissan Motor de investir ¥ 2 
triliões no fabrico de veículos eléctricos e 
um compromisso da VW de investir cer-
ca de € 52 biliões no desenvolvimento e 
produção de novos veículos eléctricos, o 
maior impulso da indústria.

“Em vez de prever o futuro, quere-
mos estar prontos para qualquer mudan-
ça”, disseToyada.

 “Até que o caminho à frente este-
ja claro, queremos oferecer aos nossos 
clientes uma gama de opções.”

Questionado sobre por que a Toyota 
decidiu actualizar suas metas, a fonte dis-
se que as novas políticas de energia anun-
ciadas pelas nações na cúpula da COP26 
no início deste ano levaram a montadora 
a actualizar suas metas. “À medida que as 
políticas se tornavam claras, pensamos 
em nossas próprias políticas e chegamos 
a essa nova figura”, disse Toyada.

A Toyota tem demorado a lançar car-
ros eléctricos para o mercado de massa 

em comparação com seus pares europeus, 
optando por investir em uma ampla gama 
de veículos que reduzem as emissões, de 
híbridos a carros movidos a hidrogénio. 

A companhia assegura que os EVs 
são uma boa opção para países com alta 
renda e infra-estrutura de carregamen-
to construída, bem como a capacidade 
de fabricar e carregar baterias com elec-
tricidade derivada de fontes renováveis, 
afirmou o vice-presidente da Toyota, 
Shigeru Hayakawa, em uma entrevista 
no mês passado.  Para regiões que não se 
enquadram nessas condições, os híbridos 
desempenharão um papel crucial na des-
carbonização do transporte nas próximas 
décadas, sublinhou. 

Para sua marca Lexus de carros de 
luxo, a Toyota planeia tornar a linha to-
talmente eléctrica em todo o mundo até 
2035, disse Toyoda.

No início deste ano, a Toyota disse que 
sua meta era vender 8 milhões de veículos 
electrificados em 2030, incluindo 2 mi-
lhões de carros com célula de combustí-
vel e BEVs, com o restante consistindo em 
veículos híbridos. Isso está fora dos cerca 

de 10 milhões de veículos que vende ac-
tualmente a cada ano. 

Recentemente a Toyota acelerou seu 
impulso EV. Isso ocorre quando vários 
países implementam regulamentações de 
emissões mais rígidas e passam a alocar 
mais dinheiro para incentivos de compra 
de EV e estações de recarga.

No início de Dezembro, a Toyota dis-
se que estaria pronta para vender apenas 
carros com emissão zero na Europa até 
2035 para se alinhar ao ambicioso plano 
climático da região. 

Na semana seguinte, a empresa dis-
se que investirá 1,29 bilião de dólares em 
uma fábrica de baterias automotivas na 
Carolina do Norte, parte de planos maio-
res de gastar ¥ 1,5 trilião na produção e 
pesquisa de baterias na próxima década.

“Não ser 100% EV não significa que 
não temos aspirações”, disse Toyoda so-
bre a decisão da montadora de oferecer 
uma ampla gama de modelos electrifica-
dos. 

“Nossas acções nos próximos 5 anos 
mudarão nosso futuro. Estamos deixando 
tantas opções quanto possível”, salientou
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China foi o maior investidor com cerca de 6.55 milhões de dólares

Sofala aprova 33 projectos 
de investimentos em 2021

T
RINTA e três projectos 
de investimentos fo-
ram submetidos e au-
torizados no ano pas-
sado na província de 

Sofala. O Plano do Governo 
era aprovar 30 projectos, pelo 
que os 33 aprovados repre-
sentam uma realização acima 
de 100 por cento e um cres-
cimento de 6,5 por cento em 
relação ao ano anterior em 
que foram aprovados 31 pro-
jectos.

Os dados revelados re-
centemente pelo Executivo 
de Sofala indicam que o valor 
total de investimento foi de 
cerca de 147.90 milhões de 
dólares, sendo que o volume 
do investimento directo es-
trangeiro situou-se em 43.29 
milhões de dólares e o nacio-
nal em 14.97 milhões.

A República Popular da 
China foi o maior investidor 
com cerca de 6.55 milhões de 
dólares.

Outros dados tornados 
públicos recentemente, por 
ocasião do final-do-ano de 
2021, indicam que a produção 

China rejeita narrativa
da “armadilha da dívida”

O MINISTRO dos Negócios Es-
trangeiros chinês, Wang Yi, re-
jeitou há dias a narrativa da "ar-
madilha da dívida" em África, 
assegurando que se existe uma 
armadilha é contra a pobreza e 
a favor do desenvolvimento das 
economias.

“Esta é uma narrativa que foi 
criada por aqueles que não querem 
ver o desenvolvimento de África, 
se há uma armadilha, é contra a 
pobreza e a favor do desenvolvi-
mento”, disse Wang Yi em Mom-
baça, no Quénia, onde a China está 
a financiar um novo terminal no 
maior porto da África Oriental.

Os empréstimos, acrescentou, 
representam um “benefício mú-
tuo” para a China e para os países 
africanos, que nos últimos anos se 
endividaram fortemente junto dos 
bancos públicos e privados chine-

ses, chegando a um total, em 2019 
e de acordo com os números das 
entidades oficiais chinesas, a mais 
de 200 mil milhões de dólares, 
cerca de 176 mil milhões de euros.

No Quénia, onde a dívida su-
biu significativamente nos últimos 
anos, a China é o segundo maior 
credor, a seguir ao Banco Mun-
dial, tem financiado vários projec-
tos avultados de infra-estruturas, 
como o novo terminal (312 mil 
milhões de euros) e uma linha de 
comboio no valor de 5 mil milhões 
de dólares, cerca de 4,4 mil mi-
lhões de euros.

Wang Yi vai reunir-se com 
o Presidente do Quénia, Uhuru
Kenyatta, depois de ter estado hoje 
com vários ministros em reuniões
nas quais foram assinados vários
acordos nas áreas de comércio,
saúde, segurança e transferências

na província de Sofala regis-
tou um crescimento 4.4 por 
cento em 2021.

No geral a produção, 
no ano passado, atingiu 
54.570.750.80 mil meticais 
de um plano de 64.661.181.97 
mil meticais contra os 
52.294.041.70 meticais do 
ano transacto.

Os ramos de actividades 
que mais contribuíram para o 
crescimento foram a agricul-
tura, produção animal, caça e 
florestas com 49.9 por cento, 
serviços de transporte e ar-
mazenagem com 21 por cen-
to, indústria transformadora 
com 15.2 por cento e pesca 
e aquacultura com 10.2 por 

cento.
No mesmo período ob-

teve-se uma receita de 
17.978.794.90 mil meticais, 
o que representa uma reali-
zação acima de 100 por cento
e um crescimento de 17.6 por
cento comparativamente a
igual período de 2020, altu-
ra em que a cobrança atingiu

15.292.631.49 mil meticais.
Já as exportações atingi-

ram 489.66 milhões de dó-
lares de um plano de 438.40,  
valor acima de 100 por cen-
to e um crescimento de 44.4 
por cento, comparativamen-
te a 2020, que foi de 339.05 
milhões de dólares, sendo 
os produtos mais exporta-
dos hortícolas e leguminosas 
com 8.8 por cento, adubos 
e fertilizantes com seis por 
cento e camarão com 4.7 por 
cento.

A província de Sofala im-
portou produtos diversos 
num valor de 951.36 milhões 
de dólares de um plano de 
649.68 o correspondente a 
uma realização acima de 100 
por cento e um crescimen-
to de 44.9 por cento quando 
comparado a igual período 
de 2020, que foi de 656.56 
milhões de dólares.

Os produtos mais impor-
tados foram combustíveis 
e óleos minerais (22.7 por 
cento), arroz (10 por cento) 
e máquinas e aparelhos (7.9 
por cento).

de tecnologia verde.
“A visita é um testemunho do 

aprofundamento das relações entre 
os dois países”, disse o ministro dos 
Negócios Estrangeiros queniano, 
Raychelle Omamo, após a reunião.

Depois do Quénia, Wang Yi de-

verá seguir para as Ilhas Comores.
A visita de Wang ocorre na se-

quência de uma visita do secretário 
de Estado norte-americano, Antony 
Blinken, à região, em parte destina-
da a contrariar a crescente influên-
cia da China no Corno de África.
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 Ministro da Indústria e Comércio, Carlos Mesquita, em conversa com o “Notícias”

Potencial coloca Moçambique na rota de países para desenvolver vários tipos de indústrias

Governo deverá criar ambiente para catalisar ecossistema industrial 

Industrializar Moçambique
vai criar 200 mil empregos

As prioridades do PRONAI 

Mobilizar investimento 
sem garantias soberanas 

ABIBO ALY

M
O Ç A M B I Q U E 
tem um poten-
cial enorme para 
industrialização, 
desde as terras 

férteis e água para a produ-
ção de matéria-prima agrí-
cola, exploração de recursos 
marinhos e pesqueiros até a 
uma variada gama de recursos 
naturais, incluindo gemas e 
pedras preciosas, metais pe-
sados, petróleo e gás natural, 
entre outros. 

Este manancial de recur-
sos coloca Moçambique na 
rota de países de altíssimo 
potencial para desenvolver 
vários tipos de indústrias, no-
meadamente, alimentar (in-
cluindo bebidas), mobiliário, 
cimento, clinquer, material 
escolar, eléctrico e electróni-
co, aeronáutica, naval, tintas, 
plástico, metalúrgica e me-
talomecânica, petroquímica 
(incluindo de moléculas para 
fertilizantes), joalharia, entre 
outras. 

Apesar deste reconheci-
do potencial e de ser, actual-
mente, um grande produtor  
agro-pecuário, de grãos, le-
guminosas e minerais, o país 
continua a importar bens  que 

Carlos Mesquita explica que, o PRONAI incentiva a produção orienta-
da para o mercado através de ampliação da capacidade de armazenamen-
to, comercialização e distribuição de produtos, especialmente, os agrope-
cuários, florestais e pesqueiros, contribuindo para uma melhor articulação 
entre os produtores rurais e a indústria transformadora.

Este pressuposto é importante para estimular a produção agrícola e 
pesqueira, dado o efeito na melhoria do acesso aos mercados com os quais 
o programa irá trabalhar.

Para além disso, a implementação com sucesso do programa Sus-
tenta e várias iniciativas do Ministério do Mar, Águas Interiores e Pesca 
(MIMAIP), entre elas o Projecto de Desenvolvimento da Aquacultura de 
Pequena Escala (PRODAPE), servirá de incentivo importante para a exis-
tência do PRONAI.

Para o Ministro da Indústria e Comércio, o sucesso do PRONAI de-
pende, em grande medida, da capacidade de inovação, especialmente, no 
modelo de implementação. 

“É preciso não ter receio de pensar de forma diferente, arrojada e 

firme, em linha com as melhores práticas internacionais para captar re-
cursos para executar este programa. A nossa pretensão como Governo é 
implementá-lo sem recurso a garantias soberanas do Estado, num modelo 
em que o sector privado é chamado a intervir de forma corajosa. O arranjo 
institucional deverá permitir que o PRONAI seja um programa do Gover-
no, implementado com visão do sector privado, pois só assim juntaremos 
o bom nome e reputação do Estado à capacidade de inovação, tecnologia
e eficiência a que os privados trazem aos negócios”, disse Carlos Mesquita.

Garantiu ainda que o Estado estará presente para apoiar no investi-
mento em bens-públicos, especialmente, as infra-estuturas de suporte 
(estradas, pontes, comunicações, energia, entre outros), e também apoia-
rá em soluções financeiras que incentivem o sector privado nacional a ter a 
musculatura necessária para implementar os seus projectos. 

“Por isso, estamos a trabalhar numa solução que seja assertiva, trans-
parente e robusta para garantir o alavancamento de quatro biliões de dó-
lares norte-americanos de investimento na indústria, nos próximos dez 
anos.

podiam ser produzidos local-
mente.

São exemplos, o óleo de 
soja, peixe processado, calça-
dos de borracha, tampas plás-
ticas, sopas e caldos, massa-

-tomate, cimento, clinquer,
embalagem de papel, papel
higiénico, colchões, sabão,
farmacêuticos de borracha,
água carbonizada, latas de
alumínio, cadeados, uma 

amostra que totalizou cer-
ca de 800 milhões de dólares 
norte-americanos em impor-
tações, em 2018.

Em conversa com o “Notí-
cias”, o Ministro da Indústria 
e Comércio, Carlos Mesquita, 
afirmou que é mesmo para ul-
trapassar de forma estrutura-
da e sustentável os desafios do 
rápido crescimento da indús-
tria nacional que o Governo 
lançou, em Agosto de 2021, o 
Programa Nacional Industria-
lizar Moçambique (PRONAI).

A iniciativa vai maximizar 
estas potencialidades agríco-
las e de recursos que o país 
dispõe, capitalizar a sua loca-
lização geo-estratégica, bem 
como retirar dividendos da 
demografia populacional, ca-
racterizada por força produti-
va jovem.

Mesquita acredita que a 
implementação deste pro-
grama pode alavancar quatro 
biliões de dólares norte-ame-
ricanos e permitir a criação de 
mais de 200 mil novos empre-
gos em dez anos.

O PRONAI representa, as-

sim, uma aposta do Governo 
para desincentivar a produ-
ção e exportação de produtos 
não-acabados, transforman-
do-os dentro do país, o que 
irá resultar na elaboração e 
aplicação dum quadro regu-
latório de desincentivo à ex-
portação de matéria-prima 
não processada, como forma 
de gerar valor acrescentado 
na economia nacional.

Com a duração de dez 
anos, o PRONAI vai contri-
buir para o aumento da pro-
dução industrial nacional, 
privilegiando o uso da maté-
ria-prima local, estimular a 
comercialização, bem como 
ajudar na transformação rural 
e geração de emprego e ren-
da, em especial para jovens e 
mulheres.

Este objectivo assenta-se 
na forte convicção do Gover-
no de que com a sua execução, 
o programa irá trazer trans-
formações positivas que po-
dem melhorar o desempenho
económico, através do incre-
mento da industrialização e
diversificação produtiva, me-

lhoria da competitividade das 
empresas nacionais, da ba-
lança comercial e incentivo da 
substituição das importações.

Também pode ajudar para 
o crescimento rápido da in-
dústria transformadora do
Produto Interno Bruto (PIB),
no aumento da oferta de tra-
balho e renda para a popula-
ção bem como na atracção de
investimentos.

O programa, ora lançado 
como iniciativa presidencial, 
responde à necessidade de 
operacionalização da Estra-
tégia Nacional de Desenvolvi-
mento (ENDE 2020-2035) que 
tem como objectivo “elevar as 
condições de vida da popu-
lação através da transforma-
ção estrutural da economia, 
expansão e diversificação da 
base produtiva”, especial-
mente, na sua dimensão da 
industrialização. 

Na mesma senda, o PRO-
NAI está alinhado com o Pro-
grama Quinquenal do Go-
verno (PQG) - 2020-2024, 
Prioridade II, num dos seus 
objectivos estratégicos que 
indica a indústria como motor 
para a transformação estru-
tural da economia nacional, 
contribuindo para a sua mu-
dança qualitativa e melhoria 
da sua competitividade com 
vista a sua inserção no merca-
do regional e global. 

Para consolidar este desi-
derato, o Programa Nacional 
Industrializar Moçambique  
vai reforçar, com a aborda-
gem nacional “Um País, uma 
Visão, uma Estratégia Indus-
trial”, a aposta na industria-
lização como um vector para 
o crescimento económico,
abrangendo os diversos sec-
tores da economia nacional.

Para além disso, a iniciati-
va harmonizou a sua filosofia 
com outros instrumentos na-
cionais, incluindo a Política 
e Estratégia Industrial (PEI 
2016-2025), bem como ali-
nhou-se com a agenda regio-
nal e global, nomeadamente 
com a Estratégia e Roteiro 
da Industrialização da SADC 
(2015-2063) e os Objectivos 
de Desenvolvimento Susten-
tável (2015-2030).

O programa foi concebido para ocupar uma 
posição estratégica única na atracção de inves-
tidores de longo prazo em projectos industriais 
que concretizam a visão do Governo de Moçam-
bique. 

Para efeito, deverá criar um ambiente onde 
o sector privado catalise o desenvolvimento do
ecossistema industrial e capitalize as principais
vantagens competitivas de que o país dispõe. 

Ao mesmo tempo, o PRONAI irá facilitar a 
transferência de conhecimento, trazer habilida-
des globais para a força de trabalho local, criar 
empregos de qualidade, estimular a inovação e 
a pesquisa, permitindo que produtos de fabrico 
artesanal pouco valorizados no mercado nacio-
nal, possam entrar para a cadeia de valor da in-
dústria e ganhem valor acrescentado.

Dados em nosso poder referem igualmente 
que o programa vai focalizar quatro compo-
nentes, nomeadamente: desenvolvimento de 
infra-estruturas como forma de facilitar o esta-
belecimento de indústrias, o comércio interno e 

externo permitindo o uso eficiente de recursos, 
incluindo diminuir o custo de transacção. 

Por isso, as infra-estruturas deverão ser 
construídas com padrão internacional e pen-
sando nos corredores logísticos de Moçambique 
e na abordagem de desenvolvimento espacial; 
melhoria do ambiente de negócios orienta-
do para a maximização das oportunidades de 
crescimento económico e transformação por 
meio de uma avaliação e identificação dos fac-
tores que inibem a atracção de investimentos e o 
crescimento de indústrias.

Na componente conteúdo local o trabalho 
será orientado no sentido de melhorar a agrega-
ção de valor localmente, a geração de empregos, 
diversificação da economia e ligações empresa-
riais, bem como a participação das empresas e 
produtores locais na industrialização do país e 
criando bases para o desenvolvimento de massa 
crítica nacional no sector da indústria. 

Espera-se que com estas intervenções, o 
país esteja em condições de atrair investimen-

tos, definidos como prioritários, nomeadamen-
te, Centros de Processamento e Consolidação 
(CEPROC), vilas industriais e projectos de subs-
tituição de importações.

Segundo Carlos Mesquita, como forma de 
atrair investimentos, a implementação do PRO-
NAI deverá adoptar vários modelos como con-
trapartidas. Um dos modelos passa pelo esta-
belecimento de zonas económicas especiais ou 
zonas francas industriais, investir em reformas 
legais, especialmente as não-fiscais que facili-
tem os negócios, bem como, adoptar diferentes 
modelos de financiamento de modo a captar re-
cursos de investidores ou doadores com requi-
sitos especiais.

De acordo com a fonte, o Executivo está 
empenhado em relançar a actividade industrial 
e comercial, assente na articulação entre vários 
sectores, no empreendedorismo nacional, na 
capacitação de pessoas e construção de infra-
-estruturas, e na mobilização estrutural de fi-
nanciamento privado.
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Já ouviste falar de Inflação?
Inflação é o aumento da maior 

parte dos preços dos produtos nas 
lojas e mercados (aumento do nível 
geral de preços).

Quando o dinheiro perde valor, 
significa que precisamos de mais 
dinheiro para comprar a mesma 
quantidade de produtos. As sapa-
tilhas,  lanche da escolar, “megas”, 
tomate que a mamã compra para 
cozinhar em casa, enfim, a maior 
parte dos produtos está a subir de 
preço. Nesse caso, o nível geral de 
preços aumenta. Este fenómeno 
económico definido como inflação.

PORQUE HÁ INFLAÇÃO?
Já dissemos que inflação é o 

aumento do preço da maior par-

te dos produtos nas lojas e mer-
cados, ou seja, do nível geral de 
preços. Os preços sobem porque 
a procura de produtos nas lojas e 
mercados é maior que a quanti-
dade de produtos nele existen-
tes. Isso pode acontecer por dois 
motivos:

Primeiro vamos supor que 
todos os pais e encarregados de 
educação tiveram aumento do 
salário. Tu e os teus colegas po-
dem querer comprar mais sa-
patilhas. Os vendedores de sa-
patilhas podem aumentar o seu 
preço de 2.000 meticais para 
3.000 meticais, por exemplo, 
porque sabem que a procura de 

sapatilhas aumentou e podem, 
por isso, ganhar mais dinheiro. 
Isto pode estar a acontecer com a 
maior parte dos produtos nas lo-
jas e mercados, originando a su-
bida do nível geral de preços, ou 
seja, a inflação, visto que a quan-
tidade de dinheiro que circula 
na economia aumentou, mas a 
de produtos existentes nas lo-
jas e mercados não aumentou. A 
quantidade de dinheiro que cir-
cula na economia também pode 
aumentar porque as pessoas pe-
diram mais dinheiro emprestado 
no banco ou porque o Governo 
gastou mais dinheiro para o seu 
funcionamento.

Segundo, da mesma forma o 
preço de sapatilhas pode aumen-
tar porque o custo para as pro-
duzir aumentou, isto é, aumen-
tou o preço do tecido, borracha, 
energia e outros produtos que 
são usados para produzir sapati-
lhas. Para evitar perder dinheiro, 
os fabricantes de sapatilhas vão 
aumentar o preço de venda. O 
aumento dos custos de produ-
ção pode acontecer com a maior 
parte dos produtos, originando o 
aumento do nível geral de pre-
ços, ou seja, a inflação.

FONTE: Banco de Moçambique

D
urante o ano de 2021, no 
contexto internacional, 
entre diversos factos, os 
mercados financeiros fo-
ram influenciados pelos 

seguintes:
(i) os principais bancos centrais

do mundo prosseguiram com a po-
lítica monetária expansiva em su-
porte a retoma económica, a FED 
manteve as taxas de juro directoras 
no intervalo entre 0% e 0,25% e o 
Banco Central Europeu em -0,5% 
e 0,25%, contudo na parte final do 
ano devido a emergência de pres-
sões inflacionárias, sinalizou-se 
uma possível mudança na postura 
da política monetária, tendo o Ban-
co Central da Inglaterra aumenta-
do a sua taxa de juro de política de 
01,% para 0.25%; (ii) volatilidade 
associada a evolução da Covid-19, 
tendo o aparecimento de novas va-
riantes como Delta e Ómicron, a par 
dos progressos nos programas de 
vacinação determinando o curso da 
actividade económica; (iii) preocu-
pações com a crise energética global 
que se junta aos constrangimentos 
observados nas cadeias de abasteci-
mento a nível global que entravaram 
a recuperação económica, num ano 
em que ocorreu o bloqueio do Ca-
nal de Suez, no Egipto e registou-se 
aumento em mais de 300% do custo 
do frete; (iv) optimismo com o pro-
cesso de retoma económica global, 
ainda que divergente, tendo o FMI 
na sua publicação World Economic 
Outlook de Outubro estimado que 
para o presente ano a taxa de cresci-
mento económica global atinja 5,9% 
suportada pelo avanço nos progra-
mas de vacinação à Covid-19, pelos 
estímulos monetários e orçamentais 
e a adaptação da actividade produti-

va as restrições de movimento. 
Num ano dominado pela incerte-

za associada a evolução da pandemia 
viral, acrescido aos problemas nas 
cadeias de abastecimento e o surgi-
mento de pressões inflacionárias, as 
principais praças bolsistas regista-
ram um desempenho positivo como 
espelho da confiança no processo da 
retoma económica. 

Os preços das commodities ener-
géticas e metais registaram uma ten-
dência ascendente neste ano, ou seja, 
uma correção dos preços face ao de-
clínio registado em 2020, suportado 
pela recuperação da procura agrega-
da mais acelerada em relação a ofer-
ta, tendo os máximos registados em 
Setembro espelhando a crise energé-
tica e os problemas de logística. 

De forma especifica, a cotação do 
Barril de Petróleo oscilou entre USD 
50,27 e USD 83,69 explicado pela 
política da OPEP e seus aliados de li-
mitar a produção, a incerteza sobre o 
efeito das vagas da pandemia viral na 
economia mundial e consequente-
mente na procura por esta commo-
ditie. A cotação do Gás natural fixou-
-se num intervalo 2.86 USD/Mmbtu
- 6.56 USD/Mmbtu espelhou a crise
energética que abalou alguns países
europeus e asiáticos, devido ao ex-
cesso de procura.

Por seu turno, a cotação do Alu-
mínio oscilou entre 1.945 USD/ Ton e 
3,229USD/Ton determinado pela re-
cuperação da actividade económica 
global; e a cotação do Carvão mineral 
situou-se no intervalo de 63,75 USD/ 
Ton- 274,5 USD/Ton, foi pressiona-
da pelas tensões económicas entre a 
China e Austrália e as necessidades 
energéticas na China e Índia. 

Os preços dos produtos agríco-
las conheceram, igualmente, uma 

evolução positiva neste ano, na se-
quência da recuperação da procura 
agregada. A prevalência de condi-
ções climatéricas adversas em alguns 
principais pólos de produção agrícola 
afectou a oferta e consequentemente 
os preços dos bens agrícolas. As res-
trições impostas para conter a propa-
gação da Covid-19 também influen-
ciaram o curso das cotações.

CONTEXTO NACIONAL
A nível doméstico, a política mo-

netária em 2021 foi caracterizado por 
dois momentos distintos, sendo que 
o primeiro foi o do aumento de 300
pontos base na Taxa de Juro de Po-
lítica Monetária (MIMO), isto é de
13,25% para 16,25%, no Comité de
Política Monetária do Banco de Mo-
çambique de Janeiro de 2021 e o se-
gundo momento é da estabilidade
que se assistiu no resto dos meses.

As restantes taxas de juro de re-
ferência do mercado acompanharam 
esta evolução, com particular realce 
para a taxa única de referência para 
as operações de crédito do sistema fi-
nanceiro nacional - a Prime Rate que 
passou de 15,5% para 18,6%. Entre-
tanto, importa assinalar a tendência 
de aumento do nível geral de preços 
que reflecte essencialmente a subida 
dos preços a nível internacional prin-
cipalmente de cereais e combustíveis 
e os constrangimentos observados a 
nível das cadeias de logística, tendo 
em Novembro a inflação média e ho-
móloga se situado em 5,4% e 6,7%, 
respectivamente, facto que pode-
rá condicionar a postura da política 
monetária em curto prazo. 

A nível da actividade econó-
mica e acompanhando a tendência 
mundial, a economia moçambica-

na acelerou ao longo do ano, tendo 
registado taxas de crescimento de 
0,12%,1,96%, e 3,36% nos I, II e III 
trimestres, respectivamente. Este 
quadro de recuperação foi constran-
gido pelo impacto da suspensão das 
actividades da TOTAL Energies de-
corrente do agravamento da situação 
de insegurança na província de Cabo 
Delgado e a ocorrência de calamida-
des naturais. 

No que diz respeito ao mercado 
cambial, a moeda nacional, de for-
ma geral ao longo do ano evidenciou 
uma estabilidade do Metical face as 
principais moedas transacionadas no 
mercado, com destaque para o Dólar 
americano. 

Todavia, importa realçar que a 
moeda nacional depois de uma forte 
apreciação observada entre os meses 
de Março e meados de Maio, essen-
cialmente , como resultado do efeito 
da intervenção do Banco de Moçam-
bique no Mercado Cambial Interban-
cário (MCI) através de uma injecção 
de liquidez no sistema, seguiu-se 
uma relativa depreciação e por fim a 
estabilidade que prevaleceu no II se-
mestre. 

Na análise comparada entre os 
quatro maiores bancos intervenien-
tes do Mercado Cambial Interban-
cário ao longo do ano não se vis-
lumbraram divergências assinaláveis 
nas cotações praticadas no mercado. 
Contudo, destaca-se a suspensão 
do Standard Bank de participar no 
mercado cambial entre os meses de 
junho e julho, facto que criou algu-
ma apreensão no seio da comunidade 
empresarial e do público em geral.

Samo Dique e Roque Magaia são 
técnicos da CTA

“2021: Retoma económica entre avanços 
e recuos ao ritmo da Covid-19”
POR: SAMO DIQUE E ROQUE MAGAIA

CONTEXTO INTERNACIONAL



7Quarta-feira, 12 de Janeiro de 2022 MERCADOS     |

País mantém
potencial económico

APESAR DA INSTABILIDADE

O 
ADMINISTRADOR 
executivo da Fideli-
dade, André Cardoso, 
grupo que comprou há 
cerca de uma semana 

70 por cento do capital da Segu-
radora Internacional de Moçam-
bique (SIM), disse que o mercado 
moçambicano tem um grande 
potencial de crescimento e mi-
nimizou a instabilidade a curto 
prazo.

“De forma taxativa digo que 
foi muito debatido o problema 
da instabilidade no norte do país, 
alvo de ataques de terrorismo, 
mas existe uma enorme confian-
ça no futuro de Moçambique. Só 
isso poderia justificar um inves-
timento que é avultado naquele 
mercado”, afirmou em entrevis-
ta à Lusa o administrador execu-
tivo que tem sob sua responsa-
bilidade, além do planeamento 
e controlo, o acompanhamento 
das operações internacionais da 
Fidelidade.

Na opinião daquele respon-
sável, Moçambique é um mer-
cado “bastante emergente”, tal 
como outros, onde o grupo segu-
rador investiu e tem experiência, 
como alguns na América Latina, 
“acabam por trazer volatilidades 
em curto prazo, (...), que mui-
tas vezes têm a ver com factores 
económicos, sociais e políticos”.

Mas, por outro lado, também 
dão “perspectivas de longo pra-
zo que não encontramos noutros 
mercados de crescimento e pe-
netração acrescida de seguro”, 
acrescentou.

“Um ambiente competiti-
vo saudável”, que nos mercados 
desenvolvidos, já muito pene-
trados, não se encontra, referiu. 
“Andamos todos a lutar pela 
mesma parcela”.

Portanto, “em Moçambi-
que vemos,  em longo prazo, um 
enorme potencial”, frisou, real-
çando que, naquele país, “existe 
um conjunto de projectos, em 
particular na área energética e de 

“commodities”.
Esses projectos já estão a 

acontecer, referiu, reconhecen-
do, porém, que alguns foram 
parcialmente suspensos por cau-
sa da instabilidade criada pela si-
tuação de violência na província 
de Cabo Delgado.

Porque “quando vemos o 
que está a acontecer nos mer-
cados energéticos, onde o preço 
da energia está a disparar ou das 
commodities,  Moçambique teve 
um recorde em termos de ven-
das de ouro, em 2021, há espaço” 
para investir. Porque “cada vez 
se justifica mais a exploração, 
porque os preços estão em alta”, 

sublinhou.
Neste contexto, André Car-

doso salientou que a Fidelidade 
vê “com enorme confiança o 
desenvolvimento económico em 
Moçambique”.

“Não ignoramos as volatili-
dades do curto prazo, sabemos 
que estão lá e existem, mas con-
fiamos que, a longo prazo, há 
um potencial, e queremos estar 
preparados para responder da 
melhor forma e aproveitar esse 
potencial”, realçou.

Assim, o administrador da 
Fidelidade ressalvou que a gé-
nese da empresa tem por base o 
negócio de retalho de seguros. 

Mas, ao mesmo tempo, salientou 
que “a experiência Fidelidade é 
mais ampla e traz consigo “know 
how” de trabalhar empresas”.

“Portanto se pudermos ser-
vir, do ponto de vista de protec-
ção, o mercado empresarial em 
Moçambique, não iremos dizer 
que não. Não partimos para esta 
operação a de compra da maior 
fatia da SIM apenas a pensar nis-
so, mas isso vai ter peso, natu-
ralmente, porque acreditamos 
no desenvolvimento económico 
e com estes vem o desenvolvi-
mento do tecido empresarial”, 
concluiu.

Por tudo isto, o administra-
dor não tenciona emagrecer a 
seguradora moçambicana: “se 
hoje teremos, após a fusão, 200 
trabalhadores”, se calhar “vamos 
precisar de mais colaboradores, 
porque o projecto é ambicioso”.

Para o responsável da Fide-
lidade, “depois do resultado da 
integração”, das estruturas das 
operações, a Fidelidade Impar, a 
nova empresa, pode realizar “35 
milhões de euros de prémios”, 
o que “para o mercado moçam-
bicano já é muito interessante”,
traduzindo-se numa quota de
mercado “perto dos 14%”.

“Existe uma expectativa que 
é crescermos acima do mercado”, 
resumiu André Cardoso.

Emirates faz “balanço positivo” 
A Emirates disse, há dias, que fez “progressos visí-

veis” no plano de recuperação pós-pandemia, consi-
derando por isso, que o balanço de 2021 é “positivo”. 
A companhia aérea destaca que conseguiu recuperar a 
sua rede de ligações para 128 cidades. 

“Apesar do recente aumento de casos da varian-
te Ómicron e da ligeira desaceleração que trouxe para 
a nossa indústria, entramos em 2022 com optimismo. 
Criámos uma grande dinâmica em 2021 e esperamos 
que o crescimento económico acelere neste novo ano. 
A aviação sempre foi resiliente e continuaremos a tra-
balhar com os nossos parceiros no sentido de recons-
truir uma indústria melhor para os nossos passageiros 
e comunidades”, disse Sheikh Ahmed bin Saeed Al 
Maktoum, presidente e chefe executivo da Emirates.

No final do ano passado, todos os 133 aviões Boeing 
777 da Emirates e cerca de 60 aviões da frota de A380 
“estavam a operar e permitiram a conexão entre pas-
sageiros e os seus familiares, empresas e oportunidades 
globais”.

A companhia aérea destaca ainda que “mais de 120 
lounges da Emirates e de parceiros reabriram para receber 
e servir passageiros premium e passageiros frequentes”.
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Não saia de casa, 
mas mantenha-

se correctamente 
informado

Xiphefu: Uma solução para a redução 
do consumo de electricidade 

 Jovem, neste momento, o lado maningue nice da vida é usar 
máscara e proteger-se da Covid-19. Eu uso a máscara! E tu?

O 
alto consumo de ener-
gia eléctrica tem cons-
tituído uma das maiores 
preocupações no seio 
das famílias dado o seu 

peso no orçamento. No caso das 
empresas, o seu custo tem sido, 
muitas vezes, imputado aos con-
sumidores, através do aumento 
dos preços dos produtos e servi-
ços. 

Para resolver este problema, 
Jessen Sengulane, formado em 
Engenharia Informática, criou, 
em 2018, a empresa Output Tech 
Solutions que tinha como pro-
duto principal o dispositivo de 
automação baptizado pela sua 
avó de Xiphefu. Dois anos mais 
tarde viria a fundar a Xiphefu 
como empresa de concepção de 
dispositivos de automação e re-
dução do consumo de energia 
eléctrica. 

“Na verdade, a ideia surgiu 
em 2012. Estava a fazer o tra-
balho de conclusão de curso e 
pretendia desenvolver uma so-
lução para reduzir o consumo de 
energia na minha casa. Pensei em 
duas soluções: a energia solar e 
dispositivos que ajudassem a re-
duzir o consumo. Mas os sistemas 
solares já eram (e continuam) 
muito caros, mas os dispositivos 
eram simples e de fácil aquisição 
e importação”, conta o fundador 
e director-geral da Xiphefu.

Neste processo, surgiu um 
porém: Jessen Sengulane não ti-
nha dinheiro para importar os 
dispositivos. Foi daí que pensou 
em fazê-los cá no País e mais vol-
tados para a realidade africana. 
“Antes de defender o curso de 
Engenharia Informática, já era 
programador de profissão, e isso 
permitiu que eu fizesse o protóti-
po para o trabalho de defesa”. 

Depois da conclusão do cur-
so, decide, em 2016, dar segui-
mento à sua ideia. “No princípio 
só fazíamos equipamentos de 
automação com vista a tornar os 
escritórios e casas mais inteli-
gentes, mas com o objectivo de 
reduzir o consumo de energia. 
Com o passar do tempo, vimos 
que havia necessidade de abraçar 
novas áreas e introduzir ferra-

mentas que ajudassem a reduzir 
ainda mais o consumo. Foi daí 
que começámos a trabalhar com 
energias renováveis, neste caso a 
solar”. 

PRODUTOS
Neste momento, a Xiphe-

fu só fornece dispositivos por si 
criados, desde a concepção dos 
circuitos, programação das pla-
cas até ao produto final. Existem 
três categorias, designadamente: 

Xiphefu Wi-Fi, um dispo-
sitivo que permite comandar 
qualquer equipamento eléctrico 
usando o telemóvel para ligar, 
desligar e saber o estado. O uti-
lizador pode também programar 
a hora em que pretende ligar e 
desligar um determinado equi-
pamento (lâmpada, termoacu-
mulador, ar-condicionado, en-
tre outros).

Dispositivos para medir o 
consumo de energia eléctrica por 
hora, fornecendo gráficos com 
consumos por hora e diários, 
momentos de pico, o que ajuda 
o utilizador a tomar decisões com 
base em dados fiáveis, podendo,
por exemplo, automatizar o uso
de energia solar em horários de
maior consumo durante o dia. 

Sensores de detecção da 

presença humana, que desem-
penham um papel de extrema 
importância na segurança de 
instalações e residências. Ao de-
tectarem a presença de alguém, 
os sensores emitem um alerta via 
SMS ou chamada telefónica. 

INSERÇÃO NO 
MERCADO
Uma das etapas mais difíceis 

de qualquer empresa é a inserção 
no mercado e com a Xiphefu não 
foi diferente. Devido aos altos 
custos de publicidade, esta PME 
tem recorrido às redes sociais 
para promover os seus serviços.

Igualmente, tem apostado 
em visitas à empresas para apre-
sentar os seus serviços, um exer-
cício que nem sempre é bem-su-
cedido. “Algumas empresas nos 
recebem, aceitam usar os nossos 
dispositivos por um período ex-
perimental, e, no fim, contratam 
os nossos serviços. Entretanto, 
existem outras que nem sequer 
aceitam receber-nos”.

DESAFIOS
Segundo Sengulane, a Xi-

phefu enfrenta desafios de vária 
ordem, dos quais se destacam 
dois. O primeiro tem a ver com 
a importação do material pois “o 
mercado ainda não fornece o que 

precisamos. Por isso, recorre-
mos à importação, o que acarreta 
muitos custos, tais como taxas 
alfandegárias, logística, entre 
outros”.

O segundo desafio está as-
sociado à literacia do cliente. 
Não raras vezes, a Xiphefu vê-se 
obrigada a educar o cliente para 
vender os seus dispositivos. “É 
diferente de vender um telemó-

vel porque o cliente já sabe dis-
tinguir um do outro, sabe o que é 
um telefone inteligente, android, 
e quanto custa. No nosso caso, é 
normal a pessoa gostar dos dis-
positivos e reconhecer as vanta-
gens do seu uso, mas recusar-se 
a comprar porque acha que é 
caro”.

Para contornar estes e outros 
desafios, a Xiphefu tem concor-
rido a alguns fundos, no exterior, 
que, no entender de Jessen Sen-
gulane, podem ajudar a tornar 
os dispositivos mais acessíveis, 
e, por via disso, massificar a sua 
venda.

SOBRE O ESPAÇO
Para o fundador e director-

-geral da Xiphefu, a iniciativa
do Standard Bank de dedicar um
espaço de promoção das PME,
através do Suplemento de Eco-
nomia, é louvável na medida em
que vai contribuir para dar mais
visibilidade a este segmento de
empresas.

“A visibilidade das empresas, 
em particular as micro, pequenas 
e médias, é sempre um desafio. 
Se a empresa não vai bater à porta 
de potenciais clientes, para apre-
sentar os seus produtos ou ser-
viços, não será conhecida e isso 
torna mais relevante esta inicia-
tiva do Standard Bank”.
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