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PR recomenda diversificação
de mercadorias nos portos

PR trocando impressões com o director-geral do MPDC, Osório Lucas

O

PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi, recomendou aos
gestores portuários,
sobretudo do Porto de Maputo, a apostarem na
diversificação de mercadorias
como forma de assegurar a
sustentabilidade do negócio
mesmo em tempos de crise.
Falando ontem na inauguração dos cais seis, sete, oito
e nove do Porto de Maputo,
recentemente reabilitados, o
Chefe do Estado afirmou que
os minérios continuam a ser

“commodities” de referência
no Corredor de Maputo, numa
altura em que as tendências
mundiais mostram diminuição da dependência de combustíveis fósseis, pelo que no
futuro o porto pode ressentir-se da oscilação deste tipo de
produtos no mercado internacional.
“Houve tempos em que alguns portos dependiam muito
do carvão e quando o preço
oscilou no mercado mundial
também passaram por dificuldades, por isso é preciso ver

que tipo de outras cargas podem passar por este corredor”,
sustentou.
Nyusi observou que a dinâmica do sector ferro-portuário impõe desafios específicos como a eficiência
operacional e a combinação
entre o tecido urbano, a integração da área portuária com a
capital, especialmente na zona
de confluência entre Maputo e
Matola, e ainda a estrada e linha Maputo-Ressano Garcia,
assim como com os acessos
que nas duas cidades influen-

ciam o negócio do porto.
“É preciso que haja integração para que o porto não
seja obstáculo às cidades e estas não sejam também obstáculos ao porto”, referiu.
Na sua intervenção, o Presidente da República apontou também que, nos últimos
anos, o Porto de Maputo ficou
mais preparado para os desafios actuais e do futuro.
Realçou que o franco crescimento do porto o torna num
actor incontornável no comércio internacional, com

fação a cessação definitiva das
hostilidades e a consolidação da
paz, fruto da desarticulação da
autoproclamada Junta Militar da
Renamo nas províncias de Sofala
e Manica. Neste sentido, o órgão
apelou às populações para intensificarem a vigilância nas suas comunidades para evitar situações
que possam pôr em causa a segurança e ordem públicas.
Apelou igualmente ao Governo para continuar a acarinhar o
processo de desarmamento, desmobilização e reintegração dos
homens da autoproclamada Junta
Militar da Renamo.

A PRODUÇÃO de carnes deverá atingir, este ano, mais
de 183.442 mil toneladas, representando um crescimento comparativamente ao ano
passado, em que foram colocadas no mercado 159.992 mil.
O aumento será impulsionado pelas medidas sanitárias
para o controlo e prevenção de
doenças animais e combate ao
contrabando.
Dados do Ministério da
Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADER), a que o
“Notícias” teve acesso, indicam que, só nos primeiros três
meses do ano, o país registou
crescimento de 17 por cento
na produção de carnes comparativamente a igual período
de 2021.
Neste intervalo, foram
produzidas 33.967 mil toneladas, contra 29,041 mil no
primeiro trimestre do ano
passado. Nota-se nestes da-
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Na sua reunião, o CNDS encorajou as FDS a intensificarem as
acções combativas visando erradicar todas as ameaças terroristas,
factor preponderante para o desenvolvimento das zonas afectadas e do país, em geral.
O órgão instou as autoridades
político-administrativas a acelerarem as acções conducentes à
integração condigna das populações regressadas, nomeadamente
a reposição dos serviços públicos
e a prestação de assistência humanitária.
Sobre o Teatro Operacional
Norte, o CNDS notou com satis-

AMEPETROL garante
haver reservas suficientes
de combustível no país

Mais de 30 por cento da produção agrícola perde-se semanas após a colheita

GESTÃO PÓS-COLHEITA

Produtores perdem
175 milhões de dólares
OS pequenos produtores perdem 175 milhões de dólares
em produtos agrícolas devido
ao manuseio inadequado e armazenamento ineficaz, com
impacto nos níveis de insegurança alimentar e renda das
famílias.
Dados do Inquérito Agrário de 2020 indicam que mais
de 30 por cento da produção
agrícola se perde semanas
após a colheita, afectando milhares de famílias que têm na
agricultura a sua base de subsistência.
Devido à falta de condições
de armazenamento, os agricultores são forçados a vender
os seus produtos a preços baixos, para depois comprá-los
caro na época de escassez,
afectando a sua renda e garantia da segurança alimentar.
Para fazer face a este problema, o Governo e parceiros
estão a adoptar novas tecnologias de armazenamento e a
desenvolver a capacidade dos
pequenos agricultores na gestão dos produtos na fase pós-colheita.

dos desempenho assinalável
na produção avícola, concretamente na carne de frango e
ovos.
O MADER refere que a intensificação da fiscalização e
controlo do contrabando do
frango, em coordenação com
as Alfândegas e a Inspecção
Nacional das Actividades Económicas, contribuíram para o
aumento da produção nacional.
Acrescentou que os novos
investimentos privados que
estão a ser realizados nos últimos tempos neste sector têm
contribuído para o aumento da
produção avícola no país.
A produção da carne bovina também registou crescimento assinalável, com variação positiva de 13.2 por cento.
O subsector pecuário assume dimensão relevante para a
economia nacional, pois assegura o sustento de mais de 500
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Com efeito, mais de 80
mil agricultores familiares das
províncias de Tete, Manica,
Zambézia e Nampula terão
acesso a novas tecnologias de
armazenamento e aumento
dos seus rendimentos, no âmbito da segunda fase da iniciativa Zero Perdas Pós-Colheitas, do Programa Mundial da
Alimentação (PMA).
As intervenções deverão
conduzir ao aumento da disponibilidade de alimentos de
qualidade para a população
local.
O assessor da Câmara de
Comércio de Moçambique, o
economista Hipólito Hamela,
disse que, apesar da redução
dos níveis de perdas pós-colheitas entre 2015 e 2020, a
preocupação ainda persiste,
daí a necessidade de estratégias para a melhoria no manuseio da produção.
“As vendas realizadas por
estes agricultores foram de
12 mil milhões de meticais.
Se não houvesse perdas de 11
mil milhões, as receitas teriam atingido 22 mil milhões.

Se formos capazes de atacar as
perdas pós-colheitas, vamos
melhorar a renda dos pequenos produtores”, afirmou.
O coordenador do projecto, Adilson Mangueze, afirmou, por seu turno, que está
em curso a mobilização de
recursos para assegurar a expansão da iniciativa para mais
regiões, tendo em conta que a
agricultura garante o sustento
de mais de 80 por cento da população.
“A agricultura é a base de
subsistência de 80 por cento
das famílias nas zonas rurais.
Quando temos 30 por cento
de perdas daquilo que eles colhem, é sinal de que é preciso
investir na melhoria das condições de armazenamento da
produção”, afirmou.
O director-nacional-adjunto do PMA, Pierre Lucas,
reiterou o contínuo apoio ao
Governo em prol da sustentabilidade da agricultura familiar e comercial e melhoria
da segurança alimentar e nutricional dos pequenos agricultores.

Produção de carnes regista aumento

Segurança regressa
às zonas afectadas
por acções terroristas
O CONSELHO Nacional de Defesa e Segurança (CNDS) referiu-se
ontem ao regresso da segurança
aos distritos afectados pelas acções terroristas na província de
Cabo Delgado, facto que tem contribuído para o retorno progressivo da população às zonas de origem.
Reunido na sua nona sessão
ordinária, sob direcção do Presidente da República e Comandante-Chefe das Forças de Defesa e
Segurança, Filipe Nyusi, o Conselho Nacional saudou, por este
feito, os esforços das FDS e seus
parceiros internacionais.

impacto significativo no progresso económico.
Garantiu que o Governo
continuará a fazer a sua parte,
lembrando que nas suas deslocações ao exterior não deixa de
promover a imagem dos portos. No entanto, adverte que
essa promoção só produzirá
resultados se o utente sentir a
qualidade dos serviços prestados.
Afirmou que foi na sequência dessas acções de promoção
que, muito recentemente, o
Porto de Maputo recebeu o
primeiro comboio de transporte de minérios do Botswana, havendo agora muita expectativa na consolidação do
negócio.
Idêntica acção foi realizada
pelo estadista moçambicano
nos recentes encontros com
os homólogos do Malawi e do
Zimbabwe, desta feita para
maior utilização dos portos da
Beira e Nacala.
Falando também na ocasião, Osório Lucas, director-geral do MPDC, empresa
concessionária do Porto de
Maputo, explicou que os cais
ontem inaugurados são um
pilar fundamental da concretização do plano-director lançado em 2010 e aprovado pelo
Governo moçambicano.
É através de infra-estruturas como estas que, segundo
Osório Lucas, o porto abre as
portas a navios de maior calado, que usarão os vários cais
com profundidade de até 16
metros, colocando o Porto de
Maputo num novo patamar no
comércio internacional, em
termos de atracção de novas
linhas e rotas de navegação.

Comiche saúda
enfermeiros
O PRESIDENTE do Conselho Municipal de Maputo, Eneas
Comiche, saúda hoje os enfermeiros por ocasião da passagem
do Dia Internacional destes profissionais de saúde, que hoje
se assinala. A data celebra-se este ano sob o lema “Profissional de enfermagem, uma voz para liderar: investir na enfermagem é respeitar os direitos para garantir a saúde global”. O
acto terá lugar no átrio do edifício-sede do Conselho Municipal. Ainda hoje, Eneas Comiche dirige a cerimónia de divulgação dos resultados do Projecto Muva Tech, uma iniciativa
de inserção digital da rapariga.

INS recebe
equipamento
de laboratório
A EMPRESA ENI Rovuma Basin entrega hoje diverso equipamento de laboratório ao Instituto Nacional de Saúde
(INS). Com este acto, a ENI pretende
contribuir para reforçar a capacidade
técnica do INS para a identificação
e prevenção de doenças infecciosas,
incluindo a Covid-19.

mil pessoas.
Refira-se que Moçambique
dispõe de diferentes condições
agro-ecológicas, recursos alimentares e genéticos animais
favoráveis para o desenvolvimento da actividade pecuária,
PUBLICIDADE

com produtividade satisfatória.
Existe ainda um grande
número de pequenas e médias
explorações pecuárias com
potencial para melhorar os
seus animais.
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NA LOCALIDADE DE MISSISSI

ARQUIVO

Nova maternidade
incentiva aumento
de partos institucionais

Localidade de Mississi já tem maternidade-modelo

O

NÚMERO de partos
institucionais na localidade de Mississi, em
Mandimba, na província do Niassa, poderá aumentar com a recente
abertura da maternidade-modelo construída e apetrechada
com fundos públicos.
Construída no Centro de
Saúde de Mississi, região com
cerca de 14 mil habitantes, a
maternidade vai contribuir
para a redução de casos de
mortalidade materna e neo-natal dada a redução da distância a que as parturientes
eram obrigadas a percorrer
para ter assistência médica, no

Hospital Distrital de Mandimba, a 60 quilómetros.
Na ocasião, o director provincial da Saúde no Niassa,
Ramos Mboane, afirmou que o
centro de saúde e maternidade
vão funcionar durante 24 horas e, para tal, foi instalado um
sistema fotovoltaico para produção de energia eléctrica para
alimentar a infra-esrtrutura.
A unidade sanitária conta
ainda com um furo para abastecimento de água, para além
de uma incineradora para o
tratamento do lixo hospitalar.
“Queremos melhorar a capacidade de assistência sanitária, em especial da mulher e

criança, através da garantia de
partos seguros e consequentemente redução de casos de
morte
materno-infantil”,
disse Mboane.
Na ocasião, anunciou que
está prevista a construção,
com fundos do Estado, de
duas novas maternidades-modelo nas localidades de
Chicoa e Mazogo, nos distritos de Ngauma e Lago respectivamente.
Presente na cerimónia, a
governadora do Niassa, Judite
Massengele, referiu que a infra-estrutura resulta da materialização do Plano Quinquenal do Governo, para a

melhoria dos serviços de saúde e torná-los mais próximos
ao povo.
Convidado a intervir, o
representante da população
de Massissi, Jaimito Armando,
pediu ao governo provincial
para investir na expansão de
mais serviços básicos, como
educação,
abastecimento
água, energia eléctrica, posto
policial para melhorar as condições de vida na localidade.
Jaimito Armando disse
que o número da população
de Mississi cresceu significativamente, daí se justificar a
necessidade de implantação
destes serviços.

A VOZ DO CIDADÃO

Nhaca Júlio

A CIRCULAÇÃO de motorizadas com escape livre em Lichinga, no Niassa, causando
poluição sonora está a inquietar os munícipes da cidade, que exigem intervenção
da edilidade e da Polícia da Republica de
Moçambique (PRM) para repor a ordem e
tranquilidade.
Severino Rafael, do bairro de Cerâmica,
afirma que o ruído ensurdecedor dos escapes das motos, sobretudo os moto-taxi,
perturba qualquer um, podendo agravar a
saúde de pessoas hipertensas ou criar perturbações a crianças.
“Exigimos uma intervenção imediata para acabar com a poluição na cidade”,
disse o inquirido, sugerindo que os agentes
da Polícia de Trânsito e da Polícia Munici-

Loforte Jamissone

pal devem desencadear uma operação de
recolha de motos com escape livre.
Residente no bairro da Estação, Nhaca
Júlio, considera ser inadmissível a posição da edilidade pelo facto de não adoptar
medidas para os motociclistas que violam
a postura camarária, principalmente a poluição sonora.
“Exigimos acções enérgicas e urgentes para devolver a tranquilidade à urbe”,
disse.
A fiscalização da edilidade e da PRM
devia se instalar defronte do Hospital Provincial de Lichinga, com forma proteger
os pacientes internados ou de outros que
procuram atendimento naquela unidade
sanitária, tal como sugere Loforte Jamis-

Lago Niassa, um dos atractivos do primeiro festival de Meponda

AS autoridades do posto administrativo
de Meponda, distrito de Lichinga, estão
a promover potencialidades locais com
a finalidade de atrair mais investimentos
privados, considerados fundamentais
para estimular o desenvolvimento.
David Machumbuko, administrador
de Lichinga, que anunciou o facto, afirmou que estas potencialidades serão divulgadas através da realização de diversos
eventos turístico-culturais, cuja primeira edição está prevista para Outubro, no
Lago Niassa.
“O Lago Niassa tem características
únicas em África, sobretudo formações
montanhosas em redor da sua bacia hidrográfica. Na sua profundidade, estimada em 706 metros, habitam mais de mil
espécies aquáticas e possui uma rica fauna
aquática que pode interessar os cientistas
para fazerem pesquisas. É deste modo que
projectamos o festival de praia para associar com actividades cientificas”, disse.
O administrador mostrou-se optminista quanto ao sucesso do primeiro festival de praia de Meponda que, na sua
óptica, vai despertar aos potenciais investidores para a necessidade de construir infra-estruturas de apoio ao turis-

mo, até agora edificadas por cidadãos
nacionais.
Para promover o festival de praia, o
governo distrital de Lichinga conta com
apoios de parceiros do governo provincial. Também estão em curso iniciativas
para angariar mais recursos financeiros
para garantir a organização do evento.
A parte moçambicana do Lago Niassa
representa cerca de 640 quilómetros quadrados e a sua exploração evidencia-se
pela prática da pesca artesanal, daí a necessidade de se agregar mais actividades
em benefício das comunidades locais.
A via de acesso, que liga a cidade de
Lichinga ao posto de Meponda, com extensão de 60 quilómetros, oferece condições de transitabilidade no tempo seco
carecendo obras de restauração. “Esperamos apoios de investidores nacionais e
estrangeiros para a reabilitação da via que
contribuirá para o desenvolvimento da
região”, disse.
No Niassa realizam-se dois festivais
anuais de cariz turístico, nomeadamente na vila municipal de Metangula, e em
Mecula. Devido à pandemia do novo coronavírus não se realizaram nos últimos
dois anos.

Governo vai entregar
46 mil títulos de DUAT
UM total de 46 mil títulos de Direito de Uso e
Aproveitamento da Terra
(DUAT) serão entregues
até Outubro aos residentes dos distritos de Chimbunila, Lago e Ngauma,
província do Niassa, numa
iniciativa do governo para
prevenir a ocorrência de
conflitos de terra.
A medida, iniciada em
Junho do ano passado,
visa igualmente aumentar
o direito de acesso à terra para as comunidades
locais desenvolverem as
suas actividades, de modo
a contribuir para o seu auto-sustento.
Trata-se de uma iniciativa estimada em cem
milhões de dólares que
está a ser executada pela

Poluição sonora inquieta
munícipes em Lichinga

Severino Rafael

“O número de salas de
aula e de fontes de água, por
exemplo, já não cobrem as
necessidades da população
local. Pedimos a energia eléctrica da rede nacional porque
os jovens querem instalar serviços de serralharia, carpintaria e criação de frangos para o
seu auto-sustento”, afirmou.
Acrescentou que há jovens
que para prosseguirem com os
estudos recorrem à cidade de
Cuamba e vila de Mandimba,
devido à exiguidade de salas
de aula nas escolas de Mississi.
A força policial destacada
para esta localidade, acrescentou, enfrenta dificuldades
para exercer as suas actividades devido à falta de instalações adequadas.
A governadora Judite
Massengele considerou que
o seu executivo está a trabalhar para aliviar o sofrimento
da população local e de toda a
província do Niassa.
Instou a população local
a manter o foco na produção
agrária porquanto os seus resultados constituem a garantia da segurança alimentar e
nutricional, bem como para
a captação de receita familiar
visando suprir as suas necessidades.

Meponda promove
potencial para atrair
mais investimentos

Direcção Provincial de
Desenvolvimento Territorial e Ambiente no Niassa
em parceria com o projecto governamental “MozLand”.
A directora provincial
de Desenvolvimento Territorial e Ambiente, Celestina Teófilo, disse que para
além da entrega de DUAT,
processo antecedido pela
demarcação das parcelas,
o projecto MozLand está
a fazer a delimitação de
áreas pertencentes aos regulados.
Afirmou que os distritos de Cuamba, Mandimba
e Mecanhelas, localizados no sul do Niassa, estão contemplados para a
segunda fase do projecto,
cujo início ainda não foi

marcado. As acções previstas para os três distritos
consistirão em desenvolver actividades de delimitação comunitárias, registo de ocupações de boa-fé
e actualização de limites
geográficos que sofreram
alterações devido a diferentes razões.
A actualização de limites geográficos e prestação de apoio institucional
serão desenvolvidas em
coordenação com o Ministério da Administração
Estatal e Função Pública,
através da Direcção Nacional de Ordenamento. No
entanto, a governadora do
Niassa, Judite Massengele,
disse esperar adesão das
comunidades ao processo
de registo e delimitação

de terras, visando garantir
o fortalecimento da segurança da posse da terra e
melhoramento da eficiência e acessibilidade aos
serviços de administração
daquele recurso natural.
Congratulou o esforço
da Direcção Provincial de
Desenvolvimento Territorial e Ambiente em parceria com os técnicos da
“MozLand” no sentido de
garantir o registo e delimitação de terras para fins
de habitação, agricultura e
agro-pecuária.
Desde Junho do ano
passado a esta parte, 876
espaços foram parcelados
e registados no distrito de
Chimbunila e seus titulares aguardam pela atribuição dos respectivos DUAT.

Morlito João

sone.
“Se esse problema persistir poderemos ter mortes de pacientes internados na
maior unidade sanitária da província devido ao problema da poluição sonora”, disse.
Por sua vez, Morlito João, do bairro
de Muchenga, refere que é preocupante a
quantidade de motas, cujos proprietários,
maioritariamente jovens, viciam propositadamente o escape apenas para provocar
um som diferente de outras motas.
“Se continuarmos neste ritmo os condutores de veículos automóveis também
vão alterar os escapes e a cidade pode se
transformar num caos, por isso pedimos
de quem de direito para repor a normalidade”, disse.

PRM prende malfeitores em Muembe
UM grupo de cinco indivíduos,
entre os quais uma agente da Polícia da República de Moçambique
(PRM) no Niassa, foi detido depois de assaltar três residências na
sede distrital de Muembe, onde
saquearam um montante estimado
em 165 mil meticais. Informações
da corporação indicam que cabia a
agente da PRM, o papel de monitorar os movimentos que as vítimas,
por sinal comerciantes locais, fa-

ziam quando em posse de valores
monetários destinados a deposito
em Lichinga, uma vez que Muembe não possui um banco. Depois de
obter as informações necessárias,
a polícia transmitia aos restantes
membros da quadrilha que juntos
desenhavam e executavam os planos de assalto. Presume-se que seja
a mesma agente que este ano orquestrou um assalto à sua própria
residência, onde a quadrilha furtou

20 mil meticais pertencentes ao seu
esposo.
Na altura do assalto ela encontrava-se a dormir com o esposo
que, entretanto, foi violentado por
oferecer resistência.
Entretanto Nilza Maguanda,
porta-voz do Comando provincial
da PRM no Niassa, não refuta nem
confirma as informações, prometendo se pronunciar sobre a matéria em momento oportuno.

Acesse:
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Recursos ainda
insuficientes para gerir
riscos de desastres

Inundações criam desconforto aos munícipes

O

CONSELHO
Municipal de Maputo
(CMM) investiu 131
milhões de meticais
para implementar
planos de contingência e gerir o risco de desastres, valor
insuficiente para as preocupações das famílias, ciclicamente afectadas pelos eventos climáticos.
Entre os bairros mais
afectados pelas inundações
contam-se Chamanculo, na
zona de Xipamanine, Maxaquene, Polana-Caniço, Ferroviário, no Minguene, Costa
do Sol, Chiango, Hulene, MaPUBLICIDADE

goanine e Luís Cabral.
Estes dados foram partilhados pela vereadora de
Saúde e Acção Social no
CMM, Alice de Abreu, no I
Seminário de Gestão e Redução de Risco de Desastres.
Recordou que a época
chuvosa 2021-2022, que se
prolongou até Abril, afectou
pouco mais de 12 mil pessoas,
tendo sido desenvolvidas acções para mitigar os efeitos
das mudanças climáticas, no
quadro do Plano de Desenvolvimento Municipal 20192023.
“Dentro do Plano de

Contingência, antes da época chuvosa, capacitamos os
comités locais de gestão de
risco de desastres, limpamos
e desassoreamos as valas de
drenagem e sensibilizamos os
munícipes sobre as medidas a
adoptar em caso de eventos
extremos”, apontou.
Segundo de Abreu, também foi feita a sucção das
águas em zonas residenciais,
escolas e unidades sanitárias,
para além da retirada das famílias em situação de risco.
A vereadora de Saúde e
Acção Social apontou que,
com o seminário, envolvendo

todos os actores-chave para
a redução de risco de desastres, entre instituições públicas, privadas, sociedade civil
e o próprio munícipe, visava
fazer-se o levantamento das
principais preocupações reportadas durante os eventos
climáticos.
“Com estas experiências,
pretendemos implementar
planos para que tenhamos
uma cidade resiliente, estruturada e organizada face
às mudanças climáticas, que
começam a ter um impacto negativo na vida do nosso
munícipe”, disse de Abreu.
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REGIÃO DO GRANDE MAPUTO

Águas dos esgotos
“inundam” ruas da capital

FARMÁCIAS DE SERVIÇO
ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791
SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190

AS águas de esgoto não dão
tréguas aos munícipes que temem pela sua saúde. Depois
de algum tempo sem queixas, os residentes dos bairros
Central e Malhangalene, particularmente, voltam a estar
preocupados
Os esgotos estão a rebentar, mas ninguém resolve a
situação. O problema, que
denuncia a inoperacionalidade do sistema de escoamento das águas negras, tarda a
ser solucionado por quem de
direito, facto que preocupa
os residentes e transeuntes
de avenidas como Paulo Samuel Kankhomba, Amílcar
Cabral, Guerra Popular, Marien N’Gouabi, Emília Daússe
e Milagre Mabote. Não é para
menos. Invariavelmente, os
transeuntes têm de andar aos
saltos, correndo o risco de
caírem numa possa de águas
negras, ou contaminarem as
suas residências por terem pisado a água. Por outro lado, as
águas negras aceleram a de-

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e
735
MALHANGALENE – Av. Vladimir Lenine,
2791, r/c
XITSUNGU – Av. de Moçambique, 4153,
r/c
MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425
DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere, 764

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA
Chamadas de Socorro ---------- 82 198
Geral: 21322222
21322334

CRUZ VERMELHA
Serviço Geral ------------------ 21629554

gradação do asfalto já cansado
e a reclamar de intervenção.
Na esquina entre as avenidas
Paulo Samuel Kankhomba e
Amílcar Cabral, junto ao Lar
dos Estudantes da Universidade Eduardo Mondlane e da
Universidade Politécnica, a
sarjeta não está devidamente
sinalizada, o que aumenta o
risco de acidentes de viação.

Em quase todas as avenidas
da cidade há sarjetas destapadas, entupidas ou com águas
a transbordar. É preciso que o
município melhore o saneamento, pois esta situação é
desconfortável. Este é um grito de socorro que clama por
resposta urgente como ilustra
a imagem do nosso colega Urgel Matula.

Detido homem acusado
de fraude electrónica
UM indivíduo encontra-se detido, desde segunda-feira, na 1.ª Esquadra da PRM, sita na
baixa da cidade, indiciado da prática dos crimes
de fraude electrónica e posse de documentação
falsa, que resultou na retirada de 620 mil meticais numa agência bancária localizada na capital
do país. O suspeito foi preso quando tentava levantar mais de 200 mil meticais, mas refuta as
alegações justificando que estava a abrir uma
conta bancária para receber dinheiro a fim de
comprar uma viatura.
“Na verdade, eu fui usado pelo Mauro (gen-

ro), que me pediu a conta para receber dinheiro
para comprar um carro”, disse.
O suspeito disse ainda que, ao receber o valor, teria uma comissão de 20 mil meticais.
O porta-voz da PRM na cidade de Maputo,
Leonel Muchina, referiu que suspeita haver o
envolvimento de alguns agentes bancários que
fornecem dados a redes criminosas.
“Estas informações só podem ser fornecidas por funcionários do banco aos bandidos que
forjam documentos que permitem o levantamento do dinheiro”, explicou.

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

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

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

Acesse:
https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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APOIO AO ORÇAMENTO DO ESTADO

NAS FRONTEIRAS NACIONAIS

Simplificação
de procedimentos
vai tornar corredores
competitivos

F. MATSINHE

O

CONSELHO de Administração do Banco
Mundial deverá aprovar, até 30 de Junho
próximo, o pacote de
300 milhões de dólares norte-americanos destinados ao
apoio directo ao Orçamento do
Estado.
“Depois dessa primeira
tranche financeira iremos discutir mais duas subsequentes, uma em 2023 e a outra em
2024, cujos valores dependerão
das reformas que o Governo
moçambicano pretender fazer”, disse Idah Pswarayi-Riddihough, directora do Banco
Mundial para Moçambique,
Madagáscar, Maurícias, Comores e Seicheles.
A fonte, que falava em conferência de imprensa ontem,
em Maputo, no final de uma
audiência que lhe foi concedida pelo ministro da Economia e
Finanças, Max Tonela, afirmou
ainda que, a par do apoio ao
Orçamento do Estado, o Banco Mundial continuará a fazer
intervenções direccionadas ao
apoio às populações vulneráveis.
“O apoio orçamental por
si só não é suficiente para desenvolver o país. Precisamos
de ter outros projectos que
podem beneficiar ao Executi-

Idah Pswarayi-Riddihough, directora do Banco Mundial para Moçambique

vo, às populações e ao próprio
desenvolvimento e é por isso
que estamos a finalizar agora
o nosso ‘Country Partenership

Framework’, através do qual
iremos acordar com o Governo e com outros parceiros de
desenvolvimento, bem como

com o IFC e MIGA (que são
agências do Grupo do Banco
Mundial), sobre o tipo de projectos que serão apoiados”,

frisou.
Pswarayi-Riddihough salientou também que a instituição financeira multilateral tem
o seu foco na cooperação com
Moçambique, nos sectores de
educação, saúde, transporte,
energia, boa governação e economia digital.
A representante do Banco
Mundial justificou a retoma do
apoio da instituição ao Orçamento do Estado com o reconhecimento do forte trabalho
feito pelo Governo de Moçambique desde a descoberta das
dívidas não declaradas, sobretudo no que respeita à transparência e boa governação.
“Entretanto, ainda há
muito trabalho por fazer, sobretudo nessas duas áreas. Elas
preocupam a sociedade civil
e a população em geral, pois
querem saber que garantias
existem para que esse dinheiro seja usado correctamente”,
destacou.
Segundo ela, para além dos
choques económicos provocados pelos ciclones, Covid-19
e pelo impacto da guerra na
Ucrânia, o Banco Mundial
pretende ainda concentrar-se
no apoio às populações da região que foram afectadas pelos
ataques terroristas no norte do
país.

COMBUSTÍVEL EM MOÇAMBIQUE

AMEPETROL diz que país
tem reservas suficientes
A ASSOCIAÇÃO Moçambicana de Empresas Petrolíferas
(AMEPETROL) afirma que o
país tem quantidade suficiente
de combustível para responder
à demanda.
O pronunciamento desta
entidade surge na sequência
de algumas notícias postas a
circular, dando conta de uma
eventual ruptura de combustível nas empresas petrolíferas
do país.
O secretário-geral da
agremiação, Ricardo Cumbe,
disse tratar-se de uma desinformação aos consumidores.
“Não temos problemas de stocks de momento. Ocorreu uma
situação de desinformação nas
redes sociais e a informação
que estava a ser veiculada não
correspondia à verdade”, afirmou.
Cumbane esclarece, no
entanto, que as dificuldades

apresentadas
recentemente
pela Associação, referentes ao
desajuste do preço praticado
no país com o da importação
dos combustíveis, ainda prevalecem, explicando, contudo, que já há contactos com o
Governo para a busca de uma
solução.
Em Abril, a AMEPETROL
pediu a revisão dos preços dos
combustíveis e alertou que as
dívidas do Estado às gasolineiras podem paralisar a distribuição num momento em que se
regista um aumento acentuado
do custo do petróleo no mercado internacional.
No total, segundo a Associação Moçambicana de Empresas Petrolíferas, o Governo devia, até finais de Abril,
às gasolineiras acima de 110
milhões de dólares, um valor
que continuava a crescer com
a subida do preço do barril no

mercado internacional em resultado dos impactos da guerra na Ucrânia.
Recentemente, o Primei-

ro-Ministro,
ne, afastou
de o Estado
subsectores,

Adriano Maleiaa possibilidade
subsidiar alguns
incluindo o de

combustíveis, como forma de
fazer face à alta de preços na
sequência da crise provocada
pelo conflito na Ucrânia.

gás à Rússia e a perspectiva
de que as nações africanos
produtoras de gás podem ser
uma alternativa viável.
“Os países europeus vão
certamente continuar a explorar as possibilidades de
compra aos maiores produtores africanos de gás, mas isto
vai ser feito principalmente
através de acordos casuísticos
e não uma mudança sísmica”,
disse Marisa Lourenço.
De acordo com a analista, “o recente debate sobre
as sanções à exportação de
gás da Rússia mostrou que as
nações europeias dificilmente vão virar as costas ao gás
russo, por isso a África subsahariana é apenas uma parte
do puzzle”.

Janfar Abdulai, ministro dos Transportes e Comunicações

A REDUÇÃO da burocracia e a simplificação de
procedimentos nas fronteiras, com vista a tornar
os corredores nacionais de transporte mais competitivos e eficientes, passam a ser prioridades
para o Governo.
É neste contexto que o ministro dos Transportes e Comunicações, Janfar Abdulai, exortou
às autoridades alfandegárias, de migração, portuárias e demais entidades nacionais envolvidas
no trânsito de mercadorias a inovarem para flexibilizar o trânsito de bens nas fronteiras.
Janfar Abdulai, que falava terça-feira, em Maputo, na abertura da Sétima Conferência do Porto
de Maputo, evento que juntou intervenientes da
área de logística e do comércio internacional,
reconheceu que o caminho para o alcance desse objectivo passa pela integração dos diferentes
sectores envolvidos no comércio internacional
num único sistema de gestão.
“Continuamos a trabalhar para a materialização do sonho de ter uma fronteira única em Ressano Garcia, no distrito da Moamba, província de
Maputo”, disse.
Projecções avançadas ainda ontem indicam
que o Porto de Maputo pretende aumentar a
quantidade de carga manuseada das actuais 22,3
para 54 milhões de toneladas em 2043, facto que,
segundo o ministro, não pode ser feito sobrecarregando as infra-estruturas rodoviárias nacionais.
“Encorajamos a realização dos trabalhos para
PUBLICIDADE

Gestores garantem disponibilidade de combustível

Gás de África não serve como
alternativa à Rússia para a UE
A ANALISTA da Control Risks
que segue as economias lusófonas disse ontem à Lusa
que a ideia de o conflito na
Ucrânia servir de catapulta
para o sector do gás africano
é exagerada devido aos desafios existentes na região.
“Ver este último desenvolvimento geopolítico entre
a Rússia e o Ocidente como
uma oportunidade para o
gás da África Subsahariana
se catapultar para o palco
mundial é subestimar os desafios existentes e exagerar
a capacidade para os países
ultrapassarem”, disse Marisa
Lourenço.
Em causa está a tentativa
dos países ocidentais de diversificarem as compras de

F.MATSINHE

Decisão do Banco Mundial
tomada até final de Junho

A Rússia é a principal
fornecedora de gás à Europa, representando 32% das
compras dos países europeus, contra 8% da Nigéria,
por exemplo, que é o maior
produtor de gás e petróleo na
África subsahariana.
A principal dificuldade,
afirmou Marisa Lourenço, é
que, “apesar de alguns países
poderem ajudar a diversificação, o impacto só será visível
dentro de dois ou três anos,
porque o estado de desenvolvimento do mercado é ainda
pouco maturo, o que significa
que os produtores não estão
preparados para aumentar a
produção em grande escala a
que se juntam os altos riscos
operacionais”.

a mitigação de problema similar na Estrada Nacional Número Quatro (EN4), o que permitiu
a melhoria dos rácios entre a carga rodoviária e
ferroviária”, afirmou.
Explicou que em 2019 o Porto de Maputo recebia apenas 15% da carga ferroviária e que hoje o
manuseamento via férrea totaliza quase 30% do
total da carga transportada.
Na ocasião, Janfar exortou aos concessionários do Porto de Maputo a tomarem em consideração, na implementação do seu novo plano-director, a transitabilidade rodoviária, para que
o desenvolvimento do Corredor de Maputo seja
efectivamente sustentável.
“Temos consciência que os volumes rodoviários irão também aumentar, mas temos de estar
em condições, por exemplo, de dar resposta à
recente decisão de manter a fronteira de Ressano
Garcia aberta 24 horas”, afirmou.
Segundo ele, neste momento, desde a abertura da fronteira de Ressano Garcia 24 horas por
dia, o Porto de Maputo recebeu uma média de
104 camiões no período entre as 22.00 h e as 6.00
h, “o que é uma clara indicação do potencial desta medida”.
O ministro dos Transportes e Comunicações apelou também à Trans African Concession
(TRAC) a estimular os utentes a melhor explorarem as horas de menor congestionamento, por
forma a garantir maior segurança na circulação
pela N4.

Acesse:
https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Lançado projecto
de reconstrução resiliente

ARQUIVO

O

PROJECTO de reconstrução resiliente
de infra-estruturas,
lançado há dias na
cidade da Beira, está
avaliado em 10,1 milhões de
dólares (644,8 milhões de meticais). O plano será materializado até Setembro de 2024 e
servirá como modelo no país.
A secretária de Estado na
província de Sofala, Stella
Zeca, que orientou a cerimónia, disse tratar-se de uma
forma de contribuir para o
processo de reconstrução pós-ciclone em consonância com
o Programa Quinquenal do
Governo, a Organização das
Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e
com o Programa das Nações
Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat),
parceiros intervenientes no
programa.
“A palavra resiliência ganhou, nos últimos anos, uma
relevante importância e estes
projectos devem ser resistentes e, acima de tudo, estarmos
preparados para que os ciclones não tragam impactos severos no futuro”, sublinhou .
Segundo disse, o projecto
visa desenvolver quadros locais
de acção para a recuperação
física, social e económica pós-desastres, para além de promover a reabilitação sustentável e resiliente de habitação,
infra-estruturas e meios de
vida, fomentando uma reconstrução sustentável de assentamentos humanos e impulsar a
recuperação sócio-económica
nas comunidades.
Acrescentou que as novas
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Dívidas à EDM ascendem
a 300 milhões de meticais
AS dívidas dos consumidores
públicos e privados na cidade
da Beira à Electricidade de Moçambique (EDM) ascendem a
300 milhões de meticais. Estas
derivam de facturas não pagas
e multas por fraudes.
O facto foi tornado público
terça-feira pelo director regional centro desta empresa pública, Belmiro Mateus, numa
conferência de imprensa, no
contexto da reunião de balanço das actividades do primeiro
trimestre.
Mateus considerou o índice
da dívida como alta e estando
a comprometer os planos traçados pela empresa para o ano
em curso.
Apesar disso, realçou que

estratégias estão a ser traçadas
para reverter o cenário vivido
nesta região do país, bem como
para a recuperação dos valores
em questão juntos dos consumidores.
O director regional centro
da EDM advertiu, entretanto,
aos clientes que não estão a
honrar o compromisso, que as
dívidas poderão ser cobradas
coercivamente, incluindo a
instauração de processos judiciais.
Apontou que serão igualmente responsabilizados mesmo que tenham pago o valor
em dívida, com o intuito de
desencorajar estas práticas lesivas, cada vez mais frequentes
entre os consumidores.

“As dívidas estão a comprometer os planos de expansão de electrificação. Precisamos desse valor para tornar a
empresa mais eficiente”, sublinhou .
Belmiro Mateus disse que
a EDM tem vários projectos de
electrificação para este ano, na
cidade da Beira, mas para efectivar uma parte destes depende
do pagamento das dívidas por
parte dos clientes.
No contexto dos planos
de electrificação na Beira, o
director revelou que, ainda
este ano, está previsto um
projecto de instalação de
2500 candeeiros de iluminação pública nos diferentes
bairros da urbe.

Depois do “Idai” projectam-se edificações mais resilientes na Beira

zonas de assentamentos devem ser mais consolidadas e
seguras para que os locais de
riscos sejam menos habitáveis,
garantindo, deste modo, que
ao chegarem os eventos climáticos as pessoas possam estar
prevenidas.
Por sua vez, a representante da Agência dos Estados
Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), Maggie Northman, está convicta
de que o projecto será implementado com sucesso, dada a
vontade dos parceiros de sua
concretização.
Defendeu que o programa

visa contribuir para que as comunidades afectadas estejam
melhor preparadas para eventos climáticos, que possam
atingir, no futuro, a Beira ou a
província de Sofala.
“Os Estados Unidos estão empenhados em ajudar os
moçambicanos a construírem
um país mais saudável, seguro,
democrático e próspero para
todos”, afirmou.
De acordo com Northman,
o seu país sente-se honrado
em contribuir na implementação do projecto de resiliência e
na redução da vulnerabilidade
dos moçambicanos aos even-

tos climáticos.
REDE DE
INFRA-ESTRUTURAS
SEGURAS
Por seu turno, a representante da ONU-Habitat,
Sandra Roque, afirmou que
o projecto vai constituir uma
rede identificada e coordenada de infra-estruturas seguras, através da qual o Instituto
Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres em
Sofala (INGD) poderá intervir com rapidez em casos de
emergência.
Para Sandra Roque é neces-

sário tornar os locais de assentamentos e a população mais
resilientes, estabelecendo uma
rede de infra-estruturas seguras que tenham a dupla função
como produção, prestação de
serviços e ensino, mas também
oferecer abrigos seguros.
“Esperamos que o programa possa melhorar a vida em
locais de reassentamento em
Sofala e no país”, perspectivou.
O projecto é financiado
pela USAID e vai beneficiar
igualmente 200 mil pessoas
nos distritos de Dondo, Búzi e
Nhamatanda.

PUBLICIDADE
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Acesse:
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FACE ÀS EXIGÊNCIAS SOCIAIS E ECONÓMICAS

PR desafia universidades
a melhorarem qualidade

O

Livro escolar

Livro escolar já
está a ser distribuído

I. PEREIRA

PRESIDENTE
da
República,
Filipe
Nyusi, desafiou as
universidades nacionais a a responderem às exigências actuais
da sociedade e da economia
investindo na produção,
transmissão e difusão de conhecimento; na melhoria da
qualidade do ensino, investigação e extensão e, sobretudo, na qualificação da mão-de-obra.
Para o Chefe do Estado, que falava na tomada de
posse de Manuel Guilherme
Júnior, como reitor da Universidade Eduardo Mondlane (UEM), e de Marcelino
Liphola e Fred Nelson, como
vice-reitores da Universidade Lúrio (UniLúrio), neste
momento, à semelhança de
outros países, a luta no ensino superior em Moçambique
está centrada na expansão e
melhoria do acesso.
Para Nyusi, as instituições
de ensino superior não se devem transformar em locais
de mera distribuição de diplomas ou se evidenciarem
pelo no número de palestras
que promovem, mas sim
destacar-se pela sua contribuição no conhecimento, na
formação de mais e melhores
técnicos para o país e na resolução dos problemas reais.
Exemplificando, apontou
o papel das universidades nas
soluções até aqui encontradas no contexto da Covid-19,
através de descobertas de vacinas.
Esclareceu que Manuel
Guilherme Júnior é um dos
três nomes seleccionados

Nyusi quer universidades a resolverem problemas concretos do país

pelo Conselho Universitário
da UEM, tendo simplesmente homologado, depois de
colher sensibilidades a vários
níveis.
“O Professor Doutor
Manuel Guilherme Júnior é
docente universitário e investigador de carreira, com
experiência na gestão de órgãos de instituições de ensino superior até à data da sua
nomeação para reitor”, disse.
Argumentou que não se
deve ter receio de pessoas
novas em idade nem das que
têm muita experiência, pois
são necessárias para trans-

mitir o que sabem.
Na sua intervenção, realçou que a UEM, apesar de ser
a mais antiga instituição de
ensino superior no país, enfrenta situações desafiantes
e deve dinamizar o processo
em curso de transformação
para uma autêntica entidade
de investigação e produção
de conhecimento, para continuar a assumir o seu papel
de uma universidade-mãe.
“Tem de ser tangível e
visível no que se produz e
deixar marca de uma universidade. Neste âmbito, considero o incremento da actual

posição da UEM nos rankings
regional e internacional de
qualidade de ensino como
uma prioridade. Deve ainda potenciar o processo de
transformação digital da
instituição face aos desafios
impostos pela dinâmica contemporânea do desenvolvimento político e socioeconómico e cultural”, disse.
A Marcelino Lipola e Fred
Nelson, vice-reitores da UniLúrio, Filipe Nyusi desafiou-os a trabalharem para reduzir as assimetrias regionais
no acesso ao ensino superior.
“Com a UniLúrio e as ou-

tras universidades fora da
capital do país, pretendemos
aproximar o ensino universal dos moçambicanos que
vivem e trabalham longe da
capital, que actualmente são
menos servidos em termos de
oferta educacional do nível
superior. Estas universidades
contribuem para combater
as disparidades herdadas,
tanto regionais como sociais.
Queremos que sejam activas
e tenham uma relação forte
na região onde elas se encontram e sejam relevantes nos
locais onde estão implantadas”, exortou.

Detectados mais 11 casos de Covid-19
ONZE pessoas com idades compreendidas entre oito e 54 anos foram diagnosticadas com
Covid-19 de terça para quarta-feira, de um
total de 772 amostras examinadas, informaram ontem as autoridades da Saúde do país.
A cidade de Maputo registou o maior número de novos casos, ao diagnosticar seis pessoas com a doença.
Assim, o país conta com um cumulativo de
225.451 casos da Covid-19, 60 dos quais acti-

vos, sendo metade na capital do país.
Segundo o Ministério da Saúde (MISAU),
no período em análise, seis pessoas ficaram
livres da doença na província de Inhambane.
O comunicado do MISAU aponta igualmente que não houve registo de mortes ou de
novos internamentos, continuando hospitalizados quatro pacientes nos Centros de Internamento da Covid-19 (CICOV), três dos quais
sob oxigenoterapia.

Por outro lado, entre segunda-feira e ontem, 19.268 pessoas receberam a primeira e a
segunda doses da vacina contra a Covid-19 e
347.155 tomaram a dose de reforço.
A nota aponta que desde o início da vacinação, em Março, até ontem, 14.909.652 pessoas foram imunizadas contra a doença.
Estima-se que 91,1 por cento, de um total de 15.208.538 de pessoas planeadas, já tenham sido vacinadas.

Metuge terá edifício do INSS construído de raiz
O DISTRITO de Metuge, em
Cabo Delgado, contará em
breve com serviços de segurança social, quando forem
concluídas as instalações da
futura delegação distrital do
Instituto Nacional de Segurança Social (INSS).
O director-geral do
INSS, Joaquim Moisés Siúta, em visita de trabalho à
província de Cabo Delgado
esta semana, inteirou-se
do ritmo da construção do
referido edifício, no quadro
da estratégia de expansão
territorial da segurança social obrigatória traçada pelo

Governo.
Trata-se de um edifício
construído de raiz e a primeira instalação no distrito,
cujos contribuintes e beneficiários são até agora assistidos a partir da cidade de
Pemba, a capital provincial,
ou por brigadas móveis.
O Governo do distrito
de Metuge já se tinha comprometido a dar apoio incondicional ao INSS para a
concretização do plano.
Com efeito, o Governo distrital está a ajudar na
mobilização dos diferentes
grupos
socioeconómicos

locais para se inscreverem
na segurança social, tendo
em conta o seu futuro e dos
seus dependentes.
Entre outras actividades
económicas, o distrito tem
como de eleição a pesca,
agro-pecuária e o comércio.
Na sua visita, o director-geral do INSS congratulou
a delegação provincial pelo
desempenho alcançado no
primeiro quadrimestre de
2022, não obstante as adversidades vividas nalguns
pontos do centro e norte
de Cabo Delgado, derivadas

dos ataques terroristas.
Acrescentou que a situação terá obrigado parte da população e agentes
económicos a abandonar as
suas habituais zonas de residência e de actividades.
Siúta recomendou a delegação provincial do INSS
a inscrever mais empresas
e trabalhadores no sistema
de segurança social, tendo em conta que este é um
instrumento de combate à
pobreza.
O director-geral do INSS
enalteceu, igualmente, os
resultados alcançados na

cobrança das dívidas aos
contribuintes no período
em análise.
Com efeito, foi possível
recuperar pouco mais de
14 milhões de meticais, um
cumprimento do plano de
136 por cento.
A dívida global dos contribuintes em Cabo Delgado
é de cerca de 146 milhões de
meticais, sendo que o plano para 2022 é de cobrar 31
milhões de meticais.
Metuge dista cerca de 40
quilómetros da cidade de
Pemba, a capital provincial
de Cabo Delgado.

DEZ milhões de livros da 1.ª
à 7.ª classe, de um total de
16 milhões encomendados
pelo Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH), já
estão no país, estando em
curso a distribuição pelas
províncias.
A informação foi revelada ontem, em Maputo,
pela porta-voz do MINEDH, Gina Guibunda, tendo
referido que as províncias
farão chegar aos distritos e
destes pontos para as escolas.
Disse ainda haver esforço para o material chegar a
todas as unidades de ensino
até próxima semana. Como
os navios transportando o
material continuam a chegar, a situação vai evoluindo diariamente.

A porta-voz esclareceu que o livro da 6.ª classe, com novos conteúdos,
também já está disponível.
“Estamos a trabalhar
de forma que quando as
crianças retomarem para o
segundo trimestre encontrem os livros nas escolas.
Este material é esperado já
há muito tempo”, disse.
Guibunda explicou que,
dos 16 milhões de livros esperados, uma parte voltará
aos armazéns como stock
de segurança e de emergência, como tem acontecido todos os anos.
Aliás, devido à demora na chegada do material
para o presente lectivo, o
sector teve de se socorrer
do estava em armazém.
“É verdade que o material que fica no armazém é

em número reduzido, mas
deu algum jeito e permitiu
o decurso normal das aulas. Os professores também
tiveram de ser orientados a
usarem conteúdos dos manuais dos anos anteriores”,
disse.
Guibunda explicou que
os materiais atrasaram devido a vários factores, com
enfoque para a pandemia
da Covid-19, que dificultou
a sua produção e transporte para o país, porque faltaram contentores.
Assegurou que o atraso
que se verifica não condicionou o decurso das aulas,
pois o currículo foi elaborado de tal maneira que as
primeiras seis semanas fossem reservadas à leccionação de matérias das classes
anteriores.

DESVIO DE 113 MILHÕES DA DTM

Sentença marcada
para 28 de Julho
A SENTENÇA do caso de desvio de cerca de 113
milhões de meticais da Direcção Nacional do
Trabalho Migratório (DTM) está marcada para
28 de Julho corrente, segundo agendou a juíza
Evandra Uamusse.
O Ministério Público, através do seu representante, Armando Parruque, pediu a condenação efectiva e a aplicação da pena máxima
aos onze co-réus implicados.
O pedido foi formulado na sessão reservada à apresentação das alegações finais, na terça-feira. Armando Parruque disse que ficou
provado nas sessões de discussão e julgamento que os réus praticaram vários actos, entre
os quais a dissimulação de contratos, falsificação e transferência de somas elevadas da DTM
para a TEBA, com o fim último de lesar o Estado em pouco mais de 113 milhões de meticais.
Referiu, a título de exemplo, que a ré
Anastácia Zitha, na qualidade de directora da
DTM, terá autorizado o pagamento de cinco
milhões de meticais à empresa KuYaka Construções, propriedade dos co-réus De Sheng
Zhang e Dalila Lalgy, para a edificação de uma
dependência em Malema, província de Nampula, para a ré Helena Taipo.
O valor em causa, segundo o MP, foi transferido pela DTM para a conta pessoal de De
Sheng Zhang, ficando provado que o dinheiro
não era para a construção do bloco oficinal do
Instituto Nacional de Formação Profissional
(INEFP), como tentaram justificar os réus durante as sessões de produção de provas.
Segundo a acusação, foram usadas as empresas Bela Eventos, propriedade do réu Baltazar Mungoi e esposa, e a Vetágris-Agro-Pe-

cuária, do réu Hermenegildo Nhatave, para
emitir recibos e facturas supostamente para
regularizar processos na DTM. Diz ainda o MP
que foi igualmente usada a empresa Mulher e
Investimentos, co-propriedade da esposa do
réu Pedro Taímo, Argentina Efraime Taímo,
para retirar dinheiro daquela instituição tutelada pelo Ministério do Trabalho e Segurança
Social.
Armando Parruque acrescentou que todos
os réus, com excepção de Baltazar Mungoi,
praticaram actos que prejudicaram o Estado,
os mineiros, ex-mineiros e/ou seus dependentes. Pesa sobre Mungoi o crime de falsificação de assinatura para o fornecimento de
recibos e facturas à DTM. Na fase de produção
de provas, o réu disse que forjou estes documentos a pedido do esposo da ré Anastâcia
Zitha para a regularização das contas na DTM.
Quem havia sido igualmente contactado para
a emissão de documentos falsos à DTM, por
um outro indivíduo, foi o réu Hermenegildo
Nhathave.
Porém, a defesa dos réus entende que a
acusação do MP é infundada porque não conseguiu provar quem se terá beneficiado dos
113 milhões de meticais.
Refere que, em relação aos crimes de falsificação de documentos, os réus praticaram-nos com o intuito de regularizar processos da
DTM.
Diz também que o Ministério Público não
conseguiu provar o envolvimento dos outros
réus nos crimes de peculato, participação
económica em negócios e abuso de cargo ou
função.
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CIDADE DE NAMPULA

NO HOSPITAL CENTRAL

Mais de 100 cidadãos
submetidos
a cirurgia à catarata

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

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

Bombeiros –
26212222/26212260/840293051
CRUZ VERMELHA

Serviço Geral – 26213693

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

Há sucatas por toda a cidade de Nampula

Sucatas tomam
espaços de peões
SUCATAS estão a embaraçar
a circulação de peões na cidade de Nampula. Em quase
todo o lado da urbe, há viaturas abandonadas nos passeios, constituindo perigo
aos pedestres.
É uma situação que se
pode constatar, por exemplo, nas ruas Dom Manuel
Vieira Pinto e de Mutauanha,
bem como na Avenida Número Oito.
Munícipes que falaram à
nossa Reportagem disseram

ser constrangedor, pois são
obrigados a arriscar as suas
vidas, caminhando na faixa
de rodagem.
A sucataria localizada
no bairro de Namicopo, por
exemplo, é apontada como
um lugar onde os malfeitores
se escondem à espera de vítimas para as agredir, quer de
dia quer à noite.
Conta Samuel Sadique,
morador daquele bairro,
disse ter presenciado vários
roubos e agressões no local.

POLICIA

Mariza Amade, por sua
vez, é de opinião que o Conselho Municipal deve realizar
trabalho rotineiro de fiscalização e remover as sucatas.
O director do Gabinete de
Comunicação e Imagem do
Conselho Municipal de Nampula disse, numa entrevista,
que no ano passado houve
remoção de sucatas. É uma
actividade que continua,
pois “o objectivo do município é ter a cidade limpa”,
afirmou.

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

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

Operação à catarata para recuperar visão de alguns cidadãos em Nampula

M

AIS de cem pessoas serão submetidas a cirurgia à catarata
nos Serviços de
Oftalmologia do Hospital
Central de Nampula (HCN),
no âmbito da campanha que
arrancou segunda-feira e que
tem como objectivo restituir
a visão, sobretudo, aos ido-

sos.
Enquanto as intervenções decorrem, uma equipa de técnicos da área anda
em alguns bairros da cidade a mobilizar e sensibilizar
as pessoas com problemas
de catarata para aderirem à
campanha gratuita.
O chefe do Departamento de Oftalmologia do HCN,

Sanchos Vinde, explicou
que a doença está relacionada principalmente com a
idade, por isso a campanha
está dirigida a idosos. Porém,
disse haver possibilidade de
abranger mais pessoas fora
do grupo-alvo.
Além das campanhas,
têm sido realizadas actividades de rotina nesta unidade

sanitária para devolver visão
a doentes com catarata, segundo Vinde.
Madalena Afonso, uma
das abrangidas pela campanha, louvou a acção, manifestando esperança de recuperar a visão. Afirmou que,
logo que voltar a ver, dedicar-se-á a ajudar os outros a
aceitarem o tratamento.

Cães morderam 235 pessoas
CÃES morderam 235 pessoas no primeiro
trimestre deste ano em Nampula, número que mostra grande subida destes incidentes quando comparado com os 79
ataques registados em igual período de
2021.
Segundo registos do Hospital Central

de Nampula, os cães vadios morderam
pessoas na rua.
No entender do Departamento de
Saúde Pública nos Serviços Provinciais
de Saúde, Geraldino Avalinho, o aumento
exponencial dos casos de mordedura tem
que ver com o relaxamento das medidas

contra Covid-19, em que as pessoas voltaram à rua com os seus cães ou cruzando
com animais vadios.
Avalinho fez saber que a Saúde tem
vindo a trabalhar com o sector da Agricultura na sensibilização da população
para que leve os animais à vacinação.
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Atrasos na emissão
de DUAT dominam queixas

O

PROVEDOR de Justiça, Isaque Chande,
afirmou esta semana,
em Maputo, que a
maior parte das queixas que chegam à sua instituição vêm de cidadãos que
reclamam devido à demora na
emissão de títulos de Direito de
Uso e Aproveitamento de Terra
(DUAT), sobretudo por parte
dos municípios.
Segundo o provedor, que
falava aos deputados da Comissão de Petições, Queixas e
Reclamações da Assembleia da
República, no seu gabinete de
trabalho, esta situação atrasa a
execução de várias actividades
nesses espaços.
Lamentou ainda o facto
dos cidadãos pagarem ao município todos os emolumentos
exigidos, mas o processo de
emissão de DUAT leva muito
tempo, indicando que este tipo
de queixas consta de um total
de 700, apresentadas à instituição no período de Abril de
2021 a 31 de Março de 2022. De
acordo com o provedor, para
além de reclamarem da demora na emissão de DUAT, os
cidadãos queixam-se da falta
de celeridade processual nos
tribunais e nos processos de
pedidos de indemnização de
antigos trabalhadores de empresas estatais.
Sobre este último ponto,
explicou que, apesar de algumas empresas terem sido extintas há bastante tempo, os

A Global Alliance Seguros, com sede em Maputo, pretende admitir para seu quadro de pessoal,
um(a) (1) CONSULTOR (A) DE SINISTROS.
Finalidade geral do trabalho:
Tratar de todos os sinistros, conforme lhe for designado, de forma mais eficaz em termos de custos
e satisfatória para o cliente, contribuindo desta forma para a rentabilidade da companhia.
Habilidades:
•
•
•
•
•
•
•
Isaque Chande explicando aos deputados o funcionamento do Gabinete do Provedor de Justiça

dossiers prevalecem, mesmo
com menor intensidade.
De entre as 700 queixas
formuladas pelos cidadãos, o
provedor de Justiça referiu-se
a questões relativas à previdência social, nomeadamente
pedidos de fixação e de rectificação de pensões de aposentação e de sobrevivência bem
como denúncias de actos de
corrupção.
Diante destas situações,
Isac Chande fez saber que para
a instrução das queixas o gabinete conta com cinco assessores, cujo trabalho está sob
orientação de um coordenador
que igualmente tem a função
de distribuir os processos.

“De um modo geral, o número de queixas tende a aumentar, o que resulta das acções de divulgação do papel do
provedor de Justiça. Assim, no
período de 2017 a 2018, registámos 210 queixas e, de 2021 a
2022, registámos 700 queixas.
Tudo indica que no período
de 2022 a 2023 o número de
queixas continuará a subir bem
como subirá a demanda pelos
serviços do provedor de Justiça”, disse Isaque Chande.
Por seu turno, o presidente da Comissão de Petições,
Queixas e Reclamações da Assembleia da República, Álvaro Caúl, encorajou o provedor
de Justiça a continuar a dar

resposta às preocupações dos
cidadãos por forma a aliviar o
sofrimento das populações.
Álvaro Caúl disse estar satisfeito com os trabalhos desenvolvidos pelo gabinete do
provedor, destacando a abertura constante para com os cidadãos e, também, a criação de
diferentes meios de denúncia.
Ainda na sua intervenção,
o deputado assegurou a prossecução da cooperação entre a
comissão e o gabinete, garantindo que o grupo que dirige
vai divulgar o papel, atribuições e competências do provedor de Justiça para que mais
cidadãos saibam da existência
desta figura.

Frelimo aposta na reconquista da Beira

Luís Nhanzozo interagindo com membros do partido Frelimo

O PRIMEIRO-SECRETÁRIO do
partido Frelimo em Sofala, Luís
Nhanzozo, iniciou esta terça-feira uma visita de trabalho de
cinco dias ao distrito da Beira,
tendo como “pano de fundo” a
reactivação das bases do partido

visando reconquistar o município no próximo pleito eleitoral
agendado para 2023.
A visita à cidade da Beira teve como porta de entrada
o bairro da Munhava, e nela
Nhanzozo pretende acompa-

nhar o grau de funcionamento
do seu partido e das organizações sociais a nível local, entre
outros trabalhos.
Para tal, o dirigente está a
orientar os membros a começarem a trabalhar nos bairros e

círculos de comités locais, recordando-lhes o lema “a vitória
prepara-se, a vitória organiza-se”.
“Vamos trabalhar e apoiar
os nossos órgãos no âmbito das
eleições do próximo ano. Não
vamos ficar indiferentes porque
temos de garantir esta vitória
no município da Beira”, incentivou Nhanzozo.
Pediu para os membros não
se conformarem com a actual
situação em que a cidade da
Beira se encontra. Para tal, apelou para que comecem a trabalhar arduamente em prol da
vitória nas eleições do próximo
ano.
O dirigente fez questão de
recordar que o distrito da Beira é o coração da província de
Sofala e a Frelimo tem a responsabilidade de trabalhar e
resolver os problemas da população.
Ainda nesta visita, Nhanzozo vai interagir com membros
do partido sobre os preparativos
do 12.º congresso a realizar-se
em Setembro próximo.

PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS

Momade defende trabalho conjunto
O PRESIDENTE da Renamo, Ossufo Momade, compromete-se a
trabalhar com as autoridades governamentais para a solução dos
principais problemas que apoquentam as populações a nível
nacional.
Ossufo Momade fez este
compromisso perante membros
e simpatizantes do seu partido,
no povoado de Gumo-Baixo,
distrito da Massinga, província

de Inhambane, no quadro de
uma visita de trabalho político que efectua àquela província
desde terça-feira.
Entre os problemas, Momade
destaca o mau estado das vias de
acesso e falta de centros de saúde
para atender as populações.
“Esta realidade levou-nos
a termos de tomar a decisão de
trabalharmos em conjunto com
as autoridades governamen-

tais da província e nacionais, de
modo a ultrapassarmos questões
como a exclusão”, afirmou.
O líder da Renamo disse,
ainda, que o custo de vida consta
como tónica dominante no leque
das preocupações arroladas pela
população daquele distrito onde
trabalhou no primeiro dia da sua
visita.
“Contudo, a nossa mensagem é de encorajamento aos

nossos irmãos, para que não percam a esperança”, pediu, acrescentando que a população de
Gumo clama por um centro de
saúde e água potável.
Nesta deslocação a Inhambane, Ossufo Momade vai passar
por vários distritos desta província, sendo que a agenda principal
é fazer um trabalho com as bases com olhos postos nos pleitos
eleitorais que se avizinham.

FDS na reunião anti-terrorismo
UMA delegação das Forças de
Defesa e Segurança (FDS), liderada pela ministra do Interior,
Arsénia Massingue, participou
ontem, em Marraquexe, Mar-

ANÚNCIO DE VAGA

rocos, na reunião cujo objectivo
era a troca de experiência no
combate ao terrorismo.
Moçambique participou na
Reunião Ministerial da Coliga-

ção Internacional Anti-Daesh
(ISIS) na qualidade de observador.
De referir que o país tem
enfrentado com sucesso grupos

terroristas ligados ao ISIS, que
desde 2017 atacam e saqueiam
bens da população em alguns
distritos da província de Cabo
Delgado.

Adaptação e resposta face as mudanças;
Relacionar e estabelecer rede de contactos profissionais;
Ser comunicativo;
Ser dinâmico e eficiente;
Ter capacidade de relacionamento interpessoal;
Ter capacidade de persuadir e influenciar;
Ter capacidade de trabalhar sob pressão.

Conhecimentos:
•
•
•

Conhecimento na elaboração de relatórios;
Conhecimento em atendimento ao cliente;
Conhecimentos sólidos do software MS Office (Word, Excel, PowerPoint e Outlook) e
Internet.

Requisitos mínimos:
•
•
•
•

Idade compreendida entre os 21 e 35 anos;
Inglês e Português fala e escrita fluentemente;
Ter 12ª classe ou equivalente;
Experiência de três (3) anos no ramo de Sinistros

Vantagens:
•

Licenciatura em Direito

Os interessados deverão enviar as cartas de candidatura, juntamente com o CV actualizado em
português e inglês, cópia do Bilhete de Identidade autenticada, Certificados de habilitações literárias
e profissionais autenticados, Registo Criminal, Atestado de residência e cartas de recomendação/
referência autenticadas, 2 fotos tipo-passe, para Av. Marginal, parcela 141/C Maputo ou para o
correio electrónico recruitment@ga.co.mz até ao dia 18/5/2022.
Somente Cvs seleccionados serão contactados.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
INSTITUTO DE CEREAIS DE MOÇAMBIUQE, IP
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Contratação de Serviços de Auditoria Externa às Demonstrações
Financeiras de 2021 do Instituto de Cereais de Moçambique, IP
1. O Instituto de Cereais de Moçambique, Instituto Público, abreviamente designado por ICM, IP

é uma pessoa colectiva pública de categoria A, dotado de personalidade jurídica, autonomia
administrativa, financeira e patrimonial.
O ICM, IP tem como uma das suas atribuições intervir, como agente de comercialização agrícola
de último recurso, para assegurar o escoamento da produção agrícola, nomeadamente a compra,
armazenamento, conservação e venda de produtos agrícolas com o objectivo de garantir
reservas estratégicas para a segurança alimentar e contribuir para a estabilização de preços.
2. O ICM, IP, pretende contratar Serviços de Auditoria Externa às Demonstrações Financeiras do
ano 2021, para assegurar a devida expressão de uma opinião profissional e independente de
acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA).
3. Nestes termos, o ICM, IP convida entidades com reconhecida capacidade, inscritas no Cadastro
Único (UFSA), a expressarem a sua manifestação de interesse, para providenciar estes serviços.
4. A manifestação de interesse deverá ser redigida e submetida em língua portuguesa no formato
físico, num único invólucro opaco fechado, selado ou lacrado, com identificação completa do
concorrente e do objecto de contratação e em 3 (três) exemplares de igual teor, sendo 1 (um)
original e 2 (duas) cópias a serem entregues no Instituto de Cereais de Moçambique, IP, Av.
Zedequias Manganhela, nº 309, 1º andar, até ao dia 1 de Junho de 2022, às 15.00 horas
locais.
5. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de
8 de Março.
6. Os candidatos interessados poderão obter informação adicional no endereço acima indicado, no
Departamento de Aquisições, durante as horas normais de expediente.
7. Não serão aceites propostas que não estejam devidamente seladas ou entregues fora do prazo
indicado.
Maputo, aos 10 de Maio de 2022
Assinatura
(Ilegível)
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Moçambique
e Zimbabwe querem
documentar histórias

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

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

COORDENADOR DE CAPACITAÇÃO
INSTITUCIONAL

ESPECIALISTA EM APOIO AO SECTOR
EMPRESARIAL

(2 Postos) - Baseado em Nampula e Quelimane

(1 posto) - Sedeado em Nampula

foto I. PEREIRA

O Coordenador de Capacitação Institucional estará sob
a supervisão do Especialista de Governação de WASH,
e irá trabalhar em estreita coordenação com o Assessor Técnico da AIAS (integrado na AIAS) e, será responsável pela implementação técnica e realização dos
resultados esperados para as Componentes 1 e 2. Implementação de políticas e reforço da capacidade institucional do Governo de Moçambique para provisão
de serviços de ASH, e reforço da capacidade técnica,
financeira e de gestão do Governo e dos fornecedores
privados de água.
Filipe Nyusi recebeu Simbarashe Mumbengegwi, enviado do estadista zimbabweano

M

OÇAMBIQUE e Zimbabwe pretendem
documentar as respectivas
histórias
de luta de libertação nacional para que sejam
apropriadas pelas respectivas
populações e conhecidas pelas
gerações vindouras.
O facto foi anunciado ontem pelo conselheiro e enviado do Chefe do Estado zimbabweano a Maputo, Simbarashe
Mumbengegwi, depois da audiência que lhe foi concedida
pelo Presidente da República,
Filipe Nyusi, no seu gabinete
de trabalho.
Mesmo sem precisar datas,
o enviado especial de Emmerson Mnangagwa afirmou que
há consultas que já estão a ser
feitas entre os dois dirigentes
sobre a matéria e até ao mo-

mento os progressos registados
têm sido bastante interessantes.
A ideia, afirmou numa
conferência de imprensa, resulta do facto de os dois países
serem “irmãos” e partilharem
histórias similares sobre as suas
lutas de libertação contra o colonialismo e o imperialismo.
“Todos sabem como Moçambique, sob a liderança da
Frelimo, dirigiu uma luta armada de libertação patriótica
que derrotou o colonialismo
português e o imperialismo e
isso serviu de inspiração para o
povo zimbabweano”, afirmou.
Acrescentou que é igualmente sabido que a luta de
libertação do Zimbabwe só
iniciou depois da proclamação
da Independência de Moçambique.

Tal como no passado, disse
Simbarashe Mumbengegwi,
os líderes dos dois países têm
estado a cooperar para criar
condições de bem-estar entre
os seus Estados e para as respectivas populações.
Afirmou que é por isso que
se achou que as revoluções dos
dois países devem ser apropriadas e, de forma gloriosa,
documentadas, não apenas
para o bem das actuais gerações, mas também para as gerações vindouras.
Sobre a sua deslocação a
Maputo, Simbarashe Mumbengegwi afirmou que o encontro com Filipe Nyusi visava
dar corpo às consultas que têm
estado a ser feitas entre os dois
estadistas sobre a forma como
as histórias das duas lutas revolucionárias devem ser docu-

mentadas, de forma correcta,
mas também para imortalizar
essa história.
A Independência de Moçambique foi proclamada a 25
de Junho de 1975 depois de 10
anos de uma luta armada que
cessou com a assinatura dos
Acordos de Lusaka, a 7 de Setembro de 1974, marcando a
derrota do colonialismo português.
Enquanto o Zimbabwe
proclamou a independência
a 18 de Abril de 1980, depois
da união dos principais movimentos de luta pela independência, nomeadamente União
Nacional Africana do Zimbabwe (Zanu-PF), liderada por
Robert Mugabe, e a União Popular Africana do Zimbabwe
(Zapu), dirigida por Joshua
Nkomo, ambos falecidos.

Foto de F Matsinhe

Diplomatas devem
atrair investimentos

Wilker Dias

Ou seja, revertermos este cenário que está negativo para
muitos países, no sentido de
ser positivo para nós”, afirmou. Nesta sessão, que reuniu membros do Conselho
Consultivo, antigos ministros

e vice-ministros do MINEC,
para além de embaixadores e
outros quadros, definiu-se a
diplomacia económica como
motor da cooperação nos próximos anos.
O docente universitário ex-

•

•

•

•

•
•

Apoiar as instituições a nível provincial e local no
envolvimento de operadores privados e públicos,
gestão de contratos, monitoria de desempenho dos
serviços e regulação;
Apoiar regularmente a actualização do sistema de
monitoria do subsector (BIAS /SINAS e/ou outras
plataformas) na planificação e elaboração de relatórios
sobre equidade no acesso aos serviços de ASH;

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

Apoiar o processo de expansão do acesso aos serviços
de água através do desenvolvimento de infraestruturas;
Melhorar a relação de funcionamento dos provedores
de serviços;

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

Funções de gestão e coordenação: O Coordenador de
Capacitação Institucional é o Ponto focal do programa e
espera-se que coordene actividades com as instituições
do Governo e outros parceiros a nível provincial e
distrital/municipal.

SEGUNDO ANALISTA

A ATRACÇÃO de investimentos para o país deve constituir
um dos principais desafios dos
moçambicanos.
diplomatas
Esta leitura é do analista político Wilker Dias, em entrevista
ao “Notícias”.
Docente na Universidade
Alberto Chipande e mestre em
Relações Internacionais, Wilker Dias partilhou ontem esta
visão analisando as principais
recomendações do X Conselho Coordenador do Ministério
dos Negócios Estrangeiros e
Cooperação (MINEC), recentemente realizado em Maputo.
Sobre esta magna reunião
em específico, disse que a mesma destacou-se pela presença
do Presidente da República, Filipe Nyusi, facto que considera
ter reforçado o sentido de responsabilidade que os embaixadores devem assumir para o
cumprimento dos objectivos
do país.
“A partir deste conselho
coordenador, acredito que
a palavra de incentivo que o
Chefe do Estado quis transmitir é sobre a necessidade de se
enfrentar as crises e se trazer
resultados concretos ao país.

Funções Técnicas:
• Apoiar as instituições a nível provincial e local
(Delegação da AIAS, DPOP, Delegação da AURA e os
SDPI) para a melhoria da capacidade institucional nas
áreas de orçamentação, planificação, implementação,
monitoria, e preparação de relatórios;

Qualificações Mínimas:

plicou que esta aspiração passa
pela busca do investimento estrangeiro, o que trará mais-valias ao país não apenas na vertente económica, mas também
no tecido social.
“Quando existem empresas
ou algumas outras multinacionais a investirem directamente
no país, com a abertura das suas
sucursais ou algo do género,
acaba criando mais oportunidades para as pessoas como é,
por exemplo, a nível da empregabilidade”, explicou.
Igualmente, afirmou, a mobilização de ajuda humanitária
para apoiar as vítimas do terrorismo na província de Cabo
Delgado e dos eventos de natureza climática configura-se
como um outro aspecto que vai
requerer maior esforço dos diplomatas nacionais na sua relação com os outros países.
“A questão da própria reconstrução, associada ao apoio
directo às tropas, é um dos
pontos que deve estar na agenda dos embaixadores e, conforme disse a ministra Verónica Macamo, há que se dedicar
maior atenção a este aspecto”,
acrescentou.

Formação/Experiência: Mestrado ou equivalente
em Gestão de Serviços de Abastecimento de
Água; Engenharia Civil/Hidráulica; Governação e
Monitoria de Projectos; e outras áreas relacionadas
ao abastecimento de água e saneamento. 5 anos de
experiência em campo relevante ou um Licenciatura
ou equivalente e 10 anos em campo relevante.
Pelo menos 5 anos de experiência no apoio ao
desenvolvimento organizacional e descentralização
do sector de WASH. Compreensão demonstrada de
ferramentas e técnicas de avaliação organizacional
para o desenvolvimento de capacidades e formação
no local de trabalho. Experiência em formação e/ou
aconselhamento de provedores de serviços de ASH do
sector público, e provedores de serviços de ASH do
sector privado.

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

•
•

•

Desenho e implementação de planos de melhoria
do desempenho financeiro e operacional para
pequenas cidades e vilas e centros de crescimento
rural, provedores de serviços de água e saneamento
em escala de utilização, e PMEs de WASH (será
considerada uma forte experiência e resultados num
sector relacionado);
Realização de análises de mercado e avaliações
empresariais, particularmente no sector de ASH;

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

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

Qualificações Mínimas:

Formação/Experiência: Mestrado ou equivalente
em Economia; Desenvolvimento Empresarial; Gestão
Financeira e Empresarial e 7 anos de experiência
em campo relevante ou Licenciatura ou equivalente;
ou 10 anos em campo relevante. Pelo menos 3 anos
de experiência diretamente relevante no reforço
do desempenho empresarial do sector de WASH.
De preferência forte experiência de trabalho ou na
assessoria aos fornecedores/operadores de serviços
de água na gestão e melhoria dos indicadores de
desempenho e do serviço ao cliente. Experiência
desejada na implementação de actividades financiadas
por doadores.

Os candidatos com requisitos mínimos poderão candidatar-se através do endereço eletrónico:
transformwash.recruitment@tetratech.com , incluindo a carta de apresentação e o Curriculum Vitae (CV em Português e Inglês) actualizado, apresentado na ordem cronológica decrescente. Os candidatos deverão incluir o cargo
da vaga a que concorrem no assunto do endereço eletrónico a ser enviado.

Outras Qualificações Gerais:
• Ter conhecimentos de informática (em Microsoft Office tais como Excel, Word, PowerPoint, etc.).
• Ter excelentes capacidades de comunicação interpessoal, incluindo paciência, diplomacia, vontade de ouvir e
respeito pelos colegas.
• Ter capacidade de trabalhar de forma individual e de trabalhar numa equipa. Ser capaz de trabalhar de forma
eficaz num ambiente de equipa.
• Proficiência e fluência de Inglês e Português em comunicação verbal e escrita.
• Experiência na prestação de serviços em Moçambique, ter trabalhado com sucesso num ambiente de equipa.
• Nota: Apenas cidadãos moçambicanos serão elegíveis para estas vagas de emprego.
Serão contactados apenas os candidatos pré-seleccionados para a entrevista. Não serão aceites chamadas telefónicas.
O prazo para a apresentação de candidaturas é dia 18 de Maio de 2022

4064
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA PROVÍNCIA DE MAPUTO
HOSPITAL PROVINCIAL DA MATOLA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – (UGEA)

FUNDO PARA O FOMENTO DE HABITAÇÃO, FP
REPARTIÇÃO DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com a alínea d) do n.º 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de
8 de Março, comunica-se a adjudicação dos objectos dos concursos abaixo indicados:
Item

Modalidade

Objecto

Empresa adjudicada

Valor (MT)

1

Concurso
Publico Nº07/
FFH/2022

Prestação de serviço de limpeza,
fumigação, jardinagem e higiene

HELP MULTISERVICE

3.500,000,00MT

2

Ajuste Directo
Nº46/
FFH/2021

Fornecimento de material de
construção

MARIANA TECNOLOGY, EI

900,000,00MT

3

Concurso
Publico Nº02/
FFH/2022

Prestação de serviço de
fornecimento, instalação e
configuração de equipamento e
software informático e aquisição de
licenças de antivírus

SAHARA COMPUTER, LDA

4

Concurso
Publico
Nº24/
FFH/2021

Prestação de serviço de design,
gráfica, marketing e publicidade

STANDUP

4.100,000,00MT

5

Ajuste Directo
Nº07/
FFH/2022

Fornecimento de combustível

MK ESA INHAMBANE

350.000,00MT

6

Ajuste Directo
Nº40/
FFH/2022

Prestação de serviços de reparação
e manutenção de viaturas

CFAO MOTORES
MOZAMBIQUE

1000.000,00MT

7

Concurso
Publico Nº03/
FFH/2022

Prestação de serviço de
fornecimento e montagem de
serviço

SAHARA COMPUTER, LDA

439.917,66MT

8

Ajuste Directo
Nº10/
FFH/2022

Prestação de serviços de reparação,
manutenção e fornecimento de
acessórios de viaturas

AUTO TECH, LDA

350.000,00MT

9

Ajuste Directo
Nº11/
FFH/2022

Prestação de serviços de
fornecimento e acabamentos de
molduras

MOLD’ ART

15.800,00MT

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos da alínea d) do número 3 do artigo 33, conjugado com o número 2,
do artigo 63, todos 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 foram adjudicados conforme a tabela indica:
Nº de Concurso

Objecto

Concurso Limitado
nº 01/UGEA/
HPM/2022

Contratação de
empresa para
fornecimento
de serviços de
manutenção,
reparação de viaturas
e fornecimento de
acessórios

799.078,41

Concurso Limitado
nº 02/UGEA/
HPM/2022

Contratação de
empresa para
fornecimento de
serviços de jardinagem
e manutenção de
espaços verdes

Concorrente

Valor

Lote I
TAM TECNOLOGIA AUTO E 1.258.452,00MT
MANUTENÇÃO, LDA
Lote II
TAM TECNOLOGIA AUTO E
MANUTENÇÃO, LDA

432.315,00MT

Lote III – todos os
concorrentes ficaram
desclassificados
Todos os concorrentes
ficaram desclassificados por
apresentarem propostas
acima do valor estimado
para a contratação

A Autoridade Competente
Endereço:
Hospital Provincial da Matola
UGEA
Av. da Namaacha, n.º 1114, Q. 06

Maputo, Maio de 2022
O Chefe da Repartição das Aquisições
(Ilegível)

318
318

DIRECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

AVISO
ABERTURA DO CONCUROS DE INGRESSO
Por Despacho de 24 de Janeiro de 2022, do Director-Geral da Escola Superior de Jornalismo,
nos termos do nº 1 do artigo 10 e nº 1 do artigo 21 ambos do Estatuto Geral dos Funcionários
e Agentes do Estado conjugado com o artigo 3 do respectivo Regulamento, está aberto o
concurso de ingresso para preenchimento de quatro (4) vagas, para o quadro de pessoal da
ESJ - Sede e Delegação Académica de Manica, no regime laboral, nas carreiras de Assistente
Universitário, nas áreas/disciplinas que a seguir se indicam:
Curso

Áreas/Disciplinas

Nº de Vagas

Laboratório de Rádio I e II

1

1

Jornalismo

Laboratório de Televisão I e II

1

2

Jornalismo

Laboratório de Rádio I e II

1

3

Biblioteconomia e

Indexação e Elaboração de

1

Documentação

Resumos

i.
ii.

Certificado de habilitações literárias ou profissional (autenticada pelo Notário);
Certidão de Nascimento original ou cópia do BI autenticada;
Certidão de Registo Criminal original;
Declaração, sob compromisso de honra, de não ter sido expulso do Aparelho
de Estado;
e) Curriculum Vitae;
f) NUIT e respectivo comprovativo;
g) Mapa de junta de Saúde;

Maputo
Manica

ii. Ser aprovado na entrevista profissional, havendo necessidade, que satisfaça os
requisitos constantes no Regulamento da Actividade Docente (Deliberação nº
3/2010, de 26 de Fevereiro), com a classificação mínima de Bom; ou
iii. Ter concluído um curso universitário com, pelo menos, a média global de 14 valores
e classificação qualitativa mínima de Bom, na disciplina que vai leccionar;
iv. Tenha concluído a formação com apresentação de uma Monografia Cientifica:
O Mestrado e Doutoramento, ter experiência comprovada de ensino no Ensino
Superior e participação em formação sobre Metodologia do Ensino, serão
vantagens a considerar para a admissão.

A modalidade de admissão ao concurso é documental seguida de entrevista
profissional.
A admissão ao concurso é solicitada através de um requerimento dirigido ao Director
Geral da Escola, pela ordem que se segue, os requisitos dos documentos:
a)
b)
c)
d)

Província

1. Requisitos gerais:
i. Ter o grau académico mínimo de licenciatura ou equivalente, com a classificação
média de Bom nas disciplinas a concorrer para leccionar;

•

2. Modalidade para a admissão ao concurso:

h) Declaração de Serviço Militar.
iii.

Na fase de admissão ao concurso, são dispensados os documentos indicados nas alíneas
c), g) e h.

3. O processo de candidatura deverá dar entrada num prazo de 30 dias, contados a partir
do primeiro dia da publicação deste anúncio, no Departamento de Recursos Humanos
da Escola Superior de Jornalismo, sita na Av. de Moçambique, Km 14, Estádio Nacional
do Zimpeto, Bloco “C”, R/C – Telefone + 258 20033051, em Maputo e na Delegação
Académica de Manica, sita na Estrada Nacional nº 6, Seminário Santo António, Bairro
Centro Hípico, Cidade de Chimoio.
O Director de Administração e Gestão
(Ilegível)

Av. de Moçambique, Km 14, Estádio Nacional do Zimpeto, Bloco C – Tel.: +258 20033051 – Maputo - Moçambique
– www.esj.ac.mz –

4105

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

EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ESTACIONAMENTO

EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ESTACIONAMENTO

Aquisições

Aquisições

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

10/EMME/2022

Objecto do Concurso

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

Visita Obrigatória

Escritório da EMME,
sita na Avenida Albert
Lithuli, nº 59/67, R/C,
pelas 10.00 horas
do dia 13/5/2022

11

PUBLICIDADE
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Alvará

Data e Hora de
abertura do concurso

Alvará compatível
Dia: 23/5/2022
com o Objecto da Entrega: 11.00 horas
Contratação
Abertura: 11.15 horas

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

Objecto do Concurso

Alvará

Data e Hora de abertura do
concurso

11/EMME/2022

Fornecimento de caderneta e
livros de recibos

Alvará compatível com o
Objecto da Contratação

Dia: 23/5/2022
Entrega até: 10.00 horas
Abertura: 10.15 horas

1. A proposta deverá ser válida por um período de 120 dias.
1. A proposta deverá ser válida por um período de 120 dias.
2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar ou adquirir os
documentos de concurso no endereço abaixo, no horário das 8.00 até às 15.30 horas, a partir
do dia 12/5/2022.

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

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

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

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

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

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

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

Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento
Av. Albert Lithuli, nº 59/67, R/C
Maputo - Telefone: +258 (21) 421299
4106

4106
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AEROPORTOS DE MOÇAMBIQUE, EP
GABINETE DE AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO

ANÚNCIO DE CONCURSO

MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL

1.

AVISO

O Gabinete de Aquisição e Contratação da Empresa Aeroportos de Moçambique - ADM, EP convida empresas interessadas e qualificadas a apresentarem propostas em envelopes fechados e lacrados para o
concurso abaixo descrito:
Data e
Modalidade
horade
final para
Contratação entrega das
propostas

Nº Concurso Objecto

O Conselho Municipal de Maputo avisa ao público em geral e aos
automobilistas em particular, que a Empresa Municipal de Mobilidade
e Estacionamento – EMME (EP), vai realizar trabalhos de Empreitada
de Emergência para reabilitação da Av. da ONU, com o objectivo de
garantir condições de circulação segura do tráfego e melhoramento
de acessibilidade à baixa da Cidade de Maputo.

06/ADM/22

Durante a realização dos trabalhos de empreitada, haverá
condicioamento de trânsito na Av. da ONU, Av. Zedequias
Manganhela, Av. das Estâncias, Av. Fernão de Magalhães e Rua
KaNwalanga, por um período de 45 dias, contados a partir do dia
11 de Maio de 2022. Neste sentido, apela-se aos automobilistas para
prestarem atenção especial à sinalização que será colocada no local.

Contratação de
serviços para
fornecimento,
montagem de
aparelhos de ar
condicionado e
cortinas de ar nas
Instalações da ADM, EP

Concurso
Limitado

27/5/2022

Data e horalimite para
abertura das
propostas

Garantia
provisória
(MT)

27/5/2022
Não aplicável

10.00 horas

10.15 horas

1. Os concorrentes poderão consultar e obter os documentos de concurso no endereço abaixo indicado,
pelo valor não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais), das 8.00 às 15.00 horas, durante os dias
úteis.
2. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo, conforme o horário indicado na tabela acima,
sendo que as propostas que forem entregues sem o cumprimento do horário estipulado não serão consideradas.
Endereço da Entidade Contratante
Aeroportos de Moçambique, EP
Gabinete de Aquisição e Contratação
Avenida Acordos de Lusaka, nº 3267
Tel. +258 21 46 85 55, C.P. 2631
E-mail: ugea@aeroportos.co.mz
Maputo-Moçambique

Para mais informações, favor de contactar a Direcção Municipal de Infraestruturas Urbanas, através dos telefones 823014446 / 823082895,
ou dirigindo-se às suas instalações na Av. Joaquim Chissano, no 923.
Pelos transtornos causados, O CMM pede as mais sinceras desculpas.

3.

Maputo, Cidade Mais Bela, Limpa, Empreendedora e Próspera

O presente concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços à empresa Aeroportos de Moçambique, EP.
Maputo, Maio de 2022

Maputo, aos 5 de Maio de 2022

O Gabinete de Aquisição e Contratação
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AVISO DE CONFERÊNCIA DE LICITANTES
Projecto de Mobilidade Urbana da Área Metropolitana de Moçambique
(MMAUMP)
A Agência Metropolitana de Transportes de Maputo (AMT), os Municípios de Maputo e da Matola estão a
preparar o Projecto de Mobilidade Urbana da Área Metropolitana de Maputo (MMAUMP) a ser financiado
pela Agência Internacional de Desenvolvimento (IDA) do Banco Mundial. O Objectivo do Projecto é melhorar
a mobilidade e a acessibilidade ao longo do corredor seleccionado na Área Metropolitana de Maputo.

Os objectivos da Conferência é transmitir informações gerais sobre o projecto, às partes interessadas do
sector privado e apresentar detalhes sobre os principais pacotes de aquisição e arranjos de implementação
esperados, e receber feedback dos fornecedores sobre a adequação e sustentabilidade do projecto proposto.
A agenda da Conferência dos Licitantes é a seguinte (hora local de Maputo):

O Projecto proporcionará várias oportunidades de aquisição ao abrigo dos seguintes componentes principais:
Componente 1 - Assistência técnica: Reforço institucional e regulamentar dos transportes urbanos e
profissionalização do sector dos transportes públicos.
Componente 2 - Melhoria abrangente dos transportes públicos: Esta componente financiará o primeiro
Corredor de Autocarro de Trânsito Rápido (em inglês conhecido como BRT) na Área Metropolitana de Maputo,
que integra melhorias nas infraestruturas, gestão de tráfego, tecnologias digitais e gestão de operações. O
corredor principal Bus Rapid Transit (BRT) compreende um núcleo segregado de 19km que se estende desde
a Baixa no Centro da Cidade de Maputo via Praça da Juventude em Magoanine, até a Rotunda de Missão
Roque em Zimpeto. Esta componente inclui:
a) Infra-estrutura BRT: Construção e supervisão da infraestrutura BRT e instalações associadas nos
corredores selecionados BRT e alimentadores.
b) Meios circulantes BRT: O projecto financiará a aquisição dos primeiros 120 autocarros.
c) Sistemas Digitais BRT: Esta componente apoiará a digitalização dos principais processos no sector
do transporte público. Esta subcomponente financiará, nomeadamente, o sistema de informação
sobre passageiros; e o sistema de gestão de autocarros.
Componente 3 - Esta componente financiará obras, bens e serviços nas seguintes áreas:
a) Melhorias das ruas, tendo em vista a melhorar o acesso dos bairros de baixo rendimento.
b) Transportes não motorizados (TNM) na AMM. Esta actividade financiará a elaboração dos planos e
obras de infraestruturas para promover o uso da bicicleta e infraestrutura para peões.
c) Combater as barreiras na mobilidade que as mulheres e grupos em situação de vulnerabilidade sofrem.
Esta actividade visa estudar e implementar soluções que combatam as barreiras na mobilidade de
mulheres e grupos em vulnerabilidade em bairros de baixo rendimento na área de influência do
projecto.
Os contratos de aquisição de projectos seguirão o Regulamento de Aquisição do Banco Mundial para o
Financiamento de Projectos de Investimento (IPF). Enquanto o projecto está em preparação, prevê-se que
a aquisição de contratos para a sua realização comece no terceiro trimestre de 2022. A fim de preparar a
Estratégia de Aquisição de Projectos para o Desenvolvimento (EAPD) adequada à finalidade, está previsto,
envolver os participantes no mercado e obter o seu feedback sobre as modalidades de aquisição.
Para o efeito, a Agência Metropolitana de Transportes de Maputo (AMT), os Municípios de Maputo e da Matola
convidam os interessados do sector privado e os intervenientes do sector, para uma Conferência virtual de
Licitantes a partir das 11.00 horas, na quinta-feira, dia 27 de Maio de 2022.

Sessão 1: Apresentação dos contratos para melhorias rodoviárias nas áreas
de Maputo e Matola (estimados abaixo dos 5 milhões de dólares)

11.00 – 12.00 horas

Sessão 2: Aquisição de 120 autocarros para BRT

14.00 – 15.00 horas

Sessão 3:
• Contrato de construção de vias de BRT, incluindo infra-estruturas de auto-estradas: melhorias nos cruzamentos do corredor de BRT; gestão de estacionamento em corredor de BRT; NMT no corredor BRT

15.15 – 17.00 horas

•

Contrato de melhoria da estrada: Boquisso/Intaka - Primeira Rotunda,
8.7km

•

Contrato para o Projecto Ruas Pedestres “RAMBLA”:
Pedestrianização da Rua de Bagamoyo que liga a Praça da Independência, Praça 25 de Junho e Praça dos Trabalhadores, e construção de um
muro que protege a zona de pedestres.

NOTA: O âmbito de aplicação de contratos específicos acima está sujeito a alteração
A sessão nº 1 será realizada em língua portuguesa (sem tradução).
As sessões 2 e 3 serão realizadas em inglês (sem tradução).
Encorajamos fortemente os concorrentes interessados a participarem nesta conferência e aproveita-la para
fazer perguntas e contribuir para a oportunidade de aquisições deste projecto.
A participação na Conferência é estritamente facultativa e não afectará de forma alguma a decisão de
adjudicação de qualquer contrato ao abrigo do Projecto. Não será dada preferência aos concorrentes que
optarem por participar na Conferência.
Para se registar, obter materiais de apresentação do Projecto e receber o link para a Conferência, preencha o
formulário de inscrição no seguinte URL:
https://forms.gle/pwtbtTvgsijVQaWn9
Para quaisquer perguntas, contacte os organizadores da Conferência na mmaumpconference@gmail.com
4139

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

Quinta-feira, 12 de Maio de 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO GÉNERO, CRIANÇA E ACCÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE ACÇÃO SOCIAL - IP
DELEGAÇÃO DE CHIMOIO

ANÚNCIO
Torna-se público que no âmbito do processo de dissolução e liquidação da EMEMEmpresa Moçambicana de Exploração Mineira, SA, está aberto nos termos estabelecidos
pelo Regulamento aprovado pelo Decreto n.º 21/89, de 23 de Maio, o concurso público
para a alienação de 100% (cem por cento) do património imobiliário da Sede da EMEM,
S.A e Delegação, constituído por escritórios, com a seguinte localização:
(i)

Escritórios da Sede da EMEM, SA: localizados na Av. 25 de Setembro, Prédio
Jat I, 5º andar direito, Bairro Central, na baixa da cidade de Maputo;

(ii)

Escritórios da Delegação da EMEM, SA: localizados na Av. 24 de Julho, n.º
1895, 2º andar, Bairro Central.

ANÚNCIO DE CANCELAMENTO
Nos termos da alínea i) do nº 2 do artigo 35, conjugado com o nº 1do artigo 61, ambos do
Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e
Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunicase que ficou cancelado o Concurso Público Nº 1/INAS/RA/022.1/CP/OE/2022,
anunciado no jornal “Notícias” no dia 6 de Abril de 2022, por motivos de as propostas
financeiras apresentadas pelos concorrentes estarem acima do valor estimado, desta
Delegação, para Fornecimento de Combustível e Lubrificantes, através do Orçamento do
Estado, referente ao exercício económico de 2022.
Chimoio, aos 9/5/2022

Para participar no concurso público, os interessados deverão adquirir o respectivo
caderno de encargos, de segunda a sexta-feira, durante as horas normais de expediente
no IGEPE – Instituto de Gestão das Participações do Estado, sito na Rua de Mukumbura,
n.º 363, na Cidade de Maputo, Telefones n.ºs (+258-21) 485643 – 487168, Cell Fixo
(+258-82/84) 3023210 – 3020720.

A Delegada
Esperança Tavede Nhamula
(Técnica Superior de Saúde N1)
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As propostas deverão ser apresentadas em 3 (três) exemplares, em carta fechada e
lacrada, e entregues em mão, à Comissão Liquidatária da EMEM, S.A, nos escritórios
da EMEM, SA, sitos na Av. 25 de Setembro, Prédio Jat I, 5º andar direito, no dia 20 de
Maio de 2022, das 9.30 às 10.30 horas.
As propostas serão abertas nos escritórios da EMEM, SA, na data do encerramento do
concurso (20 de Maio de 2022), pelas 10.40 horas, podendo participar no acto os
proponentes interessados ou seus representantes devidamente mandatados para o
efeito.

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO

Está fixado o Edital respeitante a esta alienação no IGEPE, na Sede da EMEM, SA e na
Delegação da EMEM, SA, nos endereços acima indicados respectivamente.

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL

Para mais informações referentes ao concurso, os interessados deverão adquirir o
Caderno de Encargos no IGEPE.

Maputo, aos 4 de Maio de 2022
3965

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

Requisitos Preliminares de Submissão

As empresas interessadas e elegíveis deverão enviar uma Proposta Técnica e Comercial, em documentos
separados, que deverá ser acompanhada pela seguinte informação:

EMBAIXADA DOS ESTADOS UNIDOS EM MOÇAMBIQUE
AVISO DE OPORTUNIDADE DE FINANCIAMENTO
A Embaixada dos EUA em Moçambique tem o prazer de anunciar que
está aberto o concurso para financiamento de Programas de Pequenas
Subvenções para o Programa Especial de Autoajuda do Embaixador
(Ambassador’s Special Self-Help Program – SSH).
O Programa SSH tem um fundo total de $70,000, e irá financiar pequenos
projectos entre os $1,000 e $10,000.
O concurso está aberto para organizações registadas em Moçambique:
• Organizações
sem
fins
lucrativos
registadas, incluindo think tanks e
organizações da sociedade civil/nãogovernamentais com experiência em
programação;

•

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

•

Licença emitida pela Autoridade competente;

•

Certidão de Registo Comercial;

•

Número Único de Identificação Tributária– NUIT da empresa;

•

Estatutos publicados no Boletim da República;

•

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

•

Apresentação de três (3) cartas de Referência detalhadas que comprovem a experiência em
trabalhos similares; e possuir o mínimo de 5 (cinco) anos de experiência em trabalhos similares nas
componentes de Agricultura, Avicultura, Piscicultura e Associativismo;

•

Boa compreensão das áreas de implementação de projectos sociais e desenvolvimento local;

•

Preferencialmente, ser uma organização/empresa privada que se encontre baseada em Cabo
Delgado.

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

• Organizações comunitárias e organizações
religiosas estabelecidas, registadas e
sediadas em Moçambique.

Prazo para Submissão das Propostas
(Técnica e Comercial)

A resposta ao concurso e toda documentação solicitada deverá ser submetida até às 16.00 horas do dia 8
de Junho de 2022 para o e-mail: tenders@syrahresources.com.au com o tema Programa de Geração de

Não podem concorrer organizações com fins lucrativos ou comerciais.
Inteire-se dos critérios e da submissão de propostas no seguinte link
https://go.usa.gov/xur5m, ou no código QR.
A data-limite para submissão de propostas é 31 de Maio de 2022, às
23.59 CAT.
Para mais informações sobre o Programa SSH visite o
https://go.usa.gov/xux69

Renda para Desenvolvimento Sustentável.
Serão contactadas, para as etapas subsequentes, apenas as empresas cujas propostas sejam pré-qualificadas.
Caso não receba nenhuma comunicação da TWIGG até ao dia 20/6/2022, deverá considerar-se não
seleccionado para a etapa seguinte do presente concurso público.
Informa-se que a TWIGG se reserva ao direito de não seleccionar empresas baseadas em Cabo Delgado, caso
não preencham os requisitos pretendidos, de modo que sejam qualificadas para passar à fase seguinte.
Maputo, aos 6 de Maio de 2022
Departamento de Procurement
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Quinta-feira, 12 de Maio de 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO
Rua João Carlos Raposo Beirão, nº 345, R/C

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE JUSTINO JASSONE MANHIQUE

ANÚNCIO DO CONCURSO N.º CP/SCI/Manica/2022/01
A Save the Children vem fazendo a diferença na vida das crianças em mais de 120 países.
Somos a maior organização de direitos da criança independente do mundo, sustentada por
uma visão de um mundo no qual cada criança atinge o direito à sobrevivência, protecção,
desenvolvimento e participação. A nossa missão é de inspirar avanços na forma como o
mundo trata as crianças, e conseguir mudanças imediatas e duradouras em suas vidas.
A Save the Children International convida a todos fornecedores interessados a submeterem
suas propostas para fornecimento de bens e ou serviços nas seguintes categorias:
1
2
3
4
5

Lote 1 – Serviços de Hotelaria – Acomodação
Lote 2 – Fornecimento de Serviços de Catering
Lote 3 – Serviços de Manutenção de Viaturas
Lote 4 – Serviços de Aluguer de Viaturas
Lote 5 – Serviços de Gráfica e Serigrafia

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura pública
de vinte e oito de Maio de dois mil e vinte e dois, lavrada de
folhas quarenta e oito verso a folhas quarenta e nove, do
livro de notas para escrituras diversas número duzentos e
noventa e quatro, traço “C”, deste Quarto Cartório Notarial de
Maputo, perante mim, ERMELINDA JOÃO MONDLANE MATINE,
Conservadora e Notária Superior, em exercício no referido
Cartório Notarial , foi lavrada uma Escritura de Habilitação
de Herdeiros por óbito de JUSTINO JASSONE MANHIQUE, de

cinquenta e dois anos de idade, no estado de solteiro, natural
de Maculuva, de nacionalidade moçambicana, com última
residência no Bairro da Liberdade, Matola-cidade, Maputo, sem
ter deixado testamento com disposição de sua última vontade.
Mais certifico pela operada escritura pública que foram
declaradas como únicas e universais herdeiras de todos os
seus bens, suas filhas: MARIA JUSTINO MANHIQUE e LÚCIA
JUSTINO MANHIQUE, ambas solteiras, maiores, naturais de
Maputo, onde residem, de nacionalidade moçambicana.

Que não deixou outras pessoas que por lei com elas possam
concorrer à sucessão da herança e que dela fazem parte bens
móveis e imóveis.
Está Conforme
Maputo, aos 10 de Maio de dois mil e vinte e dois
A Conservadora e Notária Técnica
(Ilegível)
4338

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE NAMPULA
REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES
CONCURSO PÚBLICO

Especificações técnicas detalhadas estão incluídas nos documentos do presente concurso
Ref. CP/SCI/Manica/2022/01, “Caderno de encargo” que poderá ser levantado no
endereço abaixo ou solicitado através do e-mail:
procurementmanica.mozambique@savethechidren.org
Todos concorrentes deverão submeter as suas propostas em carta fechada dirigido ao
Comité de Procurement até às 15.00 horas do dia 2/6/2022 para o endereço abaixo
indicado.
O envelope deverá indicar a referência do concurso e o nome do Lote que concorre.
Nota: só serão contactados os concorrentes aprovados para a celebração de contrato.

EMPREITADA PARA MANUTENÇÃO DE ROTINA DE ESTRADAS ASFALTADAS
NA PROVÍNCIA DE NAMPULA – CONTRATOS BIANUAIS
Concurso N.º 11/ANE-NP/ASF/MR/2022
1. O Governo de Moçambique financia obras de Manutenção de Rotina de Estradas e Pontes na Província de
Nampula, apresentadas na tabela abaixo; cujo concurso será regido por procedimentos do GOM aprovados
pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, que regula a Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado. O concurso é público e é aberto a todas as
empresas nacionais e estrangeiras elegíveis e detentoras de Alvará de Empreiteiro de Obras Públicas de,
no mínimo, 4ª Classe, Categoria III, subcategorias 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
2. A Delegação Províncial da Administração Nacional de Estradas de Nampula, IP (DPANE,IP-NPL) solicita
propostas seladas para os referidos trabalhos, sendo que, os documentos de concurso poderão ser
adquiridos a partir do dia 12 de Maio de 2022, no seguinte endereço:

Comité de Procurement
Save the Children Internacional
Escritório Provincial de Manica
Bairro 4, ao lado da Direcção Provincial da Mulher e Acção Social
Chimoio

Administração Nacional de Estradas, IP
Delegação Provincial de Nampula
Estrada N104, Av. FPLM, nº2526
Muahivire-Expansão
Tel: 82 324 272 0; Fax: 26 212 062
Nampula - Moçambique

4120

mediante o pagamento de uma quantia não reembolsável de 2.500,00MT (dois mil e quinhentos
meticais) por cada sub-lote, ou equivalente em moeda livremente convertível, apresentando o
respectivo talão de depósito na conta:ANE-Delegação Provincial de Nampula, Banco Millenium
BIM-11834098. Os concorrentes interessados poderão obter informação adicional através do mesmo
endereço.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE CABO DELGADO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE PUBLICAÇÃO DE CONCURSOS
1. A Delegação Provincial do INSS Cabo Delgado convida pessoas singulares ou colectivas,
nacionais ou estrangeiras, interessadas e que reúnam requisitos de elegibilidade a
apresentarem propostas fechadas para o fornecimento e prestação de serviços, conforme
os concursos abaixo indicados:
Objecto de contratação

Contratação de uma
009/CL/
empresa para fornecimento
INSS/
DPC-D/2022 e montagem de mobiliário
Concurso
de escritório para Delegação
Limitado
Distrital do INSS de Metuge
Contratação de uma
empresa para fornecimento
010/CL/
de géneros alimentícios para
INSS/
Delegação Provincial do
DPC-D/2022
INSS
e Delegações Distritais
Concurso
do
INSS
de Montepuez e
Limitado
Chiure

011/CL/
INSS/
DPC-D/2022
Concurso
Limitado

Contratação de uma
empresa para prestação
de serviços de Assistência
Técnica Periódica,
Manutenção de CCTV
e Portas de Acesso aos
Gabinetes na Delegação
Província do INSS de CaboDelgado

Contratação de uma
empresa
para fornecimento
006/CL/
material administrativo e
INSS/
DPC-D/2022 informático para Delegação
Concurso
Provincial do INSS de CaboLimitado
Delgado

Custo de
Caderno de
Encargo

500,00MT

500,00MT

500,00MT

500,00MT

Concurso
Elegível

Valor de
garantia
provisória

Apenas
10.00 horas do 10.15 horas do
Empresas
dia 25/5/2022 dia 25/5/2022
Nacionais

Não
requerida

Data e hora
de entrega

Data e hora
de abertura

11.00 horas do 11.15 horas do
dia 25/5/2022 dia 25/5/2022

10.00 horas do 10.15 horas do
dia 26/5/2022 dia 26/5/2022

Lote 1 – Manutenção de Rotina de Estradas Asfaltadas

Não
requerida

Não
requerida

Apenas
11.00 horas do 11.15 horas do
Empresas
dia 26/5/2022 dia 26/5/2022
Nacionais

DESIGNAÇÃO

SUB LOTE

N.º de
Concurso e
Modalidade

3. Os concorrentes deverão ter presente que a DPANE,IP-NPL não se responsabiliza pelo envio por qualquer
meio, dos documentos aos concorrentes.
4. A visita conjunta ao local da obra realizar-se-à nos dias indicados na tabela.
5. A reunião de pré-concurso dos concorrentes será no dia 24 de Maio de 2022, pelas 9.00 horas, na Sala
de Reuniões da ANE, IP – Delegação de Nampula.
6. As propostas deverão ser válidas por um período de 120 dias após a data de abertura e deverão ser
acompanhadas de uma Garantia Provisória no valor de 100.000,00MT para cada sub-lote, válidas
por 150 dias, devendo ser dirigidas à ANE, IP - Delegação Provincial de Nampula. O concorrente
pode alternativamente apresentar a Declaração do Concorrente do mesmo valor, segundo o Decreto nº
89/2021, de 6 de Outubro.
7. As propostas deverão ser entregues no endereço acima citado até às 9.00 horas do dia 7 de Junho de
2022, e às 9.15 horas proceder-se-á o acto de abertura na Sala de Reuniões da Delegação, na presença
dos representantes das firmas que desejarem assistir ao acto.
8. A ANE, IP-Delegação Provincial de Nampula, reserva-se no direito de não adjudicar mais de um sub-lote
ao mesmo concorrente.
9. A reunião de posicionamento dos concorrentes será anunciada depois de avaliação das propostas.

Nº

Início

Fim

1

N1

Nampula

Cazuzu

ASF

54.00

2

N1

Cazuzu

Rio Ligonha

ASF

50.00

3

N1e
R687

Nampula

Namialo

Cruz. N1

Meconta

4

N1

Namialo

Rio Mecutuchi

ASF

75.00

5

N1

Rio Mecutuchi

Rio Lúrio

ASF

75.00

6

N12

Namialo

Nacala

ASF

81.00

7

N13

Cruz.N1 (Nampula)

EPC de Bueto (Namina)

ASF

78.00

8

N13

EPC de Bueto (Namina)

Km 8+00 (Iapala)

ASF

78.00

9

N13

Km 8+00 (Iapala)

Malema

ASF

78.00

10

N104

Nametil

Rio Luazi

ASF/TPL

50.00

11

N104

Rio Luazi

Angoche

ASF/TPL

50.00

12

N105
e
R689

Monapo

Ilha de Moçambique

Crz. N12

Monapo

TIPO DE
SUPERF. ASF,
TPL,TERRA

Extensão Total
da Estrada
(km)

90.00

ASF

4.00

50.00

ASF

16/5/2022 (Concentração às 9.00 horas
nos Escritórios da ANE,IP)

17/5/2022 (Concentração às 9.00 horas
nos Escritórios da ANE,IP)

17/5/2022 (Concentração às 11.00 horas
no Cruzamento de Namialo)
20/5/2022 (Concentração às 9.00 horas no
Cruzamento de Namialo)
19/5/2022 (Concentração às 8.30 horas no
nos Escritórios da ANE,IP)
19/5/2022 (Concentração às 12.00 horas
no SDPI de Ribáuè)
18/5/2022 (Concentração às 10.30 horas
no SDPI de Mogovolas)

23/5/2022 (Concentração às 9.00 horas no
SDPI de Monapo)

3.00

2. Os concorrentes interessados poderão apreciar e/ou adquirir os documentos do
concurso no edifício da Delegação Provincial do INSS de Cabo Delgado, localizado no
bairro Eduardo Mondlane – Expansão, 2º andar, na UGEA, cidade de Pemba.

13

N/C

Nacala

Fernão Veloso

ASF

13.00

14

R702

Cruz N12

Nacala-a-Velha

ASF

20.00

15

N104

Nampula

Nametil

ASF

70.65

3. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto
n.º 5/2016, de 8 de Março.

16

R699

Naguema

Chocas-Mar

ASF

33.00

17

N13

Malema

Rio Lúrio

ASF

73.00

TOTAL DO LOTE 1

DATA DE VISITA A OBRA

20/5/2022 (Concentração às 12.00 horas
no SDPI de Nacala)
20/5/2022 (Concentração às 14.00 horas
no SDPI de Nacala-a-Velha)
18/5/2022 (Concentração às 9.00 horas
nos Escritórios da ANE,IP)
23/5/2022 {Concentração às 14.00 horas
entre Cruz. N104 e R699 (Naguema)}
19/5/2022 (Concentração às 14.00 horas
no SDPI de Malema)

1,025.65

Pemba, Maio de 2022
Nampula, Maio de 2022

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

(Repartição de Aquisições)
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ANÚNCIO DE VAGA
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
1ª SECÇÃO COMERCIAL

1. POSIÇÃO
SECRETÁRIA “bookkeeper”.

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção Comercial deste Tribunal Judicial
da Cidade de Maputo correm éditos de 30 (trinta)
dias, citando os executados: HSK AGRIBUSSINESS
E INVESTIMENTOS, LDA, com último endereço
conhecido, no Bairro Central, na Av. Mahomed Siad
Barre, nº 1239, cidade de Maputo, NUIT 400959099;
OTÁLIO CARLOS MAXLHUNGO e CÉLIO ANTÓNIO
ADRIANO DE SOUSA, ambos com último endereço
conhecido, no Bairro Central, na Av. Mahomed Siad
Barre, nº 1239, cidade de Maputo, ora ausentes em
parte incerta, para no prazo de 10 (dez) dias, que
começa a correr depois de findo o dos éditos, tudo a
contar da data da segunda e última publicação deste
anúncio no jornal “Notícias”, pagar ao exequente
BANCO INTERNACIONAL DE MOÇAMBIQUE, SA
(BIM), a quantia de 3 872 028,12MT (três milhões,
oitocentos e setenta e dois mil, vinte e oito
meticais e doze centavos) em dívida nos Autos de

Execução Ordinária para Pagamento de Quantia
Certa, nº 149/21-P, que pelo juízo deste Cartório
lhes move o referido exequente ou, no mesmo
prazo, nomearem à penhora bens suficientes para
tal pagamento e o mais que acrescer ou deduzirem a
oposição que tiverem, nos termos do artigo 811º, nº
1 do CPC, sob pena de, não o fazendo, se devolver esse
direito ao exequente, nos termos do artº 836/1 do
CPC, conforme tudo melhor consta do duplicado da
petição inicial, que se encontra arquivado no Cartório
desta Secção à sua disposição, onde poderá levantar
dentro das horas normais de expediente.

2. Descrição de Tarefas
a) Gerir questões administrativas e multifuncionais desde o atendimento a parceiros,
visitantes e colaboradores;
b) Processar facturas, arquivar documentos, receber expediente e responder a e-mails e/ou
notificações, etc.;
c) Apoiar as tarefas administrativas e contabilísticas do Departamento de Administração,
especialmente as tarefas relacionadas com a inserção de informações no sistema de
contabilidade;
d) Serviços de secretariado a superiores;
e) Escrever, arquivar e analisar documentos;
f) Coordenar serviços de correio e anotar recados;
g) Actualizar uma base de dados para o registo de todos os bens;
h) Contactar provedores para resolver problemas de acesso à internet, luz, água e outros
fundamentos para o bom funcionamento da instituição;

Maputo, aos 8 de Abril de 2022
O Escrivão de Direito Provincial
Rafael Enoque

i) Controlo e gestão do stock do material de escritório;

Verifiquei
A Juíza de Direito
Drª Marquinha Pinto Basto

j) Coordenar tarefas relacionadas ao recebimento de visitantes na instituição;
4115

k) Controlar e actualizar todos os documentos legais de registo, seguros, etc. de acordo com
os regulamentos moçambicanos;
l) Preparar e manter uma base de dados de todos os contactos; prestadores de serviços,
clientes, bem como autoridades ou organizações relevantes;
m) Outras tarefas atribuídas por seus superiores.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
1ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção Comercial deste Tribunal
Judicial da Cidade de Maputo correm éditos de
30 (trinta) dias, citando a executada: RAMIRO
GRAPHICS INTERIORES, LDA, sociedade comercial,
com último endereço conhecido nesta cidade, na
Rua Chico da Conceição, nº 73, R/C, contribuinte
nº 40023018 e RAMIRO AUGUSTO OLIVEIRA,
maior, casado, titular do DIRE 11PT00064379M,
com último endereço conhecido nesta cidade, na
Rua Chico da Conceição, nº 73, R/C, na Av. Romão
Fernandes Farinha, nº 529, ora ausente em parte
incerta, para no prazo de 10 (dez) dias, que começa
a correr depois de findo o dos éditos, tudo a contar
da data da segunda e última publicação deste
anúncio no Jornal “Notícias”, pagar ao exequente
BANCO INTERNACIONAL DE MOÇAMBIQUE, SA
(BIM), a quantia de 17 982 202,47MT (dezassete
milhões, novecentos oitenta e dois mil, duzentos
e oitenta e dois meticais, quarenta e sete
centavos), em dívida nos Autos de Execução

Ordinária para o Pagamento de Quantia Certa nº
117/20-N, que pelo juízo deste Cartório lhe move
o referido exequente ou, no mesmo prazo, nomear
à penhora bens suficientes para tal pagamento e o
mais que acrescer ou deduzir a oposição que tiver,
nos termos do artigo 811º, nº 1 do CPC, sob pena de,
não o fazendo, se devolver esse direito ao exequente,
nos termos do artº 836/1 do CPC, conforme tudo
melhor consta do duplicado da petição inicial, que
se encontra arquivado no Cartório desta Secção à
sua disposição, onde poderá levantar dentro das
horas normais de expediente.
Maputo, aos 26 de Abril de 2022
O Escrivão de Direito Provincial
Rafael Enoque
Verifiquei
A Juíza de Direito
Drª Marquinha Pinto Basto

3. Requisitos Básicos
a) Formação técnica, superior ou prática em cargos similares;
b) Experiência e habilidade comprovadas podem ser tão válidas quanto diplomas ou educação
formal;
c) Alto domínio de pacotes de informática, principalmente Office (Word, Excel e PowerPoint);
d) Alto padrão moral para trabalhar em uma organização que auxilia o desenvolvimento
humano.
4. Entrega de Candidaturas
Os candidatas(os) que reúnem os requisitos acima exigidos poderão remeter o seu CV e carta de
motivação indicando sua expectativa salarial para contratacao.r2022h@gmail.com até às 15.00
horas do dia 17 de Maio de 2022.
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ANÚNCIO DE VAGAS
ARTESÃO ELÉCTRICO SÉNIOR X3
ARTISAN ELECTRICAL

4114

LOCALIZAÇÃO: TEMANE
Descrição Breve / Objectivo do Trabalho
Apoiar na entrega, comissionamento e o arranque
da produção, fornecendo apoio eficaz para assegurar
a manutenção do equipamento, operabilidade
e fiabilidade ao mesmo tempo que adere aos
procedimentos / códigos, utilizando todos os recursos
de apoio disponíveis a fim de assegurar a estabilidade
e sustentabilidade da fábrica.

PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA
MUNICÍPIO DE GURUÉ
CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE GURUÈ
SERVIÇOS DOS RECURSOS HUMANOS

Descrição do Recrutamento
Responsabilidades Principais

Aviso de Realização de Exames Escritos
e Entrevistas dos Candidatos para Ingresso/2022
Avisa-se aos candidatos ao Concurso de Ingresso, referente ao anúncio
de 28/2/2022 do Conselho Municipal da Cidade de Gurué que os exames
escritos e entrevistas, estão marcados para na sexta-feira, dia 13 de Maio,
do corrente ano, pelas 8.00 horas, nas salas da EPC – Montes Namuli –
Gurué.
Neste sentido, apela-se aos candidatos para que sejam portadores de
documentos de Identificação no acto das entrevistas e exames.
De referir que as listas dos júris já se encontram fixados nas vitrinas do
Conselho Municipal da Cidade de Gurué.
Sem mais assunto de momento, endereçam cordiais saudações.
Gurué, Maio de 2022
O Chefe dos Recursos Humanos
Virgílio Bitone
(Téc. Sup. Adm. Pública N1)

• Envolvido em manutenção preventiva de sistema de
sistemas eléctricos da companhia;
• Reparação de avarias e comissionamento dos
equipamentos eléctricos da companhia;
• Conduzir investigações técnicas, análises de falhas
e inspecções na fábrica;
• Participar com ideias tendentes a modificações para
melhoramento da fábrica;
• Competência
comprovada
em
áreas
préidentificadas por disciplina da fábrica / equipamento
/ sistemas (aplicação comprovada de treinamento
para o grau de artesão);
• Compreender e utilizar o sistema de documentação
de manutenção da fábrica;
• Compreender o sistema de gestão do trabalho de
planeamento;
• Conhecimentos relevantes em matéria de processos
específicos / básicos de fábrica (definidos por
modalidade);
• Ser capaz de aplicar procedimentos de emergência;
• Ser capaz de identificar perigos e fazer avaliação dos
riscos;
• Seguir procedimentos de HIGIENE E SEGURANÇA NO
TRABALHO;
• Participar em reuniões diárias matinais;
• Apoiar os objectivos e a visão do negócio, cumprindo
os prazos;
• Fornecer informação adequada ao supervisor sobre
o progresso do trabalho;
• Participar em análises de causa principal das falhas
(RCA) e, contribuir para correcção das mesmas;
• Ser capaz de trabalhar de forma independente;
• Partilhar conhecimentos com artesãos juniores em
ambiente / contextos conhecidos;

• Participar na avaliação trimestral do desempenho
com o líder do grupo para melhorar o
desenvolvimento pessoal;
• Identificar as necessidades pessoais de treinamento
e de desenvolvimento, e incorporar no plano de
desenvolvimento pessoal (PDP) com a aprovação do
líder do grupo;
• Assegurar que a informação correcta do histórico
é capturada para melhorar as renovações /
actualizações e que as peças sobressalentes
essenciais são substituídas;
• Conhecimentos básicos de SAP.

Habilitações Académicas
• Qualificação Eléctrica NQF 4;
• Nível 4 Vocacional NQF;
• Competência de Artesão Sénior.

Experiência Mínima
• 0 - 3 anos

Competências
Capacidade de execução: A capacidade subjacente de
executar uma estratégia / projecto ou trabalho diário.
Resolução de problemas: É um processo passoa-passo de definição de um problema, procura de
informação, e teste de uma série de soluções até que o
problema seja resolvido.
Envolve pensamento crítico, análise e persistência.
Autodomínio: Assumir a responsabilidade de
modo a fomentar o próprio crescimento através do
desenvolvimento da autoconsciência, reflexão, busca
de informação e autocorrecção.
Para concorrer, visite a lista de posições disponíveis,
até ao dia 18 de Maio, no website da http://www.
sasol.com/carrers/carrers/experienced-hires, clique
na opção Find jobs e seleccione Moçambique para
ter acesso às vagas disponíveis.

101
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Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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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 oporse que seja atribuída a Licença de Prospecção e Pesquisa
número 10971L para Argila e Calcário, no distrito de
Matutuíne, na província de Maputo, a favor da requerente
BANFORA POWER MINING, LIMITADA, com as seguintes
coordenadas geográficas:
Vértice

Latitude

Longitude

1

-26 31 0,00

32 34 30,00

2

-26 31 0,00

32 35 0,00

3

-26 31 20,00

32 35 0,00

4

-26 31 20,00

32 35 10,00

5

-26 32 30,00

32 35 10,00

6

-26 32 30,00

32 35 0,00

7

-26 32 40,00

32 35 0,00

8

-26 32 40,00

32 34 50,00

9

-26 32 50,00

32 34 50,00

10

-26 32 50,00

32 34 20,00

11

-26 33 0,00

32 34 20,00

12

-26 33 0,00

32 34 10,00

13

-26 33 10,00

32 34 10,00

14

-26 33 10,00

32 34 0,00

15

-26 32 20,00

32 34 0,00

16

-26 32 20,00

32 34 30,00

Quinta-feira, 12 de Maio de 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo
12ª SECÇÃO COMERCIAL

4ª SECÇÃO

ANÚNCIO
Pela Quarta Secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo correm éditos
de 20 (vinte) dias, contados da segunda e última publicação deste anúncio no
jornal “Notícias”, citando os credores desconhecidos do executado SAMUEL
SALOMÃO MANHIÇA, com último domicílio conhecido na Av. Mateus Sansão
Muthemba, nº 598, 2º andar, nesta cidade, para, no prazo de 10 (dez) dias
posterior ao dos éditos, reclamarem o pagamento dos seus créditos pelo produto
dos bens penhorados, sobre o qual tenham uma garantia real, nos Autos de
Execução Ordinária registados sob o nº 49/17-Z, que é exequente BANCO
INTERNACIONAL DE MOÇAMBIQUE, SA.
Verba Única
Um imóvel destinado à habitação, localizado na Av. Mateus Sansão Muthemba,
com quinhentos e trinta e nove barra oito, segundo andar, flat cinco, do prédio
na cidade de Maputo, composto pelos seguintes compartimentos: (1) uma sala,
(2) dois quartos, (1) uma cozinha, (1) casa de banho completa e um corredor de
comunicação interna, avaliado em 1 341 000,00MT (um milhão trezentos e
quarenta e um mil meticais).
Esta fracção acha-se inscrita na Conservatória do Registo Predial da Cidade de
Maputo sob o número quinze mil e cem a folhas cento e cinco, do livro G barra
sessenta e dois a favor do executado Samuel Salomão Manhiça, solteiro, maior,
natural de Maputo e residente na Rua Conseglieri Pedroso, número trezentos e
quatro, segundo andar.

Maputo, aos 5/4/2022
O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)
4086

Com os seguintes encargos:
Hipoteca inscrita sob o número setenta e sete mil e quarenta e quatro, a
folhas catorze do livro C barra oitenta, a favor do BIM, Banco Internacional
de Moçambique, SA, com sede em Maputo, constituído por Samuel Salomão
Manhiça, solteiro, maior, natural de Maputo e residente na Av. Mateus Sansão
Muthemba, número quinhentos e trinta e nove barra oito, segundo andar, na
cidade de Maputo, para garantia do pagamento pontual de todas e quaisquer
responsabilidades assumidas ou a assumir pelo mesmo, perante o mesmo Banco.
Penhora inscrita sob o número oitenta e seis mil, oitocentos e oitenta e um a
folhas sessenta e nove, do livro F, barra sessenta e nove.
Maputo, aos 6 de Maio de 2022
A Escrivã de Direito
Flora da Graça Adriano
Verifiquei
A Juíza de Direito
Luísa Matlaba

AVISO

ANÚNCIO
Pela Décima Segunda Secção Comercial deste Tribunal
correm éditos de trinta dias, citando os executados E2U
INVESTIMENTS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA, com sede
na Av. Carlos Alberts, nº 38, cidade de Maputo, ELVIS LOURINO
CHADREQUE e CARMINDA LINA DE AZEVEDO, residentes na
Av. Vladimir Lenine, casa nº 691, 12º andar, flat 3, cidade de
Maputo, ora em parte incerta, para, no prazo de dez dias, que
começa a correr depois de findo o dos éditos, tudo a contar
da segunda e última publicação deste anúncio, pagarem ao
exequente MOMADE AYAZ HASSAM, a quantia de 5 700
000,00MT (cinco milhões e setecentos mil meticais), em
dívida nos Autos de Acção Executiva para Pagamento da
Quantia Certa nº 53/21-M, que por esta Secção lhes move o
referido exequente, ou no mesmo prazo nomearem à penhora
bens suficientes para tal pagamento e do mais que acrescer ou
deduzirem a oposição que tiverem, nos termos do artigo 811º,
nº 1, 812º e seguintes do CPC, sob pena de, não o fazendo, se
devolver esse direito ao exequente, prosseguindo a execução
seus termos, conforme tudo melhor consta do duplicado da
petição inicial, que se encontra à disposição do executado no
Cartório desta Secção, podendo ser levantado dentro das horas
normais de expediente
Maputo, aos vinte e dois dias do mês de Fevereiro do ano dois
mil e vinte e dois
A Ajudante de Escrivão
Mariza Anica António Rosa
Verifiquei
A Juíza de Direito
Moila Ornélia Chong Chelene

3395

4319

O Instituto Nacional de Minas faz saber que
nos termos do artigo 27 do Regulamento
da Lei de Minas em vigor, aprovado
pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de
Dezembro, correm éditos de 30 (trinta)
dias, a contar da segunda publicação
no Jornal “Notícias”, chamando a quem
se julgue com direito a opor-se que seja
atribuída a Licença de Prospecção e
Pesquisa número 10931L para Areias
Pesadas, no distrito de Chibuto, na
província de Gaza, a favor da requerente
GOLDEN EARTH, LDA, com as seguintes
coordenadas geográficas:
Vértice

Latitude

Longitude

1

-24 34 0,00

33 36 10,00

2

-24 37 30,00

33 36 10,00

3

-24 37 30,00

33 35 50,00

4

-24 37 0,00

33 35 50,00

5

-24 37 0,00

33 35 20,00

6

-24 36 40,00

33 35 20,00

7

-24 36 40,00

33 35 0,00

8

-24 36 30,00

33 35 0,00

9

-24 36 30,00

33 34 50,00

10

-24 36 10,00

33 34 50,00

11

-24 36 10,00

33 34 20,00

12

-24 36 0,00

33 34 20,00

13

-24 36 0,00

33 34 0,00

14

-24 35 40,00

33 34 0,00

15

-24 35 40,00

33 33 30,00

16

-24 35 30,00

33 33 30,00

17

-24 35 30,00

33 33 20,00

18

-24 35 10,00

33 33 20,00

19

-24 35 10,00

33 33 0,00

20

-24 35 0,00

33 33 0,00

21

-24 35 0,00

33 32 30,00

22

-24 34 40,00

33 32 30,00

23

-24 34 40,00

33 32 20,00

24

-24 34 0,00

33 32 20,00

Maputo, aos 9/3/2022
O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)
4086
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_______
Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural
Fundo de Fomento Agrário e Extensão Rural, FAR, FP
Departamento de Aquisições

AVISO
O Instituto Nacional de
Minas faz saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento da Lei de Minas
em vigor, aprovado pelo
Decreto nº 31/2015, de 31
de Dezembro, correm éditos de 30 (trinta) dias a
contar da segunda publicação no Jornal “Notícias”,
chamando a quem se julgue
com direito a opor-se que
seja atribuída a Concessão
Mineira número 10997C
para Calcário, no distrito
de Cheringoma, na província de Sofala, a favor da requerente CHINA-MOZAMBIQUE CEMENT & MINING DEVELOPMENT COMPANY IV, LIMITADA, com
as seguintes coordenadas
geográficas:
Vértice

Latitude

Longitude

1

-18 15 30,00 34 57 30,00

2

-18 15 30,00 34 58 40,00

3

-18 14 30,00 34 58 40,00

17

PUBLICIDADE

Quinta-feira, 12 de Maio de 2022

4

-18 14 30,00

35 00

0,00

5

-18 12 50,00

35 00

0,00

6

-18 12 50,00 35 00 50,00

7

-18 12 30,00 35 00 50,00

8

-18 12 30,00 35 01 20,00

9

-18 11 10,00

35 01 20,00

10

-18 11 10,00

35 03 50,00

11

-18 13 50,00 35 03 50,00

12

-18 13 50,00 35 03 40,00

13

-18 14 20,00 35 03 40,00

14

-18 14 20,00 35 03 10,00

15

-18 16 10,00 35 03 10,00

16

-18 16 10,00 35 02 40,00

17

-18 16 20,00 35 02 40,00

18

-18 16 20,00 35 02 30,00

19

-18 16 40,00 35 02 30,00

20

-18 16 40,00 35 02 20,00

21

-18 16 50,00 35 02 20,00

22

-18 16 50,00

35 02

0,00

23

-18 17

0,00

35 02

0,00

24

-18 17

0,00

35 00

0,00

25

-18 19

0,00

35 00

0,00

26

-18 19

0,00

35 00 20,00

27

-18 20 10,00 35 00 20,00

28

-18 20 10,00 34 57 30,00

Maputo, aos 9/5/2022

ANÚNCIO DE CONCURSO
1. O Fundo do Fomento Agrário e Extensão Rural, FAR, FP convida empresas interessadas a apresentarem propostas,
fechadas, para o concurso abaixo:
Objecto

Modalidade

Data e Hora-limite
para apresentação das
propostas

Fornecimento de combustíveis
e lubrificantes para consumo da
Instituição

Concurso Público
35A004941CP0022022

9/6/2022
10.00 horas

Nº

01

Data e Hora da
abertura
10.00 horas

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou levantálos pela importância não reembolsável de 1000,00 MT (mil meticais) no seguinte endereço:
Fundo de Fomento Agrário e Extensão Rural, FAR,FP
Av. Acordos de Lusaka-Praça dos Heróis, 2º Andar, Bloco D
Caixa Postal 1406, Maputo - Moçambique
Banco: BIM
Conta: 944490
2. O período da validade das propostas, é de 90 dias.
3. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de
Bens e Prestação de Serviços de Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.

O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)

Maputo, Maio de 2022
DAQ
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE E EMPREGO
INSTITUTO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E ESTUDOS LABORAIS ALBERTO CASSIMO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA
SECÇÃO COMERCIAL

DELEGAÇÃO DE CABO DELGADO
Unidade Gestora Executora das Aquisições
(UGEA)

ANÚNCIO
O MERITÍSSIMO SENHOR DOUTOR MAHOMED KHALED MAHOMED
IQBAL VARINDA, JUIZ-PRESIDENTE DA SECÇÃO COMERCIAL DO
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA
Faz saber que correm seus termos uns Autos de Carta Precatória,
registados sob o nº 16/DG/TJPN/SC/2020, em que é exequente FNB
MOÇAMBIQUE, SA, e executados: DOS ANJOS SERVIÇOS, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, LDA e FAIZAL BADRU DOS ANJOS, foi designado o dia
25 de Maio de 2022, pelas 9.30 horas, na Sala de Audiências nº 1,
deste Tribunal, da Secção Comercial do Tribunal Judicial da Província de
Nampula, para abertura de propostas em cartas fechadas, em terceira
praça, a venda pelo valor mínimo de dois milhões e quinhentos mil
meticais (2 500 000,00MT), com vista à arrematação ao maior lance
oferecido, do seguinte imóvel penhorado:
Verba Única
Uma hipoteca, a favor do exequente, descrita na Conservatória do
Registo Predial de Nampula, sob o número mil quinhentos oitenta e sete
a folhas quarenta setenta e sete verso, do livro C-7, localizado no Bairro
Central, Av. Eduardo Mondlane, cidade de Nampula.
São desta forma e nos termos dos artigos 876º, nº 2 e 890, nº 2, ambos
do CPC, comunicadas as pessoas interessadas na compra deste imóvel,
os interessados podem apresentar as suas propostas em cartas fechadas
na Secretaria da Secção Comercial do Tribunal acima indicado, até 10
minutos antes da hora e dia acima designados.
Para constar se passou o presente anúncio para a sua publicação no
jornal “Notícias”.
Nampula, aos 4 de Maio de 2022

ANÚNCIO DOS CONCURSOS
O Instituto de Formação Profissional Estudos Laborais Alberto Cassimo convida empresas interessadas, a apresentarem
propostas fechadas para os concursos abaixo mencionados:
№ do Concurso

Objecto

Modalidade

Requisitos

Prazo de entrega das
propostas

10/UGEA/IFPELAC/
CD/2022

Prestação de serviço de catering e ornamentação

Concurso Público

Cadastro Único

31/5/2022
9.00 horas

11/UGEA/IFPELAC/
CD/2022

Fornecimento de combustível

Concurso Limitado

Cadastro Único

23/5/2022
9.00 horas

12/UGEA/IFPELAC/
CD/2022

Fornecimento de material de escritório e consumíveis
de informática

Concurso de Pequena
Dimensão

Cadastro Único

23/5/2022
10.00 horas

13/UGEA/IFPELAC/
CD/2022

Aquisição de máquina fotocopiadora profissional

Concurso de Pequena
Dimensão

Cadastro Único

23/5/2022
13.00 horas

14/UGEA/IFPELAC/
CD/2022

Serviço de gráfica e serigrafia

Concurso de Pequena
Dimensão

Cadastro Único

24/5/2022
9.00 horas

15/UGEA/IFPELAC/
CD/2022

Fornecimento de géneros alimentícios, produtos de
higiene e limpeza

Concurso de Pequena
Dimensão

Cadastro Único

24/5/2022
10.00 horas

16/UGEA/IFPELAC/
CD/2022

Manutenção das viaturas

Concurso de Pequena
Dimensão

Cadastro Único

24/5/2022
13.00 horas

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do Concurso ou levantá-los na
UGEA do Instituto de Formação Profissional Estudos Laborais Alberto Cassimo, pela importância não reembolsável de
1.000,00MT (mil meticais). O pagamento deverá ser em depósito directo no Banco BIM na conta nº 304254954 em
nome do INEFP.
As propostas serão abertas em sessão pública, na Sala do Instituto de Formação Profissional Estudos Laborais Alberto
Cassimo, Rua da ANE. Expansão, Cidade de Pemba.
Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e
Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.

A Escrivã de Direito
Balanhama Chamba

Pemba, aos 11 de Maio de 2022
A Entidade Contratante
(Ilegível)

O Juiz-Presidente
Mahomed Khaled Varinda
4123
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Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
PUBLICIDADE
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AVISO

AVISO

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 oporse que seja atribuída a Licença de Prospecção e Pesquisa
número 10929L para Fluorite e Minerais Associados, nos
distritos de Guro e Tambara, na província de Manica, a
favor da requerente GOLDEN RAIN, LDA, com as seguintes
coordenadas geográficas:

Vértice

Quinta-feira, 12 de Maio de 2022

Latitude

O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento da Lei de Minas em vigor,
aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro, correm éditos de 30 (trinta) dias, a contar da segunda
publicação no jornal “Notícias”, chamando a quem se julgue com direito a opor-se que seja atribuída a Licença de
Prospecção e Pesquisa número 10950L para Ouro, Terras Raras e Minerais Associados, no distrito de Tsangano,
na província de Tete, a favor da requerente BABOTO CAPACITY, LDA, com as seguintes coordenadas geográficas:
Vértice
1
2
3
4

Latitude
-15
-15
-15
-15

12
12
15
15

Vértice
1
2
3
4

Longitude

0,00
0,00
0,00
0,00

34
34
34
34

25
28
28
25

20,00
30,00
30,00
20,00

-16 31 0,00

33 46 20,00

2

-16 31 0,00

33 52 50,00

3

-16 31 30,00

33 52 50,00

4

-16 31 30,00

33 53 10,00

5

-16 32 40,00

33 53 10,00

6

-16 32 40,00

33 53 30,00

7

-16 38 40,00

33 53 30,00

8

-16 38 40,00

33 46 20,00

Latitude
-18 13 40,00
-18 13 40,00
-18 20 0,00
-18 20 0,00

O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)

O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
1ª SECÇÃO COMERCIAL

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DE TERRA E AMBIENTE
ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DAS ÁREAS DE CONSERVAÇÃO
PARQUE NACIONAL DE MAPUTO

Maputo, aos 9/3/2022
O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)

AVISO

ANÚNCIO

ADENDA DO ANÚNCIO DO CONCURSO DE PRÉVIA
QUALIFICAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERADOR
PARA EXPLORAÇÃO DA LOJA DE CONVENIÊNCIA DO
PORTÃO DE FUTI

92

Longitude
33 29 40,00
33 36 50,00
33 36 50,00
33 29 40,00

Maputo, aos 30/3/2022

Maputo, aos 30/3/2022

Longitude

1

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 oporse que seja atribuída a Licença de Prospecção e Pesquisa número 10949L para Ouro e Minerais
Associados, no distrito de Macossa, na província de Manica, a favor da requerente DJIM YALDE, LDA,
com as seguintes coordenadas geográficas:

Pela Primeira Secção Comercial deste Tribunal Judicial da Cidade de Maputo
correm éditos de 30 (trinta) dias, citando o executado JOSÉ PAULO
MANDLATE, solteiro, de nacionalidade moçambicana, titular do Bilhete de
Identidade nº 100102850388B, emitido aos 9 de Janeiro de 2013, pela Direcção
de Identificação Civil de Maputo, com último endereço conhecido na cidade da
Matola, Bairro de Ndlavela, quarteirão nº 20, casa nº 214, célula “B”, ora ausente
em parte incerta, para, no prazo de 10 (dez) dias, que começa a correr depois
de findo o dos éditos, tudo a contar da data da segunda e última publicação deste
anúncio no jornal “Notícias”, pagar ao exequente BANCO INTERNACIONAL DE
MOÇAMBIQUE, SA (BIM), a quantia de 703 752,03MT (setecentos e três mil,
setecentos e cinquenta e dois meticais e três centavos) em dívida nos Autos
de Execução Ordinária para o Pagamento de Quantia Certa nº 25/21-P, que
pelo juízo deste Cartório lhe move o referido exequente ou, no mesmo prazo,
nomear à penhora bens suficientes para tal pagamento e o mais que acrescer ou
deduzir a oposição que tiver, nos termos do artigo 811º, nº 1 do CPC, sob pena
de, não o fazendo, se devolver esse direito ao exequente, nos termos do artº
836/1 do CPC, conforme tudo melhor consta do duplicado da petição inicial,
que se encontra arquivado no Cartório desta Secção à sua disposição, onde
poderá levantar dentro das horas normais de expediente.

Vértice

Latitude

Longitude

1

-14 42 30,00

34 15 40,00

2

-14 34 30,00

34 15 40,00

3

-14 34 30,00

34 20 30,00

4

-14 37 40,00

34 20 30,00

5

-14 37 40,00

34 24 0,00

6

-14 42 30,00

34 24 0,00

No âmbito do anúncio do concurso de prévia qualificação
para contratação de operador para exploração da loja de
conveniência do portão de Futi no Parque Nacional de
Maputo (PNAM), publicado no dia 14 de Abril do corrente
ano, que informava a previsão de recepção de propostas
até às 12.00 horas do dia 15 de Maio de 2022, temos
a informar que as propostas deverão ser entregues até
às 12.00 horas do dia 16 de Maio de 2022 no mesmo
endereço (Escritório da PNAM em Matutuíne) e que às
13.00 horas do mesmo dia, serão abertas as propostas
na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

7

-14 42 30,00

34 20 10,00

.

8

-14 40 50,00

34 20 10,00

Matutuíne, Maio de 2022

O Escrivão de Direito Provincial
Rafael Enoque

9

-14 40 50,00

34 20 40,00

Verifiquei

10

-14 40 10,00

34 20 40,00

O Administrador

11

-14 40 10,00

34 20 0,00

12

-14 42 30,00
34 20 0,00
Maputo, aos 30/3/2022
O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)

O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos do
artigo 27 do Regulamento da Lei de Minas em vigor, aprovado
pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro, correm éditos
de 30 (trinta) dias, a contar da segunda publicação no jornal
“Notícias”, chamando a quem se julgue com direito a opor-se que
seja atribuída a Licença de Prospecção e Pesquisa número
10954L para Grafite, Ouro e Minerais Associados, no distrito
de Angónia, na província de Tete, a favor da requerente SAFARI
RESOURCES, LDA, com as seguintes coordenadas geográficas:

Maputo, aos 8 de Abril de 2022

A Juíza de Direito
Drª Marquinha Pinto Basto

(Ilegível)
4112

4112
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UNIDADE GESTORA EXECUTORA DE AQUISIÇÕES – UGEA

ANÚNCIO DE LANÇAMENTO DE CONCURSO

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 oporse que seja atribuída a Licença de Prospecção e
Pesquisa número 10953L para Água-Marinha,
Lítio, Ouro, Tantalite e Turmalina, no distrito de
Gilé, na província da Zambézia, a favor da requerente
KALAHARI MINING, LDA, com as seguintes
coordenadas geográficas:
Vértice

Latitude

1.

O FUNAE – Fundo de Energia convida as empresas elegíveis a participar dos concursos alistados na tabela que se segue.

2.

O concurso será conduzido com base nos procedimentos 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.

3.

O local para aquisição do documento de concurso, apresentação de proposta, abertura das propostas e divulgação do posicionamento, está indicado abaixo.
Nº de concurso

Modalidade

Objecto

-15 39 20,00

38 20 30,00

2

-15 39 20,00

38 21 40,00

3

-15 40 0,00

38 21 40,00

4

-15 40 0,00

38 21 0,00

5

-15 41 0,00

38 21 0,00

6

-15 41 0,00

38 20 30,00

Data e Hora-limite de
Entrega

Data e Hora da Abertura
das Propostas

Data e Hora do Anúncio de
Posicionamento

Local de Entrega,
Abertura

Valor da
Garantia
Provisória

1.000,00 Mts

31/5/2022
10.00 horas

31/5/2022
10.15 horas

7/6/2022
10.00 horas

FUNAE -Sede

Isento

24/5/2022
14.15 horas

27/5/2022
13.00 horas

FUNAE -Manica

Isento

39A002552/
CL/067/2022

Concurso Limitado

39A002551/
CC/022/2022

Concurso por
cotações

Prestação de serviços de limpeza, jardinagem e
fumigação a Delegação de Manica

Isento

24/5/2022
14.00 horas

39A002551/
CC/023/2022

Concurso por
cotações

Serviços de lavagem de viaturas da Delegação de
Manica

Isento

24/5/2022
14.00 horas

24/5/2022
14.30 horas

27/5/2022
13.30 horas

FUNAE -Manica

Isento

39A002551/
CC/027/2022

Concurso por
cotações

Fornecimento de acessórios para manutenção de
motorizadas a Delegação de Manica

Isento

24/5/2022
14.00 horas

24/5/2022
14.45 horas

27/5/2022
14.00 horas

FUNAE -Manica

Isento

39A002551/
CC/028/2022

Concurso por
cotações

Fornecimento e manutenção de extintores a Delegação
de Manica

Isento

24/5/2022
14.00 horas

24/5/2022
15.00 horas

27/5/2022
14.30 horas

FUNAE -Manica

Isento

39A002551/
CL/069/2022

Concurso Limitado

Contratação de Empresa para Fornecimento e
Assistência de Sistema de Detenção de Incêndios

500,00 Mts

31/5/2022
8.50 horas

31/5/2022
9.00 horas

14/6/2022
10.00 horas

FUNAE - Sede

Isento

39A002551/
CL/070/2022

Concurso Limitado

Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de
Assistência Técnica

500,00 Mts

31/5/2022
10.00 horas

31/5/2022
10.10 horas

21/6/2022
9.00 horas

FUNAE - Sede

Isento

39A002552/
CP/090/2022

Concurso Público

Contratação de Empresa para Fornecimento de Pneus

2/6/2022
8.50 horas

2/6/2022
9.00 horas

16/6/2022
10.00 horas

FUNAE - Sede

20.000,00MT

39A002552/
CP/091/2022

Concurso Público

Contratação de Empresa para Construção de Mini
Redes de Distribuição de Energia Eléctrica na
Província de Gaza
Lote I: Nalazi Sede, Distrito de Guijá
Lote II: Mavue Sede, Distrito de Massangena

2/6/2022
10.45 horas

21/6/2022
10.00 horas

FUNAE - Sede

50.000,00MT

Longitude

1

Prestação de serviços de supervisão de trabalhos na
Província de Manica

Preço do Documento de
Concurso

1.000,00 Mts

1.000,00 Mts

2/6/2022
10.30 horas

****Para a compra dos Cadernos de Encargo, os interessados deverão efectuar o depósito do respectivo valor na conta nº 51514858 (Millenium Bim)

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 n.º 5/2016, de 8 de Março,
comunica-se a adjudicação do objecto do concurso abaixo indicado:

Maputo, aos 30/3/2022
O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)

Nº Concurso

Modalidade

Objecto

Empresa Adjudicada

Valor (MT)

39A002552/CP/009/2022

Concurso Público

Contratação de Empreitada de Obra para Reabilitação do Posto de Abastecimento de Combustíveis de
Mossuril na Província de Nampula

VALCO CONSTRUÇÕES, LDA

4.980.437,20

ANÚNCIO DE CONCURSO DESERTO
De acordo com o artigo 61 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que os seguintes concursos ficaram desertos :
92

Nº Concurso
39A002552/CP/167/2021
39A002552/CP/001/2022

Modalidade
Concurso Público
Concurso Público

OBJECTO
Obras de reabilitação das mini-central de Chiloane no Distrito de Machanga e Chissinguana no Distrito de Búzi, na Província de Sofala
Obras de Construção do Edifício da Mini Central de Matondovela, no Distrito de Mecula, Província do Niassa

Motivo
Desclassificação de todos concorrentes
Desclassificação de todos concorrentes

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

727

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

AVISO

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 oporse que seja atribuída a Licença de Prospecção e Pesquisa
número 10972L para Argila e Calcário, no distrito de
Matutuíne, na província de Maputo, a favor da requerente
KENIEBA HOLDING, LDA, com as seguintes coordenadas
geográficas:

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

Vértice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Latitude
-26 34 30,00
-26 34 30,00
-26 35 10,00
-26 35 10,00
-26 35 40,00
-26 35 40,00
-26 37 30,00
-26 37 30,00
-26 37 0,00
-26 37 0,00

Longitude
32 32 40,00
32 33 10,00
32 33 10,00
32 33 0,00
32 33 0,00
32 32 50,00
32 32 50,00
32 32 20,00
32 32 20,00
32 32 40,00

Vértice
1
2
3
4
5
6
7
8

Latitude
-24 38 30,00
-24 38 30,00
-24 48 10,00
-24 48 10,00
-24 46 0,00
-24 46 0,00
-24 41 50,00
-24 41 50,00

Longitude
33 41 10,00
33 50 30,00
33 50 30,00
33 46 0,00
33 46 0,00
33 45 0,00
33 45 0,00
33 41 10,00
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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

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DA JUSTIÇA E TRABALHO
3º CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine, nº 1472-1º andar

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE ISABEL ISAAC TEMBE

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO
DE MARIAM ISMAEL TAIBO
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de seis de Maio de dois
mil e vinte e dois, exarada de folhas cinquenta e três a folhas cinquenta e quatro
verso, do livro de notas para escrituras diversas número oitocentos e oitenta
e sete “D”, do 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
MARIAM ISMAEL TAIBO, divorciada, natural de Tete, residente que foi nesta
cidade, sendo filha de Taibo Ismael Taibo e de Rosa José Xavier.
Que ainda pela mesma escritura pública foram declaradas como únicas e
universais herdeiras de todos os seus bens e direitos, suas filhas: MAIMUNA
TAIBO SIRAGE, divorciada e NEIMA TAIBO SIRAGE SOUSA PINTO, casada
com Francisco Otolino de Sousa Pinto.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram às declaradas
herdeiras ou com elas possam concorrer à sua sucessão.

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e oito de Abril de
dois mil e dezanove, exarada de folhas quarenta e um a folhas quarenta e três,
do livro de notas para escrituras diversas número oitocentos e oitenta e sete “D”,
do 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 ISABEL ISAAC TEMBE, solteira,
vivendo em união de facto com Renato Gualter Adalberto Cossa, natural de
Maputo, residente que foi nesta cidade, sendo filha de Isaac Tembe Maimaima e de
Percina Amélia Fumo.
Que ainda pela mesma escritura pública foram declarados como únicos e universais
herdeiros de todos os seus bens e direitos, seu companheiro de união de facto acima
identificado e seus filhos: KÁTIA ALICE RENATO COSSA, solteira, RENATA KÉLCIA
TEMBE COSSA, menor e ALBERTO RENATO COSSA, solteiro, todos naturais de
Maputo, onde residem.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos declarados
herdeiros ou com eles possam concorrer à sua sucessão.

Está Conforme

Está Conforme
Maputo, aos 28 de Abril de 2022
A Notária
(Ilegível)

Maputo, aos 6 de Maio de 2022
A Notária
(Ilegível)
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MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Maputo, aos 9/3/2022

Maputo, aos 5/4/2022

O Director-Geral
O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)

Adriano Silvestre Sênvano

Unidade Gestora Executora das Aquisições

(Geólogo)
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CONCURSO N.º 03/UGEA-SC/FTC/2022

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

AVISO

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

AVISO

O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos do artigo
27 do Regulamento da Lei de Minas em vigor, aprovado pelo
Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro, correm éditos de 30
(trinta) dias, a contar da segunda publicação no Jornal “Notícias”,
chamando a quem se julgue com direito a opor-se que seja
atribuída a Licença de Prospecção e Pesquisa número 10952L
para Ouro e Minerais Associados, no distrito de Alto Molócuè,
na província da Zambézia, a favor da requerente NIORO MINING,
LDA, com as seguintes coordenadas geográficas:

O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos
do artigo 27 do Regulamento da Lei de Minas em vigor,
aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro,
correm éditos de 30 (trinta) dias, a contar da segunda
publicação no jornal “Notícias”, chamando a quem se
julgue com direito a opor-se que seja atribuída a Licença
de Prospecção e Pesquisa número 10948L para ÁguaMarinha, Ouro e Turmalina, no distrito de Báruè, na
província de Manica, a favor da requerente ZENABU
MINING, LIMITADA, com as seguintes coordenadas
geográficas:
Vértice

Latitude

Longitude

1

-17 48 50,00

33 14 30,00

2

-17 48 50,00

33 15

0,00

3

-17 44 30,00

33 15

0,00

4

-17 44 30,00

33 17 40,00

5

-17 49 30,00

33 17 40,00

6

-17 49 30,00

33 14 30,00

Vértice
Latitude
1
-15 52 40,00
2
-15 47 0,00
3
-15 47 0,00

Longitude
37 39 30,00
37 39 30,00
37 47 10,00

4

-15 47 50,00

37 47 10,00

5
6
7
8
9
10
11
12

-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-15

37
37
37
37
37
37
37
37

Maputo, aos 30/3/2022

47
52
52
52
52
51
51
52

50,00
30,00
30,00
40,00
40,00
0,00
0,00
40,00

52
52
48
48
46
46
42
42

10,00
10,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00

académicas e profissionais dos consultores,
através de currículos vitae.

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

Endereço:

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

Fundo de Desenvolvimento dos Transportes e Comunicações
Av. Eduardo Mondlane, nº 123, R/ Chão –
UGEA
Cidade de Maputo

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

Maputo, aos 30/3/2022

O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)

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

Maputo, Maio de 2022
A Entidade Contratante
4099

O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE INHAMBANE
DIRECÇÃO PROVINCIAL DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
COMISSÃO PROVINCIAL DE AVALIAÇÃO E VENDA DE BENS ABATIDOS DO ESTADO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

ANÚNCIO N.º 02/DPTCI/DARH-PAT/2022
1. Ao abrigo do n.º 1 do artigo 90 do Regulamento de Gestão do Património do Estado,
aprovado pelo Decreto n.º 42/2018, de 24 de Julho.

Delegação de Moatize
Anúncio de Adjudicação

Torna-se público que aceitam-se propostas em carta fechada, dirigidas ao Presidente da
Comissão de Avaliação e Venda de Bens Abatidos do Estado, até a abertura das mesmas
marcado para os dias 21/6/2022, pelas 9.30 horas, respectivamente, para a compra de bens
abatidos do Estado, constituído por: 2 (duas) viaturas, mobiliário residencial, mobiliário de
escritório, equipamento informático, de frio e electrodomésticos, a ser entregues na Direcção
Provincial dos Transportes e Comunicações de Inhambane, de acordo com a seguinte tabela:

De acordo com o artigo 64, n° 2 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de
Março, comunica-se que o concurso abaixo, foi adjudicado de acordo com o seguinte:
Número de
concurso
CAD/N.21/FIPA
G-DM/2022

Objecto

Concorrente

Fornecimento de equipamento
informático

World Procurememt
Lda

Valor de Adjudicação
(MT)

N/O Data e hora de entrega das propostas
14 de Junho de 2022
01
7.30 às 15.30 horas

568 900,80mt

Moatize aos, 12 de Maio de 2022

Data e hora de abertura
21 de Junho de 2022
9.30 horas

2. Aceita-se ainda propostas mediante requerimento dirigido ao Exmo. Senhor Presidente
da Comissão em referência, para a compra de bens em Hasta Pública.

Autoridade Competente
(Ilegível)
209

Para mais informações, os interessados poderão consultar o Edital n⁰ 01 que se encontra
afixado nesta Direcção, durante as horas normais de expediente, bem como em lugares
públicos, ou ainda contactar a Secretaria Geral pelo n⁰ 29320804.
Inhambane, aos 10 de Maio de 2022
O Presidente da Comissão
Anselmo Bernardo Bié
ªº189

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
PUBLICIDADE
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SAIBA O QUE
ACONTECE
NO SEU MUNICÍPIO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
STAE - SECRETARIADO TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO ELEITORAL
DIRECÇÃO PROVINCIAL DE NAMPULA
UGEA-UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO N.º 02/STAE/UGEA/2022

O NOTÍCIAS
DEDICA
DIARIAMENTE
UMA PÁGINA
À CIDADE
DA BEIRA

De acordo com 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 que foram adjudicadas segundo a tabela abaixo, as seguintes empresas:
Nº de Contrato
Nº06/STAE/UGEA/2022
Nº07/STAE/UGEA/2022
Nº08/STAE/UGEA/2022

Objecto do Concurso
Fornecimento de camisetes bordadas, baners e capulanas
Prestação de serviços de catering
Fornecimento de géneros alimentícios

Modalidade de Contratação
Concurso por Cotações
Concurso por Cotações
Concurso por Cotações

Adjudicatário
ND CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, LDA
AA CATERING E SERVICE,LDA
VIP SUPERMERCADO,LDA

Valor (MT)
106.683,75
76.380,00
50.000,00

Nampula, aos 6 de Maio de 2022
O Director Provincial
(Assinatura Ilegível)
INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

KTB
Anúncio de Adjudicação - 2022

Av. do Trabalho nº 96, Cx.P 774, Telefone 26216933, Fax 26212419 - Nampula
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_________
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL E FUNÇÃO PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

Anúncio de Concursos
1. O Ministério da Administração Estatal e Função Pública convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras, interessadas e que reúnam requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para os concursos discriminados na tabela abaixo, nos termos dos números 1 e 2 do artigo 33 do Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.

Modalidade da
contratação e
respectiva referência

Objecto do Concurso

Concurso Limitado
nº CR/25A000141/
CL/0001/2022

Aquisição de material
de escritório para o
MAEFP

Concurso Limitado
nº CR/25A000141/
CL/0002/2022

Serviços de
manutenção e
reparação de viaturas
do MAEFP

3

Concurso por Cotações
nº CR/25A000141/
CC/2022

Aquisição de licenças
de antivírus

4

Concurso Público nº
CR/25A000141/CP/
0001/2022

Aquisição de
Consumíveis de
Informática

5

Concurso Limitado
nº CR/25A000141/
CL/0003/2022

Aquisição de Pneus
e Baterias para as
Viaturas do MAEFP

Concurso Limitado
nº CR/25A000141/
CL/0005/2022

Lote 1: Aquisição de
géneros alimentícios
Lote: 2 Aquisição de
material de higiene e
conforto

N/O

1

2

6

Data e hora de entrega
de documentos de
qualificação e propostas

Data e hora de abertura
de documentos de
qualificação e propostas

Data e hora
do anúncio do
posicionamento

Validade
das
propostas

Garantia
provisória

23/5/2022
9.30 horas

31/5/2022
10.00 horas

90 dias

Não exigida

23/5/2022
10.30 horas

1/6/2022
11.00 horas

90 dias

Não exigida

17/5/2022
11.30 horas

20/5/2022
11.00 horas

60 dias

Não exigida

1/6/2022
9.30 horas

7/6/2022
10.00 horas

120 dias

75.000.00MT

23/5/2022
10.00 horas

23/5/2022
10.30 horas

30/5/2022
10.00 horas

90 dias

Não exigida

23/5/2022
9.00 horas

23/5/2022
9.30 horas

30/5/2022
12.00 horas

90 dias

Não exigida

23/5/2022
9.00 horas
23/5/2022
10.00 horas

17/5/2022
11.00 horas
1/6/2022
9.00 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquirí-los no endereço abaixo indicado, pela importância não reembolsável de
1000,00MT (à excepção do concurso referido no nº 3) através do depósito na Conta nº 3800519018 – Banco de Moçambique.
Ministério da Administração Estatal e Função Pública
Departamento de Aquisições
Rua da Rádio, nº 112, R/Chão
Telefone: 21350900; 823284270 e 843284240.
3. As propostas deverão ser entregues no endereço acima e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.
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 Maio de 2022
A Autoridade Competente
(Ilegível)
4078

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

Governo da República do Malawi
Governo da República de Moçambique

Government of the Republic of Malawi
Government of the Republic of Mozambique

Anúncio Geral de Concurso (GPN)

GENERAL PROCUREMENT NOTICE (GPN)

País:
Nome do Projecto:
Sector:

Malawi / Moçambique
PROJECTO SUB-REGIONAL DA SADC DE TRANSPORTE E
FACILITAÇÃO DE COMÉRCIO
Transportes
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Country:
Name of Project:
Sector:

Malawi / Mozambique
SADC SUB-REGIONAL TRANSPORT AND TRADE
FACILITATION PROJECT
Transport

1. Introdução
Os Governos da República do Malawi e da República de Moçambique solicitaram
financiamento do Fundo Africano de Desenvolvimento para financiar o Projecto
Sub- Regional da SADC de Transporte e Facilitação do Comércio: Reabilitação e
Modernização de Troços de Estrada em Malawi e Moçambique. O financiamento
está previsto para ser aprovado em Setembro de 2022.

1. Introduction
The Governments of the Republic of Malawi and the Republic Mozambique have
applied for financing from the African Development Fund to finance the SADC
Sub Regional Transport and Trade Facilitation Project: Rehabilitation
and Upgrade of Road Sections in Malawi and Mozambique. The financing is
expected to be approved in September 2022.

2. Objectivos do projecto:
O objectivo é reforçar a competitividade e a integração socioeconómica entre o Malawi
e Moçambique, melhorando o transporte sub-regional da SADC e a facilitação do comércio ao longo do Corredor Norte-Sul no Malawi, através de Moçambique até ao Porto de
Mtwara.

2. Objectives of the project
The objective is to enhance competitiveness and socio-economic
integration between Malawi and Mozambique by improving SADC subregion transportation and trade facilitation along the North-South Corridor
in Malawi, through Mozambique to the Port of Mtwara.

Os métodos de aquisição esperados a serem usados ao abrigo da Política e Metodologia
de Aquisição do Banco (BPM) são Concurso Público Aberto Internacional (OCBI) e a Selecção Baseada na Qualidade e Custo (QCBS), aplicáveis para as aquisições antecipadas.

The expected procurement methods to be used under the Bank Procurement
Policy and Methodology (BPM) are Open Competitive Bidding International
(OCBI) and Quality Cost Based Selection (QCBS), applicable for the advance
procurements.

3. Componentes do projecto
O projecto inclui os seguintes cinco (5) componentes:
a. Investimentos em infra-estruturas: Reabilitação de obras civis de Kaphatenga-Nkhotakota-Dwangwa (160 km); Construção de 59 km de Mueda a Nambugale, desvio de 5,4 km e estradas urbanas seleccionadas; básculas; reabilitação de estradas
terciárias distritais (50 km) e supervisão de obras rodoviárias.
b. Facilitação do comércio e dos transportes: Simplificação e harmonização das TIC
e do intercâmbio de dados através da instalação de meios de comunicação intrafronteiras; desenvolvimento de um portal comercial; e facilitação do reforço das capacidades comerciais dos funcionários aduaneiros.
c. Ambiente, género e inclusão social: Plantação de árvores; infra-estruturas sociais
(poço, reabilitação de centros de saúde e escola (sala de mudança/incineradora e
formação em SRH) ao longo da estrada; mercados à beira da estrada; formação de jovens e mulheres na construção de estradas; e sensibilização em relação ao HIV/SIDA,
DST, TB, segurança, VBG e integração da perspectiva de género; formação em gestão
financeira para permitir pequenas empresas, incluindo o conhecimento do acesso ao
crédito para o desenvolvimento de negócios.
d. Apoio institucional e gestão de projectos: Apoio técnico à UIP (aquisições, gestão
de projectos e E&S); concepção de estradas resilientes às mudanças climáticas e baixa emissão de carbono, estudos de viabilidade de projectos de oleodutos e projectos
de engenharia (Aeroporto Internacional Chileka); auditoria financeira; auditoria de
aquisições; auditoria técnica, ambiental e social e monitoria e avaliação.
e. Compensação e reassentamento: Compensação das PAPs que incluirão compensação por interrupção de meios de subsistência e actividades económicas, estruturas e
pessoas deslocadas do direito de passagem. Os RAPs preparados em ambos os países
(Malawi, 2013 e Moçambique, 2016) estão a ser revistos e actualizados para reflectir
a situação actual em ambos os troços da estrada.

3. Components of the project
The project includes the following Five (5) components:
a.

Infrastructure Investments: Rehabilitation of Kaphatenga-NkhotakotaDwangwa (160km) civil works; Construction of 59 km of Mueda to Nambugale
and 5.4km bypass and selected urban roads; weighbridges; rehabilitation of
district feeder roads (50km) and supervision of road works.

b.

Trade and transport Facilitation:
Simplification and harmonization of
ICT and data exchange through installation of intra-border communication
facilities; development of trade portal; and capacity building trade facilitation
of customs officials.

c.

Environment, gender and social inclusiveness: Tree planting; social
infrastructure (borehole, health centre rehabilitation & school (change
room/incinerator and SRH training) along road; roadside markets; training
of youth and women in road construction; and sensitization of HIV/AIDS,
STI, TB, safety, GBV and gender mainstreaming; financial management
training to enable small scale business including knowledge of accessing
loans for business development.

d.

Institutional support and project management: Technical
support
to PIU (procurement, project management & E&S); climate resilience
and low carbon emission road design, pipeline project feasibility studies
and engineering designs (Chileka International Airport); financial audit;
procurement audit; technical, environmental & social audit and monitoring
and evaluation.

e.

Compensation and resettlement:
Compensation of PAPs which will
include compensation for disruption of livelihoods and economic activities,
structures and people displaced from the right of way. RAPs prepared in
both countries (Malawi, 2013 and Mozambique, 2016) are being reviewed
and updated to reflect the current situation in both sections of the road.

4. A aquisição de bens, obras e serviços de consultoria estará de acordo com a Política
de Aquisições do Banco para Operações Financiadas pelo Grupo Bancário datada de
2015. Espera-se que os documentos de concurso estejam disponíveis em Março de
2022.

4. Procurement of goods, works and consulting services will be in accordance with
the Bank’s Procurement Policy for Bank Group Funded Operations dated 2015.
Bidding documents are expected to be available in March 2022.

5. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e devem confirmar o
seu interesse entrando em contacto com:

5. Interested bidders may obtain further information, and should confirm their
interest, by contacting:

Aos cuidados de: Director-geral Executivo
Administraçao de Estradas
Edifício Funcional, Estrada Paul Kagame
Private Bag B346
Lilongwe, Malawi
Número de telefone:
+265 1 753 699
Número de fax:
+265 1 750 307
E-mail:
ipc@ra.org.mw

Aos cuidados de: Eng. Américo Dimande
Director-Geral
Administração Nacional de Estradas (ANE)
Av. de Moçambique, n.º 1225
Maputo - Moçambique
C. P. 5486
Tel. +258 21476163/7, +258 873137509
E-mail: dimande@gmail.com

Attention: Chief Executive Officer
Roads Authority
Functional Building, Paul Kagame Road
Private Bag B346
Lilongwe, Malawi
Telephone number: +265 1 753 699
Fax number:
+265 1 750 307
Email:
ipc@ra.org.mw

Attention: Eng. Americo Dimande
Director General
National Road Administration (ANE)
Av. De Moçambique N0. 1225
Maputo,Mozambique
P O Box 1439
Tel. +258 21476163/7, +258 873137509
Email: dimande@gmail.com
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Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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EMPRESA DE DIMENSÃO NACIONAL PRETENDE ADMITIR
PARA O SEU QUADRO DE PESSOAL:
1. Título:

PROGRAMADOR

Local de Trabalho:

Maputo

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE INHAMBANE
SECÇÃO CÍVEL

Requisitos de ingresso:

ANÚNCIO

 Nível médio em Tecnologias de Informação e Comunicação;
 Curso Técnico Profissional em Tecnologias de Informação e Comunicação;
 Idade não superior a 35 anos.
Habilidades específicas:





Aplicado, dinâmico e comunicativo;
Alto sentido de responsabilidade;
Elevado grau de profissionalismo;
Capacidade de trabalho em equipa e em ambiente de stress.

Experiência profissional: mínima de 3 anos.
Conteúdo de Trabalho:
•
•
•
•

Elabora e testa programas informáticos;
Estabelece os processos operacionais necessários para o tratamento dos dados, baseandose nas definições fornecidas na fase de análise de sistemas e valendo-se de métodos e
técnicas adequados aos equipamentos e aplicações a que se destinam;
Desenvolve softwares e aplicativos para diversas áreas da empresa;
Zela pelo bom funcionamento do equipamento de trabalho, limpeza e conservação.

Processo de candidaturas:
Os interessados deverão apresentar as suas candidaturas para a Caixa Postal nº 2675 através de
carta de motivação, acompanhado de Curriculum Vitae, fotocópia autenticada do Certificado de
habilitações literárias e do Bilhete de Identidade actualizados, Registo Criminal e Atestado de
Sanidade, até ao dia 26 de Maio de 2022.
4147

UNIDADE GESTORA E EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

A Primeira Secção Cível do Tribunal Judicial da Província de Inhambane faz saber que na
sequência dos Autos de Carta Precatória para a Venda, registados sob o número cinco,
barra dois mil e vinte e um “C”, vindos da Quarta Secção do Tribunal Judicial da Cidade de
Maputo, e extraídos dos Autos de Execução Ordinária número trinta e dois, barra dois
mil e dezasseis traço “X”, pendentes naquele Juízo, em que é exequente GAPI-SOCIEDADE
DE INVESTIMENTOS, SA, e executado BAPTISTA FRANCISCO, residente no Bairro Muelé 2,
quarteirão “C”, província de Inhambane, foi designado o dia 2 de Junho de 2022, às 11.00
horas, para a venda, em segunda praça, por meio de propostas em carta fechada, que
podem ser apresentadas no Cartório deste Tribunal, até a hora da abertura das mesmas,
na Sala de Audiências e Julgamento do Tribunal Judicial da Província de Inhambane, ao
preço mínimo de 899 375,00MT(oitocentos e noventa e nove mil e trezentos e setenta e
cinco meticais), metade do preço inicial, de um imóvel, ora penhorado, localizado no Bairro
Muelé dois, cidade de Inhambane, descrito na Conservatória dos Registos de Inhambane,
sob o número oito mil e vinte e quatro (8 024) a folhas cinquenta e três verso, do livro B,
barra dezanove e inscrito na competente matriz predial sob o número oito mil e duzentos e
sessenta e um a folhas onze verso, do livro G, barra catorze na Cidade de Inhambane, a favor
do executado Baptista Francisco.
Mais se informa que os interessados poderão apreciar o imóvel e causa, durante os dias
úteis e horas normais de expediente, em articulação com este Juízo, localizado na Rua da
Liberdade, Edifício do Conselho Autárquico de Inhambane e contactável pelos nºs 29320519,
82-3038519 e 87-3071111.
Inhambane, aos 6 de Maio de 2022
O Juiz de Direito
Olímpio Mário Mujovo
A Escriturária Judicial Provincial
Aleixa Viriato Sumbana
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SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Serviço de Consultoria nº 39A001341/SC/01/2022

Arrendamento de Imóvel para Funcionamento da Delegação do INAMI

•

Manifestação de Interesse I – Fiscalização da Empreitada para Reabilitação do Observatório
Magnético de Nampula

•

Manifestação de Interesse II – Fiscalização da Empreitada para Reabilitação do Observatório
Magnético de Maputo

a. Niassa: Imóvel tipo 4, localizado na cidade de Lichinga;

Manifestação de Interesse III– Fiscalização da Empreitada para a Construção da Estação Sismográfica de Meluco, província de Cabo Delgado

c.

•
•

Manifestação de Interesse IV– Fiscalização da Empreitada para a Construção da Estação Sismográfica de Angónia, província de Tete

•

Manifestação de Interesse V– Fiscalização da Empreitada para a Construção da Estação Sismográfica e Marrupa, província de Niassa

1. O Instituto Nacional de Minas - INAMI convida a todos interessados a apresentarem propostas para arrendamento de imóvel para o funcionamento das suas delegações nas províncias abaixo indicadas:
b. Nampula: Imóvel tipo 4, localizado na cidade de Nampula;
Zambézia: Imóvel tipo 4, localizado na cidade de Quelimane; e

d. Manica: Imóvel tipo 4, localizado na cidade de Manica.
2. O imóvel deverá ser uma moradia independente de preferência com anexos, com espaço para estacionamento,
localizado no centro da cidade, em zona de fácil acesso por estrada asfaltada.
3. Os interessados deverão anexar:
•

Título de Propriedade do imóvel;

1. Nos termos do art. 252 do Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, que aprova o Regulamento de Contratação de Empreitadasde Obras Públicas, o INAMI convida a todos consultores elegíveis e interessados, a
manifestarem interesse para a realização dos serviços acima citados.

•

Fotocópia de BI autenticada (se for pessoal singular);

•

Escritura Pública ou documento equivalente em cópia autenticada (se for pessoa colectiva);

•

Documento comprovativo de que não se encontra em nenhuma das situações de impedimento de contratar com o estado (para pessoas singulares ou colectivas); e

2. Os interessados deverão fornecer informação detalhada indicando a sua qualificação, capacidade e disponibilidade para prestar os serviços, nomeadamente descrição da empresa, experiência na execução de
serviços semelhantes, alvarás/licenças, cartas abonatórias e outras informações que julgar relevantes.

•

Comprovativo de pagamento de situação fiscal regularizada (para pessoas singulares ou colectivas).

5. As propostas deverão ser entregues em triplicado, em envelope selado com identificação completa do concorrente, objecto da contratação indicando a província para qual pretende concorrer, no endereço e datas abaixo
indicadas:

3. A avaliação da manifestação de interesse será baseada em:
• Experiência geral do consultor;
• Experiência na execução de trabalhos Similares;
• Cartas abonatórias de trabalhos feitos – mínimo de cinco; e
• Qualificação e competência do pessoal disponível para a realização do serviço.
4. As empresas melhor qualificadas serão seleccionadas para a lista curta e posteriormente convidadas a
submeterem as propostas técnica e financeiras;
5. Os interessados deverão submeter a manifestação de interesse até às 15.00 horas do dia 30/5/2022
em envelope selado, com indicação completa do concorrente e do objecto de contratação;
6. Os consultores poderão concorrer para um ou mais serviços de fiscalização;

•

Serviços Provinciais de Infra-estruturas de Zambézia – Av. 7 de Setembro, nº 1528, R/C. Tel: 24
213006. Cidade de Quelimane. Data-limite: 20/6/2022 – Pelas 10.00 horas

•

Serviços Provinciais de Infra-estruturas de Manica - Av. 25 de Setembro, Edifício 1, do Conselho Provincial de Representação do Estado, 1º A. Cidade de Chimoio. Data-limite: 20/6/2022 – Pelas 10.00
horas

•

Serviços Provinciais de Infra-estruturas de Nampula – Av. 25 de Setembro, nº 80, C.P 25. Tel:
26213580. Cidade de Nampula. Data-limite: 27/6/2022 – Pelas 10.00 horas

•

Serviços Provinciais de Infra-estruturas do Niassa – Av. Julius Nherere, C.P 34, Tel: 27121292/82
3086298. Cidade de Lichinga. Data-limite: 27/6/2022 – Pelas 10.00 horas

6. Para solicitação de esclarecimentos o endereço é o seguinte:

7. Endereço para obtenção de informações e submissão dos documentos:

INSTITUTO NACIONAL DE MINAS
Praça 25 de Junho, nº 380, 1º A, Cidade de Maputo
inami.ugea@gmail.com / ugea.inami@inami.gov.mz
Tel. 21 347000 / 823200520

INAMI - Instituto Nacional de Minas. Praça 25 de Junho, nº 380, 1º A. Maputo
Tel: 21 347000 / 82 3200520 / Email: ugea.inami@inami.gov.mz / inami.ugea@gmail.com
8. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.

7. O concurso é regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de
Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.
Maputo, Abril de 2022
Entidade Contratante

Maputo, aos 11 de Maio de 2022
Entidade Contratante
Praça 25 de Junho nº 380, Caixa Postal nº 4605 Telefone +258 21325934 / 21320024 Cel: 823200520

4. O período de validade das propostas será de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de abertura das mesmas.
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Praça 25 de Junho nº 380, Caixa Postal nº 4605 Telefone +258 21325934 / 21320024 Cel: 823200520

4152

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

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPARTIÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO
SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO
Rua João Carlos Raposo Beirão, n.º 345, R/C

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE
FERNANDO MANUEL MATIMBE

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE
KEVIN ARNALD CARL PITZER

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de seis de Maio de dois mil e vinte e dois,
exarada de folhas seis verso a oito, do livro de notas para escrituras diversas número trezentos
e sessenta e sete, traço “B”, do Segundo Cartório Notarial de Maputo, perante mim, DANILO
MOMEDE BAY, Conservador e Notário Superior, em exercício no referido Cartório, foi celebrada
uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de FERNANDO MANUEL MATIMBE,
de cinquenta e oito anos de idade, no estado de casado sob o regime de comunhão de bens
adquiridos com Carlota João Liberato Garrine Nhampossa, que era de nacionalidade
moçambicana, com última residência habitual no Bairro de Infulene, filho de Manuel Naiene
e de Salva Chumaio.
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição da sua última vontade,
deixando como únicos e universais herdeiros de todos os seus bens, sua esposa CARLOTA
JOÃO LIBERATO GARRINE NHAMPOSSA, viúva, que ocupa em simultâneo a posição de
meeira e seus filhos: CARINA BENILDE MATIMBE, solteira, maior, SHELTON EMANUEL
MATIMBE, menor, ERSON EPAFRADITO MATIMBE, solteiro, maior e ERNANDO JACK
MATIMBE, solteiro, maior, naturais de Maputo.
Que segundo a lei não há quem com eles possa concorrer a esta sucessão.
Que da herança fazem parte bens móveis e imóveis, incluindo contas bancárias.

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura pública de nove de Maio de
dois mil e vinte e dois, lavrada de folhas cinquenta e oito a folhas cinquenta e nove,
do livro de notas para escrituras diversas número duzentos e noventa e quatro
traço “C”, deste Cartório Notarial, perante mim, ERMELINDA JOÃO MONDLANE
MATINE, Conservadora e Notária Superior, em exercício no referido Cartório, foi
lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de KEVIN ARNALD
CARL PITZER, divorciado, de sessenta e um anos de idade, natural de Zimbabwe, de
nacionalidade moçambicana, com última residência no Bairro da Polana-Cimento
“B”, Distrito KaMpfumu, nesta cidade de Maputo, sem ter deixado testamento ou
qualquer outra disposição de sua última vontade.
Que pela operada escritura pública deixou como únicos e universais herdeiros,
seus filhos: KARL PITZER, solteiro, menor, natural de Maputo e residente nesta
cidade de Maputo, de naciobnalidade moçambicana, NAOMI PITZER, solteira,
menor, natural de Maputo e residente nesta cidade de Maputo, de nacionalidade
moçambicana, e ZAHARA PITZER, solteira, menor, natural de Maputo e residente
nesta cidade de Maputo, de nacionalidade moçambicana.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram ou com eles concorram
à sucessão, e da herança dele fazem parte bens móveis e imóveis.

Está Conforme
Maputo, aos 9 de Maio de 2022
A Notária
(Ilegível)

Está Conforme
Maputo, aos 10 de Maio de dois mil e vinte e dois
A Conservadora e Notária Técnica
4363
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO
MUNICIPAL KAMPFUMU
1ª SECÇÃO
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE PEMBA
3ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
Pela Terceira Secção Cível do Tribunal
Judicial da Cidade de Pemba correm seus
devidos e legais termos, Autos de Execução
de Sentença nº 20/2021-3ªSC, movidos
pela exequente PEMBA COMBUSTÍVEIS,
LDA, contra a executada ALTA ROTAÇÃO,
LDA, corre prazo de vinte dias, contados
da data da afixação deste anúncio, citando
os credores desconhecidos e cônjuge,
nos termos do art. 864º, do Código de
Processo Civil, da executada Alta Rotação Sociedade Unipessoal, Lda, situada na Rua
Vaz Urbano 1, no Bairro da Manga, cidade
da Beira, representada através dos sóciosgerentes, os senhores Jorge Manuel da
Silva e Jorge Torres, actualmente em parte
incerta, com última residência conhecida
na cidade da Beira, para, no prazo de vinte
dias, posterior àquele anúncio, reclamarem,

querendo, o pagamento do seu crédito pelo
produto do bem penhorado sobre que
tenham garantia legal, designadamente:
Um imóvel parcela nº
MPB720167720270141, com uma área de
7015,86m, no Bairro de Muxara, na estrada
que segue ao distrito de Mecúfi.
Pemba, aos 18 de Abril de 2022
A Juíza-Presidente
Drª Saquina Lambate
(Juíza de Direito “D”)
O Escrivão de Direito
Dr. Geraldo Agostinho Kunamutia
(Oficial de Justiça)

48

ANÚNCIO
Faz-se saber que pela Primeira Secção
do Tribunal Judicial do Distrito
Municipal KaMpfumu correm seus
devidos e legais termos, uns Autos de
Acção Executiva para o Pagamento
de Quantia Certa sob Forma de
Processo Ordinário, registados sob
o nº 12/2010, em que o BANCO
INTERNACIONAL DE MOÇAMBIQUE,
SA, move contra JOSÉ ARMANDO
MENDES MATOS FERREIRA, cujo
último domicílio é na Av. Emília Daússe,
nº 83, R/C, nesta cidade de Maputo,
citando-o para pagar ou nomear bens
à penhora, no prazo de dez (10) dias,
que começa a correr depois de finda a
dilação de trinta (30) dias, contados
a partir da data referente a segunda e
última publicação do presente anúncio,
conforme integralmente consta da
petição inicial, cujo duplicado se
encontra depositado no Cartório
desta Secção à sua disposição, pelo
que, poderá solicitar em qualquer
dia útil, durante as horas normais de
expediente, sob pena de ser devolvido
ao exequente o direito de nomear bens,
nos termos do artigo 833 do CPC.

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Lançamento de Concursos
1. O Instituto Nacional de Minas convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras interessadas a apresentarem propostas fechadas para participar nos
concursos abaixo:

Nº

Nº do Concurso

Data e Hora e Local
de Entrega das
Propostas

1

39A001341/
CL/02/22

31/5/2022
11.00 horas

2

3

39A001341/
CL/03/22

39A001341/
CP/05/22

31/5/2022
12.00 horas

3/6/2022
10.00 horas

Data e Hora
e Local de
Abertura das
Propostas

Objecto

31/5/2022
11.15 horas

Prestação de Serviços para a
Produção de Vídeos, Edição
e Impressão de Boletim
Informativo do INAMI

31/5/2022
12.15 horas

Prestação de Serviços de
manutenção de Reparação
de equipamento Informático
para o INAMI

3/6/2022
10.15 horas

Prestação de Serviços para
Concepção, Construção,
Montagem e Desmontagem
do Stand do INAMI na FACIM
2022

Garantia Provisória

N/A

KaMpfumu, aos 9 de Maio de 2022

39A001341/
CP/06/22

3/6/2022
11.00 horas

3/6/2022
11.15 horas

Anúncio de
Posicionamento

2.000,00MT

2/6/2022
12.00 horas

N/A

2.000,00MT

2/6/2022
12.00 horas

50.000,00MT

2.500,00MT

17/6/2022
11.00 horas

2.500,00MT

Prestação de serviços
de limpeza, recolha de
resíduos sólidos, lavandaria,
fumigação e jardinagem para
INAMI

17/6/2022
12.00 horas

A Juíza de Direito
Drª Lénia Chate
A Escrivã de Direito
Rita Isabel Domingos

5

39A001341/
CP/03/22

10/6/2022
10.00 horas

10/6/2022
10.15 horas

LOTE I:
Local:
SPI - NIASSA
6/6/2022
10.00 horas

LOTE I:
Local:
SPI - NIASSA
6/6/2022
10.15 horas

LOTE II:
Local:

LOTE II:
Local:

Prestação de Serviços de
Seguros de Saúde e de
Acidentes de Trabalho para
colaboradores do INAMI

Data /Local de Visita

N/A

Data e Hora

75.000,00MT
4

Preço do
Caderno de
Encargos

19 de Maio
pelas 10.00 horas

Local

INAMI Sede – Praça
25 de Junho, nº 380,
R/C e 1º A

N/A

Data e Hora

Local

17 & 18 de Maio
pelas 9.00 horas

INAMI Sede – Praça
25 de Junho, nº 380,
R/C e 1º A

17 & 18 de Maio
pelas 10.00 horas

INAMI (SPG) – Av. 24
de Julho, nº 1895, 1ºA
e 2º A

17 & 18 de Maio
pelas 11.00 horas

INAMI (Laboratório
de Geologia) – Av
Sebastião Mabote,
Bairro de Magoanine

17 & 18 de Maio
pelas 13.00 horas

INAMI(Observatório
Magnético) – Recinto
do Aeroporto

200.000,00MT

2.500,00MT

23/6/2022
10.00 horas

N/A

LOTE I – 100.000,00MT

5.000,00MT

23/6/2022
10.00 horas

Visita: N/A

4161

EM QUALQUER PARTE
DO PAÍS OU MUNDO

Leia Notícias

EM PRIMEIRA MÃO

6

39A001341/
CP/04/22

SPI – TETE

SPI – TETE

9/6/2022
10.00 horas

9/6/2022
10.15 horas

Obra de Empreitada para
a Construção de Estação
Sismográfica (por Lotes)

Lote I: Estação Sismográfica
de Marrupa – Província de LOTE II – 100.000,00MT
Niassa
Lote II: Estação Sismográfica
de Angónia - Província de
Tete

Classe do Empreiteiro:

• 7ª Classe para Empreitada
de Obras Públicas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquirí-los no endereço indicado no número 3 deste anúncio, pela
importância não reembolsável, conforme os preços indicados na tabela acima. O montante deverá ser depositado no:
• Banco Internacional de Moçambique (BIM), conta nº 292476341 a favor do INAMI.
3. Excepto para o Concurso Público 39A001341/CP/04/22 em que as propostas deverão ser submetidas nos Serviços de Infra-estruturas de NIASSA e TETE respectivamente
conforme indica a tabela acima, as restantes propostas deverão ser entregues no:
INAMI – Repartição de Aquisições
Praça 25 de Junho, nº 380, 1º Andar
+258 21 347000 / 21 347 322 Cel: 823200520

BAIXE JÁ!

4. As propostas serão abertas em sessão pública, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.
5. Os Concursos serão regidos pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, que aprova o Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens
e Prestação de Serviços ao Estado.
Autoridade Competente

(Ilegível)
4160
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
AGÊNCIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE MAPUTO

COMUNICADO
1. No âmbito da implementação do “Plano 1000”, o Governo de Moçambique, através do Fundo de
Desenvolvimento dos Transportes e Comunicações (FTC) adquiriu 611 autocarros e 10 viaturas mistas para o transporte público de passageiros, parte dos quais alocados para a operação
do sector privado em todas as províncias do país. Para a zona Metropolitana de Maputo foram
alocados 388 autocarros e 10 viaturas mistas.
2. Terminada a primeira fase do “Plano 1000”, o FTC e a Agência Metropolitana dos Transportes de
Maputo (AMT), entidades gestoras do projecto, serve da presente para informar aos operadores
e ao público em geral que o ponto de situação sobre o nível de comparticipação dos operadores
do sector privado, ao nível da Área Metropolitana de Maputo, desde o início do projecto até
2021, situa-se numa média de 32%, conforme a tabela a seguir:
Tabela 1: Nível de comparticipação dos operadores do sector privado na Área Metropolitana de
Maputo.

3. Aos operadores do sector privado, parceiro deste projecto, aproveitamos o ensejo para encoraja-los a envidar esforços no sentido de regularizar as suas dívidas. Em caso de não regularização, as entidades gestoras do projecto reservam-se o direito de adoptar medidas nos termos
contratuais.
Maputo, aos 10 de Maio de 2022
Assinatura
(Ilegível)

4150
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CONTRATAÇÃO DE UM/A CONSULTOR/A OU EMPRESA CONSULTORA PARA DESENHAR MÓDULOS DE
FORMAÇÃO E GUIÃO DE FORMADOR EM GESTÃO DE CONFLITOS, DIREITOS HUMANOS, GÉNERO, COMUNICAÇÃO, LIDERANÇA, PARTICIPAÇÃO POLÍTICA E ACESSO A SERVIÇOS PÚBLICOS

I.

INTRODUÇÃO

A Fundação Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil, abreviadamente
designada por Fundação MASC, é uma Organização da Sociedade Civil
empenhada em promover a boa governação assim como um desenvolvimento equitativo, justo e inclusivo. A visão da Fundação MASC, expressa no seu Plano Estratégico 2020-2030, é de um Moçambique inclusivo, estável e resiliente, onde as comunidades pobres e desfavorecidas
estão habilitadas para aceder às instituições e recursos políticos, onde
os direitos humanos e a justiça social são promovidos, as capacidades
da comunidade local são construídas, os meios de subsistência e a prestação de serviços são melhorados, a discriminação de género é eliminada, e a vulnerabilidade da comunidade é reduzida.
Tem como missão trabalhar com as comunidades vulneráveis, afim de
promover a boa governação, aumentar a participação dos cidadãos na
formulação de políticas, melhorar o acesso aos serviços básicos e as
condições socioeconómicas das comunidades, fortalecer a resiliência
ao extremismo e promover mudanças positivas na sociedade, em parceria com o Governo a vários níveis, Organizações da Sociedade Civil
(OSCs), Organizações não Governamentais (ONGs), sector privado e outros Stakeholders.
O actual Plano Estratégico comporta 5 pilares que constituem a base
de toda a intervenção, nomeadamente: (i) Governação democrática; (ii)
Construção da paz e da coesão social; (iii) Melhoria do acesso aos serviços básicos; (iv) Meios de subsistência, resiliência e geração de renda; (v)
Desenvolvimento Institucional da Fundação MASC.
II. CONTEXTUALIZAÇÃO
No âmbito da operacionalização dos pilares “Construção da Paz e Coesão Social” e “Governação Democrática”, com apoio dos seus parceiros, a
Fundação MASC tem levado a cabo iniciativas locais, nomeadamente, i)
Empoderamento Económico, Político e Social dos Grupos de Poupança
– para promoção do acesso aos serviços financeiros por parte da população de baixa renda, que resida, particularmente, nas zonas rurais, aumento da consciência cidadã e participação nos espaços de tomada de
decisão; ii) Organizações de Desenvolvimento da Aldeia (VDO´s) – são
plataformas para organização, tomada de decisões e planificação com
base na comunidade; e iii) Incubadoras Cívicas – mecanismos e/ou estratégias que visa a promoção da cidadania democrática com enfoque
nos direitos, nas responsabilidades democráticas e na ocupação do espaço público. Estas acções têm surtido efeitos bastante encorajadores
nas comunidades, o que requer desenvolvimento de competências e
capacidades para, com melhor conhecimento, influenciarem os tomadores de decisão e construírem a sua resiliência. É neste sentido que
se pretende fortalecer as comunidades em materiais ligadas à coesão
social e paz, assim como à temáticas que permitam a participação de
forma activa nos processos de governação local.
Assim, com vista a responder a esta necessidade, a Fundação MASC pretende recrutar um /a Consultor/a Individual ou empresa de consultoria.
III. OBJECTIVOS
Objectivo geral: Produzir conteúdos de carácter pedagógico em matérias relevantes para a comunidade com vista a capacitar as mulheres
dos Grupos de Poupança, os jovens das Incubadoras Cívicas, os membros das Vilas de Desenvolvimento da Aldeia (VDO´s) e outros stakholders importantes na comunidade.

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS
 Desenhar e produzir materiais / módulos de curta duração sobre
temáticas como: gestão de conflito, direitos humanos, cidadania,
liderança, género, negociação e paz, mecanismo de acesso aos
servicos básicos, cidadania, coesão social e paz, entre outros posteriormente determinados;
 Desenhar e produzir o guião do formador.
IV. PRODUTOS ESPERADOS
De forma específica, os produtos esperados desta consultoria são:
1. Plano de Formação e respectivas unidades temáticas/sessões para
o/os módulo/s de curta duração para cada uma das temáticas referenciadas, incluindo a devida carga horária, objectivos, resumo
geral dos conteúdos do módulo, metodologia geral, indicação do
tipo de recursos/materiais e avaliação (inicial e final) prevista.
2. Guião Pedagógico para cada unidade temática/sessão de cada um
dos pacotes e que esteja constituído por: o título da unidade temática/sessão; o breve resumo (máximo 500 caracteres); os objectivos
da sessão, o conteúdo resumido, a bibliografia obrigatória e opcional e outros recursos disponíveis e recomendados, a metodologia
de avaliação ou outros à consideração do/a Contratado/a.

 Propor a metodologia e um guião pedagógico que contenha as
técnicas de formação para cada unidade temática;

3. Documentos de leitura obrigatória, sem restrições de acesso: artigos académicos, capítulos de manuais ou outros recursos de aceso digital aberto.

 Elaborar uma planilha com a proposta dos diversos formadores e
suas atribuições para cada unidade temática;

4. Apresentações em PowerPoint para cada unidade temática.

 Elaborar uma planilha da situação actual e resultados esperados
após a formação do grupo-alvo;

5. Tarefas ou exercícios sujeitos a avaliação para cada unidade temática considerando as características do grupo alvo, podendo ser: 1
teste de escolha múltipla simples para cada sessão/unidade temática de cada um dos cursos, com um nível de exigência baixo-médio. Elaborar 4-5 perguntas no máximo.
6. Pautas de avaliação (inicial e final) bem como processo de avaliação do exercício/tarefa final de avaliação. Ou seja, se cada exercício será avaliado individualmente ou se se opta por um processo
de avaliação entre pares p2p (peer to peer).
7. Perguntas ou pontos de debate do fórum (geral ou específico de
cada unidade temática), com uma pergunta aberta para comentar, por exemplo (definir proposta).

 Elaborar o cronograma das formações com as respectivas previsões de duração de cada secção.

VII. PRAZOS PARA CONCLUSÃO E DOCUMENTOS A
APRESENTAR
Pretende-se que a execução destes serviços de consultoria seja de 20
dias, a partir da assinatura do contrato, tendo como data formal de início dos trabalhos.
A propostas deve incluir:
1. Uma proposta técnica, onde se deve incluir o plano metodológico, bem como todos os aspectos técnicos e metodológicos de
acordo com os objectivos a alcançar e os produtos esperados,
acima referidos;

8. Relatório final do trabalho realizado.

NOTA: Todos os materiais devem fazer referência e incluir o logotipo das
entidades implementadora (Fundação MASC), de acordo com as indicações
técnicas que serão fornecidas.

2. Um cronograma de trabalho. Este deve respeitar os prazos indicados nos TdRs e deve apresentar uma correlação lógica entre
as diferentes etapas apresentadas;
3. Um orçamento detalhado, considerando todos os itens, incluindo todo o tipo de despesas e demais contingências derivadas
da consultoria/serviço prestado;

V. METODOLOGIA
Os trabalhos serão levados a cabo pela entidade colectiva/individual
contratada, em estreita colaboração com a equipa da Fundação MASC,
na qualidade de entidade implementadora, e que, ao mesmo tempo,
será, também a coordenadora entre os diferentes actores envolvidos.

4. O perfil dos candidatos (CV), incluindo as principais características da equipa técnica e assinalando a experiência de cada um/a
em trabalhos semelhantes;

A entidade contratada terá o apoio da Fundação MASC que irá traduzir-se em aspectos técnicos, mas também organizacionais e logísticos
(marcação de encontros online e presenciais para quaisquer dúvidas),
sempre que necessário.
A língua de trabalho, assim como a dos documentos e produtos realizados, será a língua portuguesa, de acordo com as normas linguísticas
em vigor em Moçambique.
O/s módulo/s (agrupados por natureza de assuntos) contendo vários
temáticas deverá ser desenhado para a 3-4 dias de formação por unidade temática. Cada unidade temática/sessão deve estar concebida para
exigir uma carga horária de dedicação semanal por parte do grupo alvo
não mais que 16 horas no: definir na proposta a apresentar.
A proposta de módulos e temáticas incluem, entre outros, os seguintes:

5. As propostas devem ser submetidas preferencialmente em português.
6. Cartas de referência ou documentação que comprove a experiência em serviços semelhantes.
VIII.

Na proposta técnica serão considerados os seguintes critérios gerais de avaliação:
#

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO TOTAL

1

Experiência de trabalho nesta área de elabora20
ção de cursos de formação

 Módulo mediação e gestão de conflito – conflito e relacionamento interpessoal; tipos de conflitos; como lidar com os conflitos; confiança nas relações interpessoais, estilos de comunicação;
paz e coesão social;
 Módulo participação política – direitos humanos, cidadania,
participação dos espaços de tomada de decisão participação eleitoral;

CRITÉRIOS DE AVALIÇÃO DAS PROPOSTAS

2

 Módulo serviços básicos – funcionamento do governo local e
mecanismos de acesso aos serviços;

PONTUAÇÃO

Proposta técnica:
• Enquadramento.
• Domínio das áreas temáticas.
• Cumprimento dos objectivos.
• Metodologia.
25
• Propostas concretas em relação aos produtos esperados.
• Soluções alternativas, em caso de necessidade.

 Módulo Mercados – empreendedorismo, gestão de negócios,
plano de negócios, habilidades para o mercado, literacia financeira e liderança;

3

Proposta Financeira:
• Relação qualidade-preço.
20
•Todas as despesas e recursos necessários.
•Todas as despesas no orçamento apresentado,
incluindo impostos.

Perfil dos/das participantes: lideranças comunitárias, mulheres dos Grupos
de Poupança, jovens das Incubadoras Cívicas, membros dos VDO´s e pessoas
da comunidade. É importante definir os requisitos/as competências mínimas
exigidas para cada módulo.

4

Cronograma detalhado.

5

Apresentação dos documentos solicitados
nos TdRs (CV, Cartas de referência ou docu- 20
mentação que comprova a experiência).

6

PONTUAÇÃO FINAL

VI. TAREFAS DO/A CONSULTOR/A OU EMPRESA CONSULTORA
 Fazer um levantamento de necessidades de formação, com base
em fontes secundárias, nomedamente relatórios de auscultação
do projecto, pesquisas elaboradas, entre outros;
 Realizar um levantamento dos materiais e/ou pacotes de formação existentes que respondam às necessidades dos grupos alvo;
 Propor as áreas temáticas fundamentais, considerando as temáticas de gestão de conflitos, direitos humanos, género, comunicação, liderança, participação política e acesso a serviços públicos,
no âmbito da construção da paz e coesão social e/ou outras consideradas relevantes;
 Desenvolver o curriculo de formação, considerando os conteúdos, as metodologias e os materiais necessários a serem adaptados ao contexto e línguas locais;
 Elaborar um plano de formação de acordo com os assuntos específicos a serem abordados em cada unidade temática;

I.

15

100 PONTOS

SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS

Os/As Consultores/as (ou empresas) interessados/as devem enviar a sua
proposta para propostas@masc.org.mz, indicando, no assunto, “Módulos de formação”, incluindo: Proposta Técnica e Financeira, Cronograma
de Trabalho, CVs e contactos para pedido de referências.
O prazo de recepção das propostas é até 30 de Maio de 2022.

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
PUBLICIDADE
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA JUDICIAL

Quinta-feira, 12 de Maio de 2022

_________
INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DE AQUISIÇÕES

CONCURSO PÚBLICO

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

MZ-INE-293080-GO-RFB

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

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

Objecto

Modalidade

Concorrente
Vencedor

Valor com IVA
Incluído

Fornecimento de consumíveis
informático (toneres)

Concurso
Limitado

TECNOBYTE

1.223.249,04MT

2. O Instituto Nacional de Estatística (INE), através da UGEA convida a todos concorrentes elegíveis e
qualificados a apresentarem propostas seladas para o Fornecimento de Equipamento Informático e Serviços
Relacionados.

Fornecimento de equipamento
informático (laptops, computadores de
mesa, projector e antivírus)

Concurso
Limitado

TECVC

1.799.378,10MT

3. Os concorrentes elegíveis e interessados, poderão obter mais informações no endereço abaixo indicado,
durante as horas normais de expediente, das 8.00 às 15.30 horas.

Fornecimento de diverso material de
escritório

Concurso
Limitado

DATAPROX

Fornecimento de passagens aéreas para
fora do país

Concurso
Limitado

COTUR COMÉRCIO
TURISMO E
AGÊNCIA DE
VIAGEM

1.827.540,00MT

Exigências das qualificações: os concorrentes deverão demonstrar ter um volume de negócio médio anual
no mínimo de duas vezes o preço da sua proposta nos últimos três (3) anos, e experiência de fornecimento
pelo menos de dois contratos de iguais valores e características similares.

2.000.000,00 MT

5. O documento completo do concurso, em língua Portuguesa, poderá ser adquirido no mesmo endereço
mediante pagamento da importância não reembolsável de 500,00MT (quinhentos meticais), depositada
na conta nº 577054, Millennium BIM, em nome do Instituto Nacional de Estatística. O documento do
Concurso estará disponível a partir do dia 12 de Maio de 2022.

4.

Fornecimento de serviços de decoração
de interiores

Concurso por
Cotações

VINTAGE
LUXURG STUDIO
LIMITADA

Fornecimento de hospedagem dos
membros

Concurso por
Cotações

PALM APART
HOTEL

350.000,00 MT

Fornecimento de telefones celulares
com software compatível e moderno

Concurso por
Cotações

DATAPROX

266.678,10 MT

6. As propostas deverão ser entregues, no endereço abaixo indicado, até ou antes das 10.00 horas do dia 7
de Junho de 2022. Não será permitida a recepção electrónica da proposta. As propostas atrasadas serão
rejeitadas. As propostas serão abertas publicamente na presença dos representantes dos concorrentes
participantes no endereço abaixo às 10.15 horas do mesmo dia e no mesmo endereço.

350.000,00 MT

7. Todas as propostas deverão ser acompanhadas por uma garantia da proposta em meticais no valor de
110.000,00MT e deve ser válida por 150 dias, a partir da abertura do concurso:
8. O endereço acima referido é o seguinte:
INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA / UNIDADE
GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA)

Maputo, aos 10 de Maio de 2022

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

Maputo, aos 12 de Maio de 2022

A Secretária- Geral
Rita de Franco Duque Ismael
(Juíza Desembargadora)

A Autoridade Competente
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE GAZA
D I R E C Ç Ã O P R O V I N C I A L DE S A Ú D E
REPARTIÇÃO PROVINCIAL DE GESTÃO EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS
I.A Direcção Provincial de Saúde de Gaza, convida as pessoas singulares , micros ,pequenas e medias empresas , inscritas no cadastro único de Empreiteiros de Obras Publicas , Fornecimento de Bens e Prestacao de
Servicos para apresentarem propostas fechasdas para os concursos discriminados na tabela abaixo:
N.º do Concurso

Objecto

Modalidade

Data/ hora da
entrega de
propostas

Hora/data de abertura de
propostas

Data e hora do anúncio
de posicionamento

01/RPGEAC/2022

Aquisição de material de higiene e limpeza

Concurso Limitado

9.30 horas

24/5/2022 às 9.30 horas

26/5/2022

500,00MT

02/RPGEAC/2022

Aquisição de consumíveis informáticos

Concurso Limitado

9.30 horas

24/5/2022 às 11.00 horas

26/5/2022

500,00MT

03/RPGEAC/2022

Aquisição de material de consumo para escritório

Concurso Limitado

9.30 horas

24/5/2022 às 13.00 horas

26/5/2022

500,00MT

04/RPGEAC/2022

Aquisição de bens imóveis (canalização, electricidade e material de infraestruturas)

concurso Limitado

9.30 horas

25/5/2022 às 9.30 horas

27/5/2022

500,00MT

05/RPGEAC/2022

Apetrechamento de unidades sanitárias
(Mobiliário geral)

concurso Limitado

9.30 horas

25/5/2022 às 11.00 horas

27/5/2022

500,00MT

06/RPGEAC/2022

Aquisição de equipamento de a/c, extractor de ar e montagem

Concurso Limitado

9.30 horas

25/5/2022 às 13.00 horas

27/5/2022

500,00MT

07/RPGEAC/2022

Aquisição de acessórios de viaturas

Concurso Limitado

9.30 horas

26/5/2022 às 9.30 horas

28/5/2022

500,00MT

08/RPGEAC/2022

Reprodução de fichas e impressos hospitalares

Concurso Limitado

9.30 horas

26/5/2022 às 11.00 horas

28/5/2022

500,00MT

09/RPGEAC/2022

Aquisição de consumíveis de Estomatologia

Concurso Limitado

9.30 horas

26/5/2022 às 13.00 horas

28/5/2022

500,00MT

10/RPGEAC/2022

Aquisição de equipamentos para Banco de Socorros

Concurso Limitado

9.30 horas

27/5/2022 às 9.30 horas

29/5/2022

500,00MT

11/RPGEAC/2022

Aquisição de equipamento informático

Concurso Limitado

9.30 horas

27/5/2022 às 11.00 horas

29/5/2022

1.000,00MT

01/RPGEAC/2022

Fornecimento de combustível e lubrificantes

Concurso Público

9.30 horas

1/6/2022 às 9.00 horas

2/6/2022

1.000,00MT

Custo/cadermo de
encargo

SAIBA O QUE
ACONTECE
NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS
DEDICA
DIARIAMENTE
UMA PÁGINA
À CIDADE
DA BEIRA

II. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquirí-los no Sector da RPEGAC desta Direcção, pela importância não reembolsável indicada na
tabela para cada concurso e/ou exibição do talão do depósito do Millennium BIM para conta nº 2682536 da DP Saúde de Gaza.
III. O período de validade das propostas é de 120 dias.
IV. As propostas deverão ser entregues e abertas em sessão pública no endereço abaixo e nas horas e datas indicadas na tabela acima.
V. Direcção Provincial de Saúde de Gaza - Secretaria – UGEA Xai-Xai, Telefax 28225467, Bairro 13, Rua do Hospital Provincial de Xai-Xai.
VI. Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços aos Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8/3 .
Xai-Xai, aos 11 de Maio de 2022
DIRECTORA PROVINCIAL
Mulássua José Simango
(Médica de Clínica Geral Principal)

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE
95

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
Quinta-feira, 12 de Maio de 2022

PUBLICIDADE
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TETE EM FOCO
Superfície 78 778 km²
População 1 606 568 (2007); 17 Distritos

REDE NACIONAL DE ENERGIA

Novas ligações chegam
a 19 mil em ano e meio

A

PROVÍNCIA de Tete
registou, de Janeiro
do ano passado até
Abril último, cerca de 19 mil novos
consumidores da energia
eléctrica da rede nacional, no quadro do projecto “Energia para Todos”,
segundo anunciou há dias
o governador Domingos
Viola.
Viola afirmou que com
o programa de expansão da
rede eléctrica para vários
pontos da província, a região está a conhecer níveis
consideráveis de qualidade
de vida da população, assim como a registar índices
encorajadores no que tange
ao desenvolvimento socioeconómico das regiões
recônditas.
Apontou ainda que, à
excepção da vila de Zumbu,
todas as sedes distritais e de
alguns postos administrativos já estão interligados
à rede nacional de energia
eléctrica, facto que contribui para a implementação
de várias iniciativas e projectos de desenvolvimento
local.
“O Governo central está
a impulsionar a expansão
da rede de energia eléctrica no âmbito da Estratégia
Nacional de Electrificação,
visando garantir o fornecimento do recurso para
todos até 2030”, destacou
Domingos Viola.
Com a energia eléctrica
estabelecida, e segundo o
dirigente da província de
Tete, garantem-se capacidades de fomentar o desenvolvimento de vários sectores, como, por exemplo,
o turismo para a afirmação
da província enquanto destino turístico de referência

nacional, regional, continental e até mundial.
O Conselho Executivo
Provincial de Tete encontra-se, nesta componente (turismo), virado para
a sua promoção, visando
um maior envolvimento
do sector privado, como
forma de valorizar iniciativas comunitárias e criar
oportunidades de negócios,
emprego e auto-emprego.
“Pretendemos promover um desenvolvimento
industrial com enfoque especial nas micro, pequenas
e médias indústrias, que
explorem de forma adequada e sustentável os recursos
e capacidades produtivas
existentes na província”,
frisou Viola.
O dirigente acrescentou
que estão em curso acções
tendentes a impulsionar
o surgimento de indústrias que agregam valor às
matérias-primas locais, incluindo a sua transformação interna para acrescer
valor na exportação assim
como para manter ligações
empresariais entre os grandes projectos e as indústrias
locais.
Entretanto, a empresa
Electricidade de Moçambique, na Área Operacional
de Tete, encontra-se, neste
momento, empenhada no
aumento da capacidade da
rede de transporte de energia eléctrica, com a manutenção da rede existente e
através da construção de
novas linhas de abastecimento de energia eléctrica.
A acção visa essencialmente dar resposta às
necessidades de provisão
de serviços à população e
assegurar o ritmo de desenvolvimento urbano e rural.

CERCA de sete mil casos de
malária foram notificados nos
primeiros três meses deste
ano, no distrito de Mutarara,
província de Tete, contra mais
de nove mil ocorrências registadas em igual período do ano
passado.
Os dados foram revelados
pelo administrador de Mutarara, Domingos Superior Macajo, que afirmou que para os
casos de doenças diarreicas
foram notificados 1087 ocorrências de Janeiro a Março
último, menos 328 em relação ao primeiro trimestre de
2021.
“Procuramos investir nas
medidas preventivas, desde
a divulgação das mensagens-chave à detecção precoce,
para o caso da malária, ao nível de todas as comunidades,
com o apoio dos líderes comunitários e sociedade civil, assim
como remoção do lixo no seio
da população”, disse.
Falando sobre o ponto de
situação do sector da saúde em Mutarara, realçou o
aumento de infecções pelo
HIV/SIDA, apontando que
no período em análise mais
de 300 pessoas, das quais 35
crianças menores de 15 anos

de idade, foram incluídas no
tratamento anti-retroviral,
totalizando 4769 pacientes
activos.
Para mudar o cenário,
Macajo explicou que estão
em curso palestras de sensibilização sobre as medidas de
prevenção nas unidades sa-

nitárias e nas comunidades,
massificação de testagem e
tratamento das pessoas vivendo com o HIV/SIDA.
Entretanto, indicou que
há melhorias na assistência
às mulheres grávidas, sustentando com o facto de ter
havido 2161 partos institu-

cionais, mais 87 comparativamente ao primeiro trimestre
do ano anterior. Disse, ainda,
que Mutarara alcançou realizações acima dos 79 por cento, no que concerne à desparasitação e suplementação de
crianças com a vitamina “A”,
no mesmo período.
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Pede-se reforço
de patrulha nocturna
CIDADÃOS na província de Tete avaliam positivamente o desempenho da Polícia. Porém, solicitam
o reforço na patrulha policial à noite, principalmente nos bairros periféricos, como medida para
reduzir a zero os índices de criminalidade naquelas
zonas.
Odete Nota, negociante, entende que a PRM
tem ajudado a manter a província num ambiente
minimamente estável do ponto de vista de controlo
da criminalidade e até da sinistralidade rodoviária.
“O meu único pedido é que os agentes policiais
se espalhem pelos bairros, sobretudo de expansão,
no período nocturno para desencorajar a circulação
de ladrões e de outros elementos que agem fora da
lei”, pediu.
Aurélio Maurício felicitou a PRM pelos 47 anos
a serem comemorados a 17 de Maio próximo, enaltecendo a prestação da corporação no que diz respeito à manutenção da lei e ordem na província.
Contudo, desafiou os órgãos de decisão ao nível da
província para aumentarem o número de esquadras, com prioridade para as zonas consideradas
críticas, onde ocorrem casos de criminalidade.
Aliás, revelou que em alguns bairros da cidade
de Tete, por exemplo, é raro ver a Polícia fazer patrulha e, em resultado, são encontrados corpos em
plena via pública sem se saber as causas das mortes.
Noutros casos, segundo contou, mulheres sofrem
violação sexual, principalmente à noite, acontecimentos que, segundo Maurício, se houvesse patrulha não ocorreriam em proporções que se verificam
actualmente.
Amélia Alves e Mateus Amadeus consideraram
que a Polícia está a trabalhar bem, sugerindo que
continue como está e se possível melhor um pouco
mais a sua prestação em coordenação com as estruturas locais.

Casos de malária e diarreias
tendem a reduzir em Mutarara

O Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS) recebeu financiamento do Banco Mundial para custear
o Projecto de Resiliência Rural no Norte de Moçambique (MozNorte) e pretende aplicar parte dos recursos
em serviços de consultoria através de um consultor individual com a função de Especialista de Salvaguardas
Ambientais.
O principal objectivo do posto de Especialista de Salvaguardas Ambientais é o de assegurar o cumprimento das
Normas Ambientais e Sociais do Banco Mundial e da Legislação Nacional, incluindo acordos internacionais ao qual
Moçambique é signatário, por forma a garantir uma adequada implementação dos instrumentos de salvaguardas
acima mencionados desenvolvidos no âmbito do Projecto. O Especialista estará baseado na Cidade de Pemba, nos
escritórios do FNDS e prestará contas ao Coordenador do Projecto MOZNORTE. A duração do contrato inicial é
de vinte e quatro (24) meses. A extensão será de igual período e estará sujeita ao desempenho satisfatório do
candidato contratado.
Os Termos de Referência detalhados (TOR) para a atribuição poderão ser encontrados no seguinte site:
https://www.fnds.gov.mz/index.php/pt/recursos/concursos ou poderão ser obtidos no endereço abaixo.
O Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável convida Consultores Individuais qualificados a indicar seu
interesse em fornecer os Serviços. Os Consultores interessados deverão fornecer CV demonstrando que possuem
as qualificações exigidas e experiência relevante para a execução dos Serviços.
Os critérios para seleccionar o consultor qualificado são: (i) Mínimo de licenciatura em Ciências, Gestão de
Recursos Naturais ou áreas afins com pelo menos 5 anos de experiência, mestrado em uma das áreas mencionadas
é uma vantagem; (ii) Experiência comprovada na implementação de projectos de gestão sustentável de recursos
naturais, incluindo intervenções nas Áreas de Conservação, Sector Pesqueiro, Agricultura e Florestas; (iii)
Experiência em realizar, participar e liderar estudos de impacto ambiental e social; (iv) Estar familiarizado e
devidamente certificado sobre as Normas de Salvaguardas Ambientais e Sociais do Grupo Banco Mundial;
(v) Deverá conhecer a legislação Moçambicana relacionada com Áreas de Conservação, Agricultura e Pescas;
(vi) Capacidade e experiência na elaboração de relatórios e documentos técnicos específicos para o tema em
referência.

Odete Nota

Aurélio Maurício

Chama-se a atenção dos Consultores interessados para a Seção III, gráficos, 3.14, 3.16 e 3.17 do “Regulamento de
Aquisição para Mutuários de IPF” do Banco Mundial de Julho de 2016, revisto em Novembro de 2017 e Agosto de
2018, estabelecendo a política do Banco Mundial sobre conflitos de interesse. Além disso, consulte as seguintes
informações específicas sobre conflitos de interesse relacionados a esta tarefa: “Os consultores não devem ser
contratados para qualquer tarefa que esteja em conflito com suas obrigações anteriores ou actuais para com
outros clientes, ou que possa colocá-los em uma situação ou posição de ser incapaz de realizar a cessão no melhor
interesse do Mutuário …”
O Consultor será seleccionado de acordo com o método de Selecção de Consultores Individuais (IC) estabelecido
no Regulamento de Aquisições.
Mais informações poderão ser obtidas no endereço abaixo durante o horário de expediente das 8.00 às 15.00 horas.
As Manifestações de Interesse deverão ser entregues por escrito no endereço abaixo (pessoalmente, por correio,
ou por e-mail) até ao dia 27 de Maio de 2022, às 14.00 horas. Apenas os consultores pré-seleccionados serão
contactados.

Amélia Alves

Mateus Amadeus

Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável
Projecto de Resiliência Rural no Norte de Moçambique (MozNorte)
Att: Coordenador do Projecto
Av. Vladimir Lenine, n.º 174 – Edifício Millennium Park - 16.º Andar
E-mail – procurement.moznorte@fnds.gov.mz
Maputo, Moçambique

4166
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A História pune por
lições mal aprendidas
A amargura toma conta de nós, quando a
máscara cai, assim que a comédia chega ao
fim e
vemos o que os comediantes fazem de nós.
Apercebemo-nos de que já lá se foi o riso que
rasgava os nossos rostos, de uma orelha à outra, e a alegria que abundava nos corações
dos povos desapareceu.
Não sou apologista de que a comédia não reflecte a vida real (até gosto deste género
literário ou artístico); afirmo apenas que os
comediantes, que nem sempre gostei deles
(saberão quais), obrigam-nos a rir mesmo que
não estejamos predispostos para tal.
São bastantes os episódios da política internacional apresentados pela comédia, através do
diálogo dos personagens, recorrendo intensivamente ao humor. Fazem-nos rir precisa e
folgadamente, quando se trata de História. Já
aparecem por aí muitos comediantes,
também conhecidos como humoristas, esses
actores políticos conhecidos por seu dom
cómico e de ludibriação.
O reducionismo que atingiu os contornos de
comédia, com que líderes europeus olham
para
a História, priva-nos definitivamente do riso
e da alegria de que me referi no início. Esse
reducionismo faz-nos “descobrir” que não
houve História alguma e, o pior de tudo isso,
não
aprendémos e nem sequer a vivenciámos.
Muitos conhecem as servícias por que se passou durante o regime colonial português,
lembram-se das investidas militares do Ian
Smith, o “tabaqueiro”, e do regime de Pretória,
mantêm a memória bem viva sobre o papel
que os movimentos de libertação nacionais

desempenharam em prol das independências
políticas dos países como Angola, Cabo
Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São-Tomé e Timor-Leste.
Agora, direitinho ao assunto, que me faz pensar que os soníferos podem limpar a memória,
lançando pessoas para um esquecimento perene e irreversível. Estão a reescrever a
História, estão a lavar os cérebros, para que
ninguém saiba e reconheça o importante papel
que certos países, principalmente a ex-União
Soviética, tenham desesempenhado em
diferentes etapas da História da humanidade,
sobretudo da Segunda Guerra Mundial que
seifou milhões e milhões.
Não vou evitar nomes, pois, para este caso em
apreço , torna-se um difícil exercício, uma
vez associados à liderança do movimento anti-Rússia em crescendo em todos os
quadrantes do mundo: Biden (EUA), Blinken
(EUA), Ursula von der Leyen (Comissão
Europeia), Johnson (Reino Unido), Liz Truss
(Reino Unido)Duda (Polónia), Macron
(França), Scholz (Alemanha), Nauséda (Lituânia), Levits (Letônia), Karis (Estônia),
Zelesnky
(Ucrânia). Há tantos outros nomes, mas estes,
na minha análise, são os que melhor se
ajustam ao perfil dos que estão a reescrever a
História, pois nada aprenderam dela. São
simplesmente “comediantes”.
Socorrendo-me da hipérbole: acontece que
nem Churchill, nem Estáline, nem Roosevelt
(os
Três Grandes) existiram, e nem sequer redesenharam o destino do mundo em 1945, em
Yalta (Conferência de Yalta ou Conferência
Crimeia). Talvez, nem a Primeira Guerra.

Não saltar assentos
nos terminais
MÁRCIO BERNARDO
EXISTEM determinados comportamentos do homem que me deixam indignado,
sem saber onde buscar a inteligência para
contrariar os princípios pré-estabelecidos
que regem a nossa sociedade.
Pois, custa-me acreditar no que diariamente tenho presenciado no Terminal
de Transportes do Zimpeto, na cidade de
Maputo, onde nossos compatriotas ao
invés de usar os assentos para descansar enquanto aguardam pelo transporte,
preferem pisá-los sempre que pretendam
chegar ao outro corredor.
Para melhor esclarecer os leitores,
devo dizer que este terminal está organizado em corredores onde foram afixadas
placas que indicam o destino das viaturas
de modo a orientar os passageiros.
Nestes corredores existem igualmente assentos e respectivo alpendre para os
passageiros se abrigarem do sol e da chuva, não obstante este último (alpendre)
não estar a desempenhar cabalmente a sua
função, sobretudo em dias de chuva.
O movimento de pessoas e bens é desusado, uma situação motivada não só
pela obrigatoriedade de todas as viaturas
de transporte público que vêm de outros
bairros escalarem este local como também a existência, nas proximidades, do
mercado grossista.

Acontece que as viaturas levam muito
tempo para chegar e o organismo ressente-se desta situação. Deste modo, existem
os que optam por se sentar um pouco enquanto aguardam pelo transporte. Mas
quase sempre os assentos encontram-se
sujos ou ocupados.
Esta situação deriva do facto de alguns
passageiros, depois que vêem a viatura
chegar, forçam a entrada sem obedecer a
fila. E para rapidamente chegar pisam os
assentos e embarcarem na viatura.
Outros ainda, encontram nos assentos
local preferido para expor os seus produtos, na sua maioria pronto a comer. Refiro-me aos vendedores que procuram ganhar o pão conquistando os passageiros
com as suas iguarias.
Ao transformar os assentos em montras, certamente que nem sempre os deixam limpo, apesar de existirem baldes
para o depósito de lixo. Aliás, os bancos
também ficam sujos devido à mercadoria
que os utentes colocam. Igualmente, os
que pisam os assentos também vão carregando consigo lixo.
Sendo assim, peço aos utentes para
que nos comportemos bem, que cada um
de nós faça o uso do assento somente para
sentar e levantar-se quando chegar o momento. Pois os outros utentes estarão em
condições de fazer o uso sem nenhum receio.
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Um negócio da discórdia
no mercado do Tchumene
TIMÓTEO MUCHANGA
ACOMPANHEI com um misto de sentimentos uma reportagem feita pela Televisão Miramar no meu bairro, Matola-Gare, concretamente na zona de Tchumene.
Quando vi e ouvi falar da retoma da
operacionalização de um plano decano
da implantação de um mercado grossista
pensei na facilidade que poderíamos ter
na aquisição de produtos alimentares, sobretudo os agrários.
É que na conversa com a Reportagem
da Miramar estavam os importadores
desses produtos, a partir da África do Sul,
e um representante de produtores nacionais. Estes esgrimiram argumentos sobre
a importância de se ter aquele tipo de
mercado para eles, para os revendedores,
consumidores e para o próprio Estado.
Inicialmente aplaudi a ideia porque a
aquisição de produtos no Mercado Malhampsene é para doer, com os preços

disproporcionais às quantidades, tudo
sob alegação do custo na fonte, lá no
“Grossista do Zimpeto”, e também pelo
transporte que as revendedoras pagam
para fazer chegar a couve, tomate, alface,
batata e outros produtos às bancas de Malhampsene e á mesa do consumidor, em
última estância.
Mas cá comigo comecei a viajar para
um “filme de terror” que já assisti quando
morava na cidade do Maputo, concretamente na zona do Alto-Maé. A minha
mente muito rapidamente recordou-me
o pesadelo que tive com o surgimento de
camiões de grossistas por lá.
Foram noites mal passadas porque a
dinâmica ia para além da noite, ou seja,
aqueles mercados eram quase non stop.
Em tão pouco tempo do aparecimento
dos camiões, surgiram assaltantes que se
faziam passar por ajudantes.
Quando não houvesse o que roubar
no mercado, as vítimas éramos nós, mo-

Quis o destino que eu e minha família
tomássemos a decisão de abandonar esta
vida, embora viver naquele bairro significava estar perto de tudo: serviços, lazer e
mais. A Escolha foi a zona de Tchumene,
lá para as bandas do Hotel Ushaca, passe
a publicidade.
Era tudo na paz dos anjos. Chegávamos a ouvir e a conhecer a música dos
pássaros em diferentes momentos da madrugada, pela manhã, durante o dia e também ao pôr do sol, uma paz que frequentemente é beliscada pelos malfeitores que
parece nos perseguirem.
Só que a saga de perseguição não terminou. Pela reportagem que vi na Miramar, a reedição da Malanga e do Fajardo
está à porta. Será que eu e os meus novos
vizinhos merecemos isso? Uma vez que
a zona ficou intensamente habitada, por
quê não se escolher um outro lugar para
garantir uma sorte diferente aos moradores de Tchumene?

Poluição sonora volta
a perturbar na capital
DULCE CRISTINA
A POLUIÇÃO sonora, provocada pelas barracas de venda de bebidas alcoólicas e bares, sobretudo aos fins-de-semana, voltou a atingir níveis preocupantes nos diversos bairros da cidade de Maputo e não só.
O problema tinha sido minimizado no período em
que estes estabelecimentos estiveram encerrados para
travar a propagação da Covid-19 no país.
Mas, com o relaxamento das medidas de prevenção
da doença, as noites silenciosas e tranquilas ficaram na
memória dos residentes. Agora é barulho de estremecer
paredes. Na altura, a Polícia Municipal e de Protecção,
em coordenação com a Inspecção Nacional das Actividades Económicas (INAE), realizavam campanhas
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radores das redondezas. Passamos a não
deixar, nem por distracção, roupas no
estendal durante a noite, calçado e outros
pertences importantes.
Depois veio a barulheira de cantigas
dos cobradores e ajudantes, pois a zona
virou um ponto de convergência de chapas de muitos pontos da cidade e até da
província de Maputo porque a referência
para a compra de produtos alimentares
eram os grossistas da Malanga ou Fajardo.
A vida lá com os nossos amigos já
não era a mesma. Nas ruas éramos assaltados com muita frequência. De noite
e de dia passávamos a conviver com o
cheiro nauseabundo da batata-reno, repolho, tomate e de todo o tipo de frutas, em
estado de putrefação. Isso passou a ser
característico na nossa antiga zona.
As moscas tomaram de assalto as
nossas casas e todo o cuidado era pouco,
em relação à protecção de alimentos.

conjuntas de fiscalização a estes locais, onde até eram
apreendidas bebidas alcoólicas e outros bens como cadeiras, mesas e aparelhos de som.
Mas nos últimos meses este trabalho não é efectuado
pela equipa multissectorial em alguns bairros, sendo que
o problema prevalece e já está a atingir níveis preocupantes. A situação é agravada por alguns automobilistas
que estacionam as suas viaturas defronte destes locais e
“bombam” música com volume alto em zonas potencialmente residenciais, criando desconforto aos moradores.
O problema não é só barulho, mas é a inobservância
da hora do encerramento das barracas e bares. Na maioria dos casos funcionam até ao amanhecer. É preciso que
se tome uma providência urgente.
Para além do som alto, os frequentadores dos estabe-
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lecimentos urinam na rua, árvores e murros, o que exala
cheiro nauseabundo.
Ao amanhecer, o lixo deixado pelos clientes é retirado pelos residentes das imediações que nada tem a ver
com a “farra” da noite. É lamentável que a população
pague atempadamente os seus impostos, para ter direito
à segurança, ao sossego, à limpeza pública, sem no entanto, usufruir disso.
Seja de dia ou de noite, a poluição sonora gera irritação e revolta, não só às famílias que tem crianças e
bebés, totalmente susceptíveis ao alto volume, mas a todos os munícipes que desejam gozar do seu direito de
usufruir do silêncio.
Há necessidade do reforço da fiscalização permanente pelas autoridades municipais.
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Reitor da UniRovuma
defende introdução
de cursos de especialização

O

REITOR da Universidade
Rovuma (UniRovuma),
Mário Brito dos
Santos, defendeu
a necessidade da especialização das extensões desta
instituição de ensino superior, com enfoque nos cursos profissionalizantes, de
modo a evitar a dispersão
do orçamento que recebe do
Estado.
Este posicionamento foi
apresentado na cidade de

Montepuez, num encontro
com a direcção da UniRovuma – Extensão de Cabo Delgado, onde se encontrava
em visita de trabalho.
Para Brito dos Santos, o
processo de especialização,
cuja auscultação de diferentes intervenientes está
numa fase avançada, deve
ser gradual e feito em coordenação com a direcção de
planificação institucional e
na base do programa estratégico.

“A nossa universidade
está a ser demasiadamente
generalista, mas podemos
manter outros cursos que
constituem a nossa génese, os virados à formação de
professores”, sublinhou.
O reitor fez uma avaliação da instituição desde a
sua criação, em 2019, explicando que neste período
a universidade esteve praticamente parada devido à
pandemia da Covid-19 e ao
terrorismo em Cabo Delga-

do.
“Apesar destas adversidades, não desfalecemos e
continuamos a trabalhar.
Já instalámos toda máquina estrutural e documentos
normativos que nos orientam nesta missão de robustecer a universidade”,
vincou.
Num contexto de múltiplas contrariedades não
podíamos trabalhar como
estamos a fazê-lo agora,
pois há sinais de abranda-

mento da Covid-19, facto
que nos permite realizar
as nossas actividades, mas
também nos reunirmos
para debater sobre os problemas da instituição”,
afirmou.
Na ocasião, Brito dos
Santos manteve encontro
com os estudantes, tendo
ouvido os problemas que
os afligem e apresentado
soluções a serem tomadas
pela direcção da instituição.

SEGUNDO ESPECIALISTAS

Cancro vai ceifar um milhão de vidas em África
MAIS de um milhão de pessoas poderão morrer de cancro na África
Subsahariana dentro de oito anos,
quase o dobro das mortes verificadas
actualmente, caso não sejam implementadas acções urgentes para reverter o cenário, segundo indica um
estudo esta semana divulgado pela
revista científica “The Lancet Oncology”.
A publicação refere que, se não
forem tomadas medidas urgentes, a
incidência de cancro na região disparará para 1,4 milhão de casos por ano
até 2040.
Realizado pela Comissão de Oncologia Lancet, composta por especialistas internacionais, o estudo
destaca que uma em cada sete mu-

lheres (14%) corre risco de desenvolver cancro antes dos 75 anos de idade
e que, até 2050, metade dos casos de
cancro infantil no mundo ocorrerá
em África, onde, a região a sul do Sahara, só no ano passado registou cerca de 4,2% de todos os novos casos da
doença no mundo.
Para os especialistas, os dados são
resultado de uma combinação fatal
de factores como infecções, exposição ambiental, envelhecimento da
população, adopção de estilos de vida
ocidentais ou problemas de infra-estruturas sanitárias, falta de pessoal
qualificado e instalações de diagnóstico, tratamento e prevenção.
Apontam também que, nesta região, os pacientes descobrem

a doença num estágio avançado e
apresentam uma alta taxa de abandono do tratamento devido à falta de
conhecimento dos factores de risco
da doença.
Segundo dados do Centro Internacional de Investigação do Cancro,
publicados em conjunto com o estudo desta Comissão, o cancro do colo
do útero e o da mama foram os mais
frequentes em 2020 nesta região.
O cancro do colo do útero foi
responsável pela maioria das mortes
(uma em cada 100) e a principal causa
de morte por cancro entre mulheres em 27 países (sendo o da mama a
principal causa em 21 países).
Nos homens, o cancro da próstata
foi o principal cancro (77.300 casos)

em quarenta países da região, seguido pelo cancro do fígado (24.700
casos) e cancro colo-rectal (23.400
casos).
A Comissão sugere acções para
melhorar o tratamento do cancro na
região, como o desenvolvimento e financiamento de planos nacionais de
controlo da doença, registos nacionais de casos para melhor planear as
acções.
Propõe também o lançamento de
programas-piloto de rastreio e detecção precoce, a inclusão dos cuidados paliativos como parte integrante
e fundamental do tratamento, criação de programas de formação para
médicos e pediatras especialistas no
tratamento do cancro. (Lusa)

Mais quadros para o mercado de emprego

UniLúrio gradua
em Cabo Delgado
UM total de 74 estudantes graduaram há dias na
Universidade Lúrio (UniLúrio), província de Cabo
Delgado. Trata-se licenciados e mestres das Faculdades de Ciências Naturais e de Engenharia.
Dos graduados, constam
engenheiros informáticos,
civis, geológicos, mecânicos e biólogos e mestres
em ecologia aplicada.
Segundo Leda Hugo,
reitora da Universidade
UniLúrio, a graduação de
engenheiros e biólogos
representa uma importante contribuição da instituição em responder aos
desafios de gestão da província, como a exploração

ilegal dos recursos naturais e utilização de meios
tecnológicos
avançados
rumo ao desenvolvimento sustentável e amiga do
ambiente.
“Esperamos de vós trabalho exemplar e honrosa
contribuição para a promoção da imagem e competitividade da Universidade Lúrio” disse Hugo.
A directora de Serviços
Provinciais de Assuntos
Sociais, Maria Raimundo,
referiu que a graduação é
fundamental para a redução do défice de quadros
formados, que vão ajudar
no processo de reconstrução da província.
Apelou aos finalistas

a aplicarem os conhecimentos adquiridos para
solução dos problemas da
população, contribuíndo
para o seu bem-estar.
Na sua mensagem, os
graduados disseram estar
preparados para exercer
com nobreza e excelência
as suas profissões e ainda
aptos para responder à demanda do mercado.
“As mudanças que passamos nas nossas vidas
durante a formação reflectem profundamente quem
somos hoje e o que seremos amanhã”, disseram
os finalistas agradecendo
a comunidade universitária da UniLúrio pelo apoio
durante a capacitação.

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS E NOTARIADO DA MAXIXE

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE FILIPE
ERNESTO GUIMINO MATAVATA
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de cinco de Maio de dois mil
e vinte e dois, exarada de folhas sessenta e cinco a sessenta e seis verso, do livro
de notas para escrituras diversas número nove, traço “A”, desta Conservatória dos
Registos e Notariado da Maxixe, perante Angélica João Maunze, Conservadora
e Notária Superior, em exercício na mesma Conservatória, com funções notariais,
se procedeu à Habilitação de Herdeiros por óbito de Filipe Ernesto Guimino
Matavata, ocorrido no dia trinta de Março de dois mil e vinte e dois, no estado de
solteiro, residente que foi em Maxixe, sem deixar testamento ou qualquer outra
disposição de sua última vontade.
Mais certifico que foram declarados como seus únicos herdeiros, seus filhos:
a) Maria da Graça Filipe Matavata, solteira, natural de Vilanculos e residente
em Maxixe;
b) Juvêncio da Silva Matavata, solteiro, natural de Vilanculos e residente em
Maxixe;
c) Iolanda Maria Matavata, casada, natural de Chicuque-Maxixe e residente
em Maxixe;
d) Hélder dos Mártires Matavata, solteiro, natural e residente em Maxixe;
e) Francisco Idelson Matavata, solteiro, natural da Beira e residente em
Maxixe;
f) Elísio Mauro Filipe Matavata, solteiro, natural de Chicuque-Maxixe e
residente em Maxixe;
Está Conforme
Conservatória dos Registos e Notariado da Maxixe, aos 5 de Maio de dois mil e
vinte e dois
A Conservadora e Notária Técnica
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES
SECRETARIADO DA COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com alinea d) do n.°3 artigo 33 conjugado com o n.°2 do artigo 63 do Regulamento de Contratação de
Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.⁰
5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto dos concursos abaixo indicados:
N.°de Concurso

Objecto de concurso

Nome de Concorrente

Modalidade de
Concurso

CNE/Conc.Público n.°01/2022

Fornecimento de
equipamento informático

TURN SERVICE

Concurso Público

2. 977.884,00MT

CNE/Conc.Público n.°02/2022

Fornecimento de Material
Gráfico e Promucional

ECO TRADING, LDA

Concurso Público

9.818.640,00MT

CNE/Conc.Público n.°03/2022

Fornecimento de
Passagens aéreas para
dentro e fora do país

VANANGAS TOUR

Concurso Público

7.557.200, 00MT

CNE/Conc.Público n.°04/2022

Contratação de serviços
Manuntenção e Repração
de Viaturas

QUALITY PARTS, LDA

Concurso Público

4.649.251,30MT

CNE/Conc.Público n.°05/2022

Fornecimento de Géneros
Alimentícios e Material de
Limpeza e de Conforto

MUZAINAH, LDA

Concurso Público

2.685.158,00MT

CNE/Conc.Cotações n.°01/2022

Fornecimento de serviços
de jardinagem

100% LIMPO

Concurso Por
Cotações

Valor da adjudicação Incluindo Iva

120.744,00MT

Maputo, aos 11 de Maio de 2022
A Autoridade Competente
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Acesse:
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Bernardino Rafael
lança dois livros

Trabalho da PRM retratado em obras

B

ERNARDINO Rafael,
Comandante-Geral da
Polícia da República de
Moçambique (PRM),
lança segunda-feira,
16 de Maio, pelas 16.00 horas,
no pavilhão do Maxaquene,
duas obras literárias, nomeadamente “O Comando das
Urnas” e “Liderança”.
Depois de em 2018 ter
publicado “As Marcas de um
Crime que Nunca se Apagam

das Memórias”, livro de estreia, volta a narrar aspectos do dia-a-dia do trabalho
policial em várias frentes de
combate à criminalidade.
“O Comando das Urnas”,
com 180 páginas, versa sobre
a actividade da PRM durante as eleições Autárquicas de
2018 e Gerais de 2019 (Presidenciais, Assembleia da República e Governadores). Detalha os passos, bons e maus,

percorridos pela Polícia e potenciando as lições e aspectos positivos destes dois
processos eleitorais.
Igualmente, mostra os
melhores caminhos a serem seguidos nos próximos
pleitos, visto que a cada
sufrágio a Polícia vai ganhando mais experiência,
maturidade, tornando-se,
deste modo, num elemento cada vez mais activo e

O “VOO das Fagulhas” e “A Luz
Diáfana do Amor” são os títulos
do escritor Adelino Timóteo a
serem publicadas hoje, pelas
17.00 horas, no “Camões”, cidade de Maputo.
As obras lançadas pela Alcance Editores foram recentemente apresentadas ao público
da Beira, capital de Sofala.
“A Luz Diáfana do Amor” é
um livro inédito de 80 páginas
e dividido em duas partes, nomeadamente “A Luz Diafána
do Amor” e “O Voo dos Fagulhos”. É poesia em prosa, como
se caracteriza quase toda a poesia de Adelino Timóteo.
PUBLICIDADE

Já “O Voo dos Fagulhos” é
uma antologia que reúne poemas representativos de seis
obras poéticas do autor, desde “Os Segredos da Arte de
Amar”, o seu livro de estreia,
publicado em 1999, até “Corpo
de Cleópatra”, de 2016.
Adelino Timóteo nasceu em
1970, na Beira. É formado em
docência de língua portuguesa
e licenciado em Direito. Trabalha como jornalista no semanário “Canal de Moçambique”.
Cidadão honorário de Quelimane, foi homenageado pelo
Instituto Superior Politécnico e
Universitário (ISPU), em 2004,
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Morreu o escritor
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indispensável deste processo.
Quanto ao livro “Liderança”, com 230 páginas,
Bernadino Rafael revela que decidiu escrevê-lo
como forma de partilhar,
uma vez mais, as suas convicções em torno de matérias ligadas directamente
à actividade como agentes
e não só. Nele apresenta
ideias partilhadas nos Conselhos da PRM, paradas e
aulas de Cursos de Adequação dos Membros da Polícia, bem como pensamentos divulgados em vários
fóruns e na esfera policial
e para qualquer sector de
actividade.
Bernardino Rafael, que
desde 2017 assume o cargo
de Comandante-Geral da
Polícia, ingressou na corporação em 1978 ocupou
vários cargos de comando
e chefia. É licenciado em
Ciências Jurídicas e Investigação Criminal e mestre em
Ciências Jurídicas Público-Forenses pelo Instituto
Superior de Ciências e Tecnologias Alberto Chipande.
Em 2021 recebeu o Diploma e Medalha de Ordem
Militar pelo reconhecimento do seu empenho no
combate ao terrorismo em
Cabo Delgado.

Adelino Timóteo regressa
com o “Voo” e “A Luz”
e pelo município da Beira, em
2007, pela sua poesia e contributo cultural para a urbe como
escritor e artista plástico. Foi
galardoado “Melhor Escritor de
2015”, em Portugal, pelo Círculo de Escritores Moçambicanos na Diáspora, e tem excerto
dos seus poemas traduzidos em
italiano na revista “Dis Uguaglianze”.
É vencedor dos prémios
Anual do Sindicato Nacional
de Jornalistas 1999 para Melhor

RECREIO & DIVULGAÇÃO

Crónica Jornalística, Nacional
Revelação de Poesia 2001, da
Associação dos Escritores Moçambicanos (AEMO), e BCI,
para o Melhor Livro de 2011,
com “Dos Frutos do Amor e
Desamores até à Partida”.
É autor de várias obras de
poesia e prosa como “Os Segredos da Arte de Amar”, “Viagem à Grécia através da Ilha de
Moçambique“, “A Fronteira
do Sublime”, “Mulungu” e “A
Virgem da Babilónia”.
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A FAMÍLIA literária moçambicana está de luto.
Morreu o escritor e jornalista Simeão Cachamba,
aos 61 anos.
Simeão Cachamba, cujo pseudónimo literário
era “Thahula Ndindande”, perdeu a vida subitamente, segunda-feira, na cidade da Beira, onde havia se deslocado para preparar o lançamento, hoje,
do seu segundo livro de poemas intitulado “Aruângua minha cidade submersa”, depois de ter sido
apresentada pela primeira vez ao público em Abril
deste ano, na cidade de Maputo. O acto estava programado para ter lugar no Centro Cultural Português, na Beira.
O lançamento seria duplo pois iria apresentar a
obra “Mussody,” da autoria do também finado Bassane Adamogy, que, compilada por si, viria à estampa a título póstumo.
Fonte familiar, que facultou os dados ao “Notícias”, afirmou que a morte de Simeão Cachamba
pegou todos de surpresa, pois o poeta nunca mostrou sinais de doença e exibia-se muito bem, estando a tratar pessoalmente os detalhes do lançamento
dos livros.
“Ele encontrou a morte na residência do pai
onde se tinha hospedado ido de Maputo. Na Beira
estava a preparar o lançamento do seu livro numa
cerimónia que teria lugar hoje depois de ter acontecido em Chimoio na quinta-feira”, afirmou.
Simeão Cachamba foi jornalista no “Notícias da
Beira”, hoje “Diário de Moçambique”, onde foi admitido a 7 de Janeiro de 1976. Quase dez anos depois, em 1987, viria a tornar-se director daquele
matutino e, dois anos mais tarde, Janeiro de 1989,
foi designado director da revista “Tempo”.
Em 2014 lançou o seu primeiro livro de poemas
intitulado “A mão invisível que não é de Adam Smith”, como vencedor do concurso literário (poesia)
por ocasião do 35.º aniversário do Banco de Moçambique.
Cursou Economia na Universidade Eduardo
Mondane na década de 1980 onde obteve o grau de
bacharel.
Os restos mortais do escritor vão hoje a enterrar,
dia em que deveria lançar o seu segundo livro.

MSTAR, SA
Sede: Avenida 24 de Julho, n.º 2, 430, R/C 10127, Maputo
Número da entidade legal: 100174553
Capital social: Mtn 3.600.000,00
Assembleia Geral de Acionistas
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XAI-XAI

29 /16
MAPUTO
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MARÉS
PREIA-MAR - Às 1.27 horas e às 13.48
com 2.90 e 2.90 metros, respectivamente

BAIXA-MAR - Às 7.51 horas e às 19.55
com 1.10 e 1.0 metros respectivamente

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

PENSAMENTO DO DIA

“Se você não mudar a direccão, terminará exatamente onde partiu”.

PROGRAMAÇÃO DA
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE
05.40

HINO NACIONAL

05.45

GINÁSTICA: TXUNA A SAÚDE
COM VALODIO - “TAEKWONDO”

06.00

BOM DIA MOÇAMBIQUE
DIRECTO

08.00

CRIANÇAS CONTRA O VÍRUS
DESENHOS ANIMADOS:
CHAVES - “A CASA DA BRUXA”
REPETIÇÃO

08.30

MOÇAMBIQUE DIGITAL
REPETIÇÃO

09.00

NOTÍCIAS

09.05

CASA DO POVO
REPETIÇÃO

09.30

A HORA DO CTP - TETE: “CAFÉ
DO ZAMBEZE”
DIRECTO / TETE

10.00

NOTÍCIAS

10.05

TUDO ÀS 10
DIRECTO – 1ª PARTE

11.00
11.05
12.00

NOTÍCIAS

12.05

TELENOVELA: “SE NOS DEIXAREM” - CAPÍTULO 30/82

13.00

16.05

ENCONTROS DA MALTA
DIRECTO

17.00

JORNAL EM LÍNGUAS MOÇAMBICANAS
DIRECTO

17.45

GINÁSTICA: TXUNA A SAÚDE
COM VALODIO - “TAEKWONDO”

18.00

PRIMEIRA PÁGINA
DIRECTO

19.00

JORNAL DE DESPORTO
DIRECTO

20.00

TELEJORNAL
DIRECTO

21.00

GRANDE DEBATE
DIRECTO

22.00

TELENOVELA: “SE NOS DEIXCAPÍTULO
AREM”
31/82

NOTÍCIAS

23.00

TUDO ÀS 10 DIRECTO – 2ª
PARTE

TV SURDO
REPETIÇÃO

23.30

SAÚDE E BEM ESTAR: PARALISIA CEREBRAL
REPETIÇÃO

00.00

PRIMEIRA PÁGINA
REPETIÇÃO

JORNAL DA TARDE
DIRECTO

01.00

JUNTOS À TARDE
REPETIÇÃO

14.00

GRANDE ENTREVISTA: ALEXANDRE MUNGUAMBE/COMITÉ
SINDICAL- REPETIÇÃO

02.00

ENCONTROS DA MALTA
REPETIÇÃO

03.00

15.00

NOTÍCIAS

TUDO ÀS 10
REPETIÇÃO

15.05

JUNTOS À TARDE
DIRECTO

04.50

GRANDE DEBATE
REPETIÇÃO

05.40

HINO NACIONAL

16.00

NOTÍCIAS

PROGRAMAÇÃO DA
RÁDIO MOÇAMBIQUE

CONVOCATÓRIA
Nos termos do artigo 8.0 do contrato de sociedade e dos artigos 132.0 e 133.0 do Código Comercial,
convocam-se os Acionistas da sociedade anónima MSTAR, SA para uma Assembleia Geral a ter lugar
no dia 25 de Maio de 2022, pelas 11.00 horas, na sede da sociedade sita na Avenida 24 de Julho,
n. 0 2, 430, R/C 10127 ou por via de meios telemáticos, com a seguinte ordem de trabalhos:

00:20- FLASH CULTURAL
01:30- SOLIDARIEDADE MOÇAMBIQUE

17:10- ECONOMIA PARA TODOS
17:15- COMPASSO

02:00- IZI JAZZ(REPETIÇÃO)
04:57- HINO NACIONAL

18:10- UMA DATA NA HISTÓRIA

Ponto Um: Nota de esclarecimento sobre a não distribuição dos dividendos de 2020 e sua aplicação
aos resultados transitados;

05:10- CAMPO E DESENVOLVIMENTO

Ponto Dois: Apreciação do relatório de gestão, contas de exercício e demais documentos de
prestação de contas relativos ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2021;

06:00- JORNAL DA MANHÃ

19:00- TÓPICOS DO JORNAL DA NOITE

08:10- ECONOMIA PARA TODOS

19:02- MAGAZINE DESPORTIVO

Ponto Três: Deliberação sobre a proposta de aplicação dos resultados do exercício de 2021;

08:30- PARLAMENTO

18:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
18:55- UMA HISTÓRIA PARA TI

05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA

08:15- INSS

12:00- SINAL HORÁRIO/ TÓPICOS DO
JORNAL DA TARDE

Ponto Quatro: Deliberar sobre qualquer outro assunto do interesse da Sociedade.

19:20- BOLETIM METEOROLOGICO
19:30- JORNAL DA NOITE
20:00- ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO

12:02- MAGAZINE DESPORTIVO

Informa-se ainda que os Relatórios de contas e de Gestão do Exercício findo a 31 de Dezembro de
2021, encontrar-se-ão à disposição dos Accionistas para levantamento e consulta, a partir do dia
10 de Maio de 2022.

12:20- BOLETIM METEOROLÓGICO
12:30- JORNAL DA TARDE
13:00- QUESTÃO DE FUNDO

21:10- ÚLTIMO TEMPO
22:10- GENTE DA NOSSA TERRA
23:00- TÓPICOS DO ÚLTIMO JORNAL

14:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
14:30- RÁDIO NOVELA “OURO NEGRO”

Maputo, aos 6 de Maio de 2022
Yolanda Vicência Fernandes dos Santos Ceita
Presidente da Mesa da Assembleia Geral

05:30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

16:10- SEGURANÇA RODOVIARIA

23:15- INSS
23:30- ÚLTIMO JORNAL

NOTICIÁRIOS: 01,02,03,04, 05,06, 07,08, 09,10, 11,12:30, 14,15,16,17, 18,19:30,
21,22:00 E 23:30 HORAS.
4165

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

GRAÇA

M ANHI QUE

M ANHI QUE

FALECEU

REM I ALFACE
CARLOS

FALECEU

FALECEU

A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) e
a Associação dos FSN comunicam com profunda dor e consternação o desaparecimento físico da sua colega GRAÇA MANHIQUE,
ocorrido no dia 9/5/2022, vítima de doença,
cujo velório se realiza hoje, dia 12/5/2022, na
capela do HCM, às 8.00 horas e o funeral no
Cemitério de Lhanguene, pelas 10.00 horas.
À família enlutada endereçam as mais sentidas condolências. Recebam os nossos mais
sinceros votos de conforto. Nossas orações
e pensamentos estão com a sua mãe Dona
Marta, filhos Josseph, David e toda a família.
Que a sua alma descanse em paz.
5756

É com profundo pesar que sua
mãe Marta Matusse, esposo
Gustavo Mavie, filhos Josseph e Dave, irmãos
Anastácio, Domingos, Antonieta, Lina, Maria, Elias,
Olívia, Júlia e Gertrudes, sobrinhos Caroll, Marília,
Suzana, Kiki, Kátia, Anás, Leopoldina, Paulino,
Martinha, Osvaldo, Danelton, Cecília, Edson, Edilson, Quito, Ercílio, Célia, Elsa e Marciano, António,
Stanley, Enosse e Eugénia (ausentes), famílias
Manhique e Mavie comunicam com profunda dor
e consternação o desaparecimento físico do seu
ente querido GRAÇA MANHIQUE, ocorrido no dia
9/5/2022, no ICOR, em Maputo, vítima de doença,
cujo funeral se realiza hoje, dia 12/5/2022, no Cemitério de Lhanguene, entrada da zona Maometana,
às 10.00 horas, antecedido de velório entre às 8.00
e 9.00 horas, na capela do HCM. Que Deus lhe conceda paz e descanso eterno à sua alma.
4158

GUSTAVO

JOSÉ LUÍ S

ADRI ANO

CHI SSANO
FALECEU

FALECEU
O Primeiro Secretário
da Frelimo na Cidade de
Maputo, membros, militantes e simpatizantes comunicam com pesar o desaparecimento físico do camarada GUSTAVO
ADRIANO, trabalhador do aparelho do
partido, vítima de doença, ocorrido no dia
9/5/2022, cujo funeral se realiza hoje, dia
12/5/2022, pelas 11.00 horas, no Cemitério de Mwaxidjuku - Zimpeto, antecedido
de velório na sua residência, no Bairro de
Magoanine “C”, pelas 9.00 horas. À família enlutada endereçam as mais sentidas
condolências. Paz à sua alma.
4171

NURUBI BI
M AHM UDO
ESM AEL
FALECEU
Seus filhos Camilo Semá, Amino Semá, Selma Semá, Nuno Semá, Claida
Semá e Mahmudo Semá, netos, noras, genros,
bisnetos e de mais familiares comunicam o
falecimento do seu ente querido NURUBIBI
MAHMUDO ESMAEL, ocorrido no dia 9/5/2022,
na sua residência, vítima de doença, cujo funeral
se realizou no dia 10/5/2022, no Cemitério de
Lhanguene, na zona Mahometana. Que Allah
lhe conceda jannat.
4125

M ARI A
JOAQUI M
GUI AM BA
CUM BANA

O Magnífico Reitor, Vice-Reitores, Docentes, Corpo Técnico Administrativo,
discentes e toda comunidade académica da Universidade Joaquim Chissano comunicam com
profunda mágoa e consternação o falecimento do Sr. JOSÉ
LUÍS CHISSANO, irmão do antigo Presidente da República de Moçambique e Patrono desta instituição de ensino
superior, Sua Excelência Joaquim Chissano, ocorrido no
dia 8/5/2022, vítima de doença, em Malehice-Chibuto, cujo
funeral se realizou no dia 11/5/2022, pelas 10.00 horas, no
Cemitério de Malehice, na Província de Gaza. À família
enlutada apresentam as mais sentidas condolências. Paz
à sua alma.
4169

GRAÇA M ANHI QUE
FALECEU
Os membros dos Órgãos Sociais e trabalhadores da STEMA, SA
comunicam com profundo pesar o falecimento da Srª GRAÇA
MANHIQUE, esposa do administrador Gustavo Mavie, ocorrido no dia 9/5/2022 no ICOR, vítima de doença, cujo funeral se
realiza hoje, dia 12/5/2022, pelas 10. 00 horas, no Cemitério de Lhanguene, antecedido de velório, na capela do HCM, das 8.00 às 9.00 horas. À família enlutada
apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.
178

LAURI NDA M ACHUNGO

O Conselho de Administração da Sociedade do Notícias, S.A., Comités Sindicais locais e trabalhadores
em geral comunicam o desaparecimento físico do
Sr. REMI ALFACE CARLOS, irmão do trabalhador
Bernardo Inácio Carlos, ocorrido no dia 11/5/2022,
em Tete, cujo funeral se realiza hoje, dia 12/5/2022,
pelas 14.00 horas, no Cemitério de M´páduè. À família
enlutada apresentam as mais sentidas condolências.

FALECEU
O Conselho de Administração da Sociedade do Notícias, SA, comités sindicais locais e trabalhadores
em geral comunicam o desaparecimento físico da
Srª MARIA JOAQUIM GUIAMBA CUMBANA, vítima
de doença, mãe da sua colega Lacércia Cumbana,
ocorrido no dia 9/5/2022, no HCM, vítima de doença,
cujo funeral se realizou no dia 11/5/2022, no Cemitério Municipal Nwaxidjuku, Bairro do Zimpeto.

ANTÓNI O ASSANE
FALECEU
É com pesada dor e consternação que
seus filhos Ana Paula, José Manuel,
Júlia, António Jr., Joaquim, Ivone, Adelino, genros, noras,
netos e bisnetos comunicam o desaparecimento físico do
seu ente querido ANTÓNIO ASSANE, ocorrido ontem, dia
11/5/2022, em Chimoio, cujo funeral se realiza em data a
anunciar oportunamente. Paz à sua alma!
PUBLICIDADE

EM QUALQUER PARTE
DO PAÍS OU MUNDO

REM I ALFACE CARLOS

FALECEU
É com muita dor e pesar que o Conselho de Administração do
Grupo IPS, Lda, Magno Chanceler, Vice-Reitor, Escritório Executivo do Grupo IPS, Lda, Conselhos Directivo, Científico e Pedagógico, docentes, alunos e colaboradores do Grupo IPS, Lda,
Universidade Politécnica, Instituto Médio Politécnico (IMEP) e
Escolas Secundárias d’A Politécnica comunicam o desaparecimento físico da
Srª LAURINDA MACHUNGO, sogra do Reitor da Universidade Politécnica, Prof.
Doutor Narciso Matos, ocorrido no dia 8/5/2022. À família enlutada apresentam
as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.
4159

FALECEU
A família Bernardo Carlos comunica o falecimento do seu ente
querido REMI ALFACE CARLOS, ocorrido na madrugada de ontem, vítima de
doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 12/5/2022, pelas 14.00 horas, no Cemitério
de M´páduè. Que sua alma descanse em paz.

JOSÉ LUÍ S CHI SSANO

SI M I ÃO BOAVI DA CALANGUE

FALECEU

FALECEU

A Direcção Nacional dos Registos e Notariado comunica com
profunda mágoa e consternação o falecimento do Sr. JOSÉ LUÍS
CHISSANO, primeiro Director Nacional dos Registos e Notariado
após a independência, aposentado, no Ministério da Justiça,
Assuntos Constitucionais e Religiosos, ocorrido no domingo,
dia 8/5/2022, vítima de doença, cujo funeral se realizou ontem, dia 11/5/2022, pelas
10.00 horas, no Cemitério de Malehice, no distrito de Chibuto, província de Gaza.
À família enlutada endereçam sentidas condolências. Paz à sua alma.
4141

A Ministra, Vice-Ministro, membros do Conselho Consultivo e funcionários do
Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas lamentam profundamente o desparecimento físico do Sr. SIMIÃO BOAVIDA CALANGUE, irmão da colega Velmina
Boavida Calangue, ocorrido no dia 10/5/2022, no Hospital Provincial da Matola,
vítima de doença, cujas cerimónias fúnebres se realizam hoje, dia 12/5/2022,
no Posto Administrativo de Chidenguele, na província de Gaza, antecedidas de
velório, na sua residência, às 8.00 horas, no Bairro de Intaka. À família enlutada
endereçam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma. 4136

Leia Notícias
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PUBLICIDADE

N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

SAIBA O QUE
ACONTECE
NO SEU MUNICÍPIO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE CABO DELGADO

EDIFÍCIO com cinco apartamentos
tipo 2 e tipo 3, composto por quatro
anexos, tudo modernizado, a cinco
minutos da Joaquim Chissano, Rua da
Malhangalene, vende-se por 30 000
000,00MT. Contacto: 84/86-4312550
ou 84-8706884.
DEPENDÊNCIA bem localizada, na
Costa do Sol, com espaço de 30x50;
no Mapulene, de 20x40, murado; no
Triunfo, de 20x30, vendem-se. São
bons espaços para construir a sua casa.
Contacto: 82-6421191, 84-8474370 ou
4138
87-8474370.

A Doutora Judite Abdul, Meritíssima Juíza de Direito da 2ª Secção Cível deste Tribunal Judicial da Província e Cabo
Delgado - Pemba

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

Faz saber que no dia 31 de Maio de 2022, pelas 8.00 horas, neste Tribunal, nos Autos de Acção Executiva para
Pagamento de Quantia Certa em Processo Ordinário nº 01/2018, movidos pela exequente African Banking
Corporation, Moçambique, S.A., devidamente representada pelos seus mandatários judiciais, os Drs. Lucas Lázaro
Munguambe e Sidónio Alfredo Ferreira Barrada, advogados residentes na cidade de Maputo, contra executados:
Recol - Reda Comercial, Lda, Khatubai Abdala e Momade Riage Abdala Ismail, devidamente representados pelo seu
mandatário judicial, o Dr. Nor Lalá Júnior, advogado residente na cidade de Maputo, no qual foi requerida a venda
judicial pela primeira praça, por meio de arrematação que será proposta em carta fechada ao maior preço oferecido
dos seguintes imóveis:
Verba - I
Primeiro Imóvel: descrito sob o número mil seiscentos e cinco, a folhas cento e setenta e quatro, do livro B - cinco,
com parcela número seis, do talhão XXIX, do Plano de Urbanização da Cidade de Porto Amélia, com área de doze
mil, cento e trinta e um metros quadrados e nove mil quatrocentos e sessenta e seis centímetros, uma das quatro
unidades situadas número dois andar do prédio, destinado a escrituras diversas, número cento sessenta e um, índice
pessoal da letra “R”, sob número sessenta e um a folhas setenta e dois verso, livro E - dois, localizado no Bairro
Cimento, rua XII, onde funciona INATTER e Zap - cidade de Pemba, avaliado em 4 306 682,00MT (quatro milhões,
trezentos e seis mil, seiscentos oitenta e dois meticais).
Verba II
Segundo Imóvel: descrito sob número mil setecentos e vinte e três a folhas trinta e quatro verso, do livro B-Seis,
com parcela número noventa e quatro, do plano de Urbanização da Cidade de Porto Amélia, com área de mil cento
noventa e nove metros quadrados e zero novecentos trinta e três centímetros, localizado no Bairro Cimento, rua XII,
avaliado em 34 796 021,00MT (trinta e quatro milhões, setecentos e noventa e seis mil, vinte e um meticais);
Verba III

4236

A LUNNE Imobiliária e Serviços, EI,
vende um hotel em funcionamento, bem
localizado, na cidade de Vilanculos,
província de Inhambane. Contacto:
87-0227439 ou 84-0427438.
4236

A LUNNE Imobiliária e Serviços, EI,
vende uma quinta, no Bairro de Chinonanquila, Matola-Rio, Km 16, a 300m da
Av. de Namaacha, espaço vedado com
muro, por 5 000 000,00MT. Contacto:
87-0227439 ou 84-0427438.
4236

FLAT tipo 3, com 2wc, num 2º andar,
na Av. Julius Nyerere, vende-se por 12
000 000,00MT; flat tipo 3, num 2º andar,
Bairro Central por 8 000 000,00MT; flat
tipo 3, num 1º andar, na Polana por 10
000 000,00MT; flat tipo 3+1, num 1º
andar, na Polana por 14 000 000,00MT;
geminada tipo 2, num 1º andar, Bairro
Central por 10 000 000,00MT. Contacto: 84-4277003, 87-4277003 ou
4053
82-1387740, Dúlcio.
FLAT tipo 3, com 1 suite, cozinha
moderna, garagem para 2 carros, toda
climatizada, na Polana, vende-se por
12 000 000,00MT; flat tipo 3, num 2º
andar, com garagem, pronta a habitar,
na Polana por 10 000 000,00MT; flat tipo
3, num 2º andar, pronta a habitar por 8
000 000,00MT. Contacto: 82-1387740,
84-4277003 ou 87-4277003.

Terceiro Imóvel: Descrito sob número mil quinhentos e dez a folhas cento vinte e cinco verso, livro cinco (B-Cinco),
constitui a parcela número trinta e seis, cidade de Porto Amélia, com área de três mil trezentos sessenta e sete metros
quadrados e sete mil cento e setenta centímetros, uma das três unidades situadas no Rés-do-Chão, Esquadro do
prédio a comércio e composta pelos seguintes compartimentos: salão de vendas, armazém de mercadorias e uma
casa de banho, localizado no Bairro de Cimento, rua do Chai, avaliado em 38 392 800,00MT (trinta e oito milhões,
trezentos noventa e dois mil e oitocentos meticais).
Foi constituída uma hipoteca a favor do banco African Bank Corporation, Moçambique, S.A.
Assim, são convocados os credores reclamantes de créditos com garantia real e interessados na compra dos bens
acima mencionados a entregarem as suas propostas no Cartório da Segunda Secção Cível deste Tribunal, até dez
minutos antes do início da sessão.
Para constar se lavrou o presente anúncio e mais outros de igual teor, que vão ser legalmente publicados.

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

GEMINADA tipo 3, com wc, cozinha
americana, dependência, garagem e
quintal para 5 carros, no B. Central,
próximo do Capuchinho, vende-se por
11 500 000,00MT, negociáveis; flat tipo
3, com 2wc, cozinha moderna, dependência e garagem, num prédio pequeno,
próximo da EDM, na Av. Amílcar Cabral.
Contacto: 84-6018957 ou 87-6018959.
4368

FLAT tipo 3, com suite, 2wc, cozinha
americana, dependência e garagem,
num prédio pequeno, bem localizada, no
B. Polana, próximo da Polana Shopping,
vende-se; flat tipo 3, com wc e cozinha
moderna, no B. Central, próximo da
Padaria Lafões por 6 700 000,00MT.
Contacto: 84-6018957 ou 87-6018959.
FLAT tipo 3, com 3wc, no B. Polana,
vende-se por 11 000 000,00MT; flat tipo
4, com 2wc, na zona da Migração por
14 000 000,00MT; flat tipo 3, com 3wc,
na Interfranca por 6 800 000,00MT; flat
tipo 2, com wc, no Prédio da Orca por 6
500 000,00MT; flat tipo 2, num 4º andar,
próximo da UDM por 3 500 000,00MT,
flat tipo 3, com 3wc, no B. Central por
7 500 000,00MT; flat tipo 2, próximo da
Baiana. Contacto: 84-2075176.
4170

PÁ escavadora, com capacidade de
1,6m³, vende-se. Contacto: 84/864794747.
4343

3960

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

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

4054

4168

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

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

A Juíza-Presidente
Drª Judite Abdul
A Escrivã de Direito da 1ª
Luísa Assane

4347

4053

Pemba, aos 5 de Maio de 2022

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

VENDE-SE
FLAT tipo 2, num R/C, com sala, cozinha
normal, wc, roupeiros e parqueamento,
na Malhangalene, vende-se por 4 000
000,00; flat tipo 3, num R/C, espaçosa,
com roupeiros, sala, cozinha, wc e
garagem, no Central por 7 000 000,00;
flat tipo 2, num 4º andar, com sala,
cozinha moderna e wc, no Central por
4 200 000,00. Contacto: 87-3606996 ou
84-2606996.

3960

2ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO

O NOTÍCIAS
DEDICA
DIARIAMENTE
UMA PÁGINA
À CIDADE
DA BEIRA

VENDE-SE

4110

4247

4247

FLAT na Polana, tipo 3, num 3º andar,
vende-se por 12 000 000,00MT; flat tipo
1, no Alto Maé por 2 200 000,00MT;
vivenda na Polana; vivenda tipo 4, no
Triunfo; flat tipo 3, num R/C, na Malanga por 3 600 000,00MT. Contacto:
4310
84-2822420.

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE NAMPULA

REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

APARTAMENTO luxuoso, tipo 3, com
3wc, na Polana, Av. 24 de Julho, Interfranca, andar alto, elevador, cozinha
americana, climatizado e roupeiros,
vende-se por 6 500 000,00MT; estabelecimento comercial, com loja, escritório, alpendre, armazém e 2wc, no Bairro
George Dimitrov - Benfica por 7 500
000,00MT. Contacto: 84/86-4807540.

ANÚNCIO DE CONCURSOS
A Administração Nacional de Estradas, Instituto Público (ANE, IP), Delegação Provincial de Nampula (DPANE-NPL) solicita propostas seladas para os concurso de Bens e Serviços, de acordo com a
tabela abaixo:

Nº de Concurso

Objecto de Concurso

Modalidade de
Concurso

Garantia
Provisória

Data e horalimite de
submissão de
Propostas

Data e horalimite de
Abertura de
Propostas

Custos dos
Documentos do
Concurso

Data do anúncio de
Posicionamento de
concorrentes

Observação

05/ANE,IP-NP/BENS/
MED/2022

Fornecimento de material de
escritório duradouro

Concurso
Limitado

N/A

27/5/2022
9.00 horas

27/5/2022
9.15 horas

1.000,00MT

10/6/2022
10.00 horas

Possuir
Cadastro Único

06/ANE,IP-NP/BENS/
FEI/2022

Fornecimento de equipamento
informático

Concurso
Limitado

N/A

27/5/2022
10.00 horas

27/5/2022
10.15 horas

1.000,00MT

10/6/2022
10.10 horas

Possuir
Cadastro Único

07/ANE,IP-NP/BENS/
AC/2022

Fornecimento e montagem de
aparelhos de ar-condicionado

Concurso
Limitado

N/A

27/5/2022
11.00 horas

27/5/2022
11.15 horas

1.000,00MT

10/6/2022
10.20 horas

Possuir
Cadastro Único

08/ANE,IP-NP/SERV/
AV/2022

Contratação de provedor de
serviços de agência de viagens

Concurso
Limitado

N/A

27/5/2022
13.00 horas

27/5/2022
13.15 horas

1.000,00MT

10/6/2022
10.30 horas

Possuir
Cadastro Único

09/ANE,IP-NP/SERV/
CC/2022

Provisão de serviços de envio de
correspondências e cargas

Concurso
Limitado

N/A

27/5/2022
14.00 horas

27/5/2022
14.15 horas

1.000,00MT

10/6/2022
10.40 horas

Possuir
Cadastro Único

PRECISA-SE
VIVENDA geminada e flat tipos 2, 3, 4 ou
5, nos Bairros Sommerschield, Polana,
Triunfo, Coop, Malhangalene e Alto Maé,
precisa-se com muita urgência para comprar ou arrendar. NB: Pagamento cash.
Contacto: 84-6018957 ou 87-6018959.
4368

4314

VENDE-SE/ARRENDA-SE
VIVENDA isolada, na C. Matola, próximo do
Standard Bank e Parque dos Poetas, tipo 4, com
suites, sala grande, explanada, piscina, casa de
hóspedes completa, dependência, wc serviçal,
arrumos, área de serviços e estacionamento
de viaturas, vende-se por 13 850 000,00MT ou
arrenda-se por 75 000,00MT.
Contacto: 84-5171252 ou 82-8945040.

O prazo de validade das propostas é de 90 dias.
Os Documentos de Concurso e informações adicionais poderão ser adquiridos durante as horas normais de expediente, no endereço abaixo indicado, a partir do dia 12 de Maio de 2022.
Administração Nacional de Estradas, IP
Delegação Provincial de Nampula,
Estrada N104, Av. FPLM, nº2526
Muahivire Expansão
Tel: 82 324 272 0; Fax: 26 212 062,
Nampula – Moçambique

EM QUALQUER PARTE
DO PAÍS OU MUNDO

mediante o pagamento de uma quantia não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais), ou equivalente em moeda livremente convertível, para cada concurso, apresentando o respectivo talão de
depósito na conta: ANE-Delegação Provincial de Nampula, Banco Millenium BIM-11834098. Os concorrentes interessados poderão obter informação adicional através do mesmo endereço.
As propostas deverão ser apresentadas devidamente identificadas até à hora e datas indicadas na tabela acima, na Secretaria da ANE, IP-Delegação Provincial de Nampula.

Leia Notícias

Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de
Março.
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EM 2025

Quénia
quer
organizar
Angola pode desistir
“Mundial”
de
Atletismo
da fase de qualificação
O PRESIDENTE do Quénia,
Uhuru Kenyatta, manifestou
sábado último, em Nairobi,
na abertura de um “meeting”
da Federação Internacional
de Atletismo (IAAF), o seu
optimismo quanto ao sucesso da candidatura do Quénia
para acolher o Campeonato do
Mundo de Atletismo, em 2025.
Kenyatta observou que o
sucesso do Quénia na organização de competições mundiais de atletismo, incluindo os
campeonatos mundiais Sub-18
e Sub-20, provou a capacidade do país de acolher o evento
mundial de atletismo de 2025.
“Esperamos
realmente
que, após concluir com sucesso
este evento, o Quénia seja, em
2025, o primeiro país africano a organizar o Campeonato
Mundial de Atletismo. Este é
o nosso objectivo porque este
país (Quénia) é, sem dúvida,
o lar de campeões desportivos
do mundo”, disse o Presidente
Kenyatta.
O chefe de Estado agradeceu ao World Athletics (IAAF)
por ter escolhido o Quénia para

O

PRESIDENTE da Federação Angolana de
Futebol (FAF) disse
terça-feira à imprensa
angolana que a Selecção “A” do seu país pode desistir da fase de apuramento ao
CAN-Costa do Marfim 2023 por
falta de dinheiro.
“A Federação está a preparar-se da melhor maneira possível, mas continuamos com o
mesmo problema de recursos
financeiros. Até agora não temos absolutamente nada, provavelmente vamos anunciar
desistência, porque não é possível trabalhar desta forma. Não
há perspetiva de recursos para
essa participação”, lamentou
Artur Almeida e Silva.
O dirigente referiu que o
Estado angolano não tem dado
o devido valor ao futebol.
“Os planos orçamentais foram já entregues há mais de três
meses, mas, infelizmente, até
agora não temos sinais absolutamente nenhuns. As pessoas já
dizem “estão sempre a mendigar”, nós não estamos a mendigar nada, porque é o país que
está em causa, não é o Artur Almeida, não é nenhum membro
da Federação, é a Selecção Na-

acolher o “meeting” e deu as
boas-vindas aos atletas de todo
o Mundo que participaram do
evento.
“Como nação, estamos

aqui para celebrar o atletismo;
estamos aqui para celebrar o
que é bom e grande em cada ser
humano em todo o Mundo”,
disse o Presidente Kenyatta.

“Palancas Negras” sem dinheiro para cobrir fase de qualificação ao CAN-2023

cional de Angola. Infelizmente,
não temos dado atenção que se
devia no futebol, esta é a pura
realidade” finalizou.

Na fase de qualificação a
CAN-2023, que arranca dentro
de três semanas, os “Palancas
Negras”, que estão inseridos

no Grupo “E”, vão defrontar as
congéneres da República Centro Africana, Gana e Madagáscar.

CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIOS PARA “QATAR 2022”

Haaland já é do City
O MANCHESTER City confirmou ter chegado a um “princí-

pio de acordo” com o Borussia
Dortmund para a contratação

de Erling Haaland. A concretização do negócio fica pen-

FIFA elogia avanços
nos direitos humanos
O PRESIDENTE da FIFA, Gianni Infantino, considerou que
o Qatar, país anfitrião do próximo “Mundial” de futebol, a
decorrer de 21 de Novembro

a 18 de Dezembro, registou
“avanços inegáveis” no que
concerne a direitos humanos,
nomeadamente ao nível das
medidas de protecção laboral.

No congresso da UEFA, que
decorre em Viena (Áustria),
o dirigente suíço destacou o
facto de ter sido abolido o sistema “Kafala”, que coloca o

Gianni Infantino refere que os direitos dos trabalhadores têm sido cada vez mais salvaguardados nas obras para o “Mundial” do Qatar

trabalhador estrangeiro à mercê do seu empregador e que
se assemelha a uma forma de
escravidão – e de terem sido
impostas medidas de protecção
dos trabalhadores, e um salário
mínimo.
O presidente da FIFA garantiu que os avanços registados
no Qatar foram reconhecidos
pela Organização Internacional do Trabalho e por sindicatos
internacionais, mas a política
laboral do país continua a ser
bastante criticada por várias
organizações de defesa dos direitos humanos, denunciando
condições que se assemelham a
“trabalhos forçados”.
Infantino referiu que o futebol deve contribuir para algumas mudanças sociais, mas
considerou que a modalidade
“não pode solucionar todos os
problemas do mundo”.

Barça segura segundo lugar
Riqui Puig ainda colocou a
bola no fundo das redes aos 77
minutos, golo que seria invalidado, por indicação do VAR,
por fora-de-jogo e, de resto, o
score não registaria alterações
até final.

Haaland é a grande contratação do City para a próxima época

dente da finalização do acordo entre o emblema inglês e o
avançado norueguês.
Segundo a imprensa inglesa, os citizens activaram a
cláusula de rescisão de Haaland com o Dortmund, avaliada em 60 milhões de euros (e
não os €75M como foi noticiado por diversas vezes), mas o
investimento chegará aos 100
milhões de euros com a inclusão das comissões de empresários.
Haaland, 21 anos, irá assinar até 2027 e ganhará um
salário de 470 mil euros semanais, o mesmo que Kevin de
Bruyne, o mais bem pago do
plantel do Manchester City.
O nórdico esteve duas
temporadas e meia ao serviço
do Borussia Dortmund, apontando 85 golos em 88 jogos.

PUBLICIDADE

República de Moçambique
Província do Niassa
Governo do Distrito de Metarica
SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRA-ESTRUTURAS
Unidade Gestora Executora das Aquisições

Anúncio de Concurso Público

LIGA ESPANHOLA DE FUTEBOL

O BARCELONA recebeu e venceu o Celta de Vigo, por 3-1, em
jogo da 36.ª jornada da La Liga
que ficou marcado pelo susto
tremendo provocado por Ronald Araujo, aos 63 minutos,
que caiu no relvado após choque
de cabeça com o companheiro
de equipa Pablo Gavi e precisou
de ser transportado ao hospital.
Ao intervalo, os cules venciam por 2-0, com golos de
Memphis Depay (30) e Pierre-Emerick Aubameyang (41),
com o gabonês em destaque ao
elevar a contagem para 3-0 ao
minuto 48, praticamente no
reatamento da partida após intervalo.
O Celta de Vigo reduziu para
3-1 logo na resposta (50’), por
Iago Aspas, mas Jeison Murillo
foi expulso aos 58 (vermelho directo), deitando por terra quaisquer hipóteses de os galegos
conseguirem evitar a derrota em
Camp Nou.

Os atletas competiram em
eventos de campo, incluindo
lançamento de dardo, salto em
altura e lançamento de martelo.

Com este resultado, os
“blaugrana” chegam aos 72
pontos, no segundo lugar da
classificação (terceira vitória
consecutiva) e reduzem a distância para o primeiro lugar,
ocupado pelo já campeão Real

1.

O Governo do Distrito de Metarica convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras, interessadas e que reúnam
requisitos de elegibilidade a apresentarem propóstas fechadas para contratação da construção de uma ponte na estrada não
classificada Mepuera/Niputa.

2.

Os concorrentes deverão ter inscrição no Cadastro Único, e serem titulares de Alvará igual ou superior a 3ª Classe, categoria III,
nos termos do Regulamento de Exercício de Actividade de Empreiteiro e de Consultoria de Construção Civil, aprovado pelo Decreto n.º 94/2013, de 31 de Dezembro, conjugado com o Diploma Ministerial nº 77/2015, de 22 de Maio.

Madrid, para nove pontos de
diferença. Quanto ao Celta de
Vigo, não aproveitou a derrocada do Valência (derrota, por
3-0, em casa, com o Bétis) para
subir na tabela e, por isso, conserva o 11.º lugar.

Nº do Concurso

Tipo de
concurso

Objecto de Concurso

Valor de
Garantia
Provisória

Data e a hora de
entrega

Data e hora de
abertura das
propostas

Concurso N.º
01/ML/UGEA/
SDPI/GDM/2022

Público

Contratação de Empreitada para
Construção de Ponte no troço
Mepuera/Niputa

30.000,00MT

9.00 horas do dia
3/6/2022

9.30 horas do dia
3/6/2022

3.

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou adquirí-los no Serviço
Distrital de Planeamento e Infra-estruturas de Metarica, pela importância, não reembolsável, de 2.000,00MT (dois mil meticais), a partir do dia 13/5/2022.

4.

O prazo de validade das propostas será de 90 dias.

5.

As propostas deverão ser entregues, no endereço referido no número 3 até às 9.00 horas do dia 3/6/2022 e serão abertas em
sessão pública, no mesmo endereço às 9.30 horas.

6.

As visitas ao local de execução dos Serviços serão feitas no dia 20 de Maio do ano em curso.

7.

O anúncio do posicionamento dos concorrentes, será feito às 10.00 horas do dia 10/6/2022 no endereço acima indicado.

8.

O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de
Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.
Metarica, aos 10 de Maio 2022
Autoridade Competente

O avançado gabonês, Aubameyang bisou pelo Barça

Abílio Abóndio Manuel Luís
(Técnico Superior N1)

123

Acesse:
https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
Quinta-feira, 12 de Maio de 2022
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DESPORTO

“MUNDIAL” DE BOXE

Rady Gramane
com estreia auspiciosa

A

PUGILISTA internacional moçambicana Rady
Gramane teve, ontem,
uma estreia auspiciosa
no “Mundial” de Boxe
que decorre em Istambul, Turquia, ao derrotar a tailandesa
Pornnipa Chutee, por claros
5-0, em combate da primeira
eliminatória da Divisão dos 75
kg.
O combate da Rady teve
sempre sentido único, com
a moçambicana a dominar o
combate. Terminou a primeira
ronda a ganhar por 10-9, resultado que se repetiu nos dois
últimos assaltos. O 5-0 final
a ninguém surpreendeu, até
porque a tailandesa mostrou-se ser uma atleta muitos furos
abaixo da moçambicana.
Rady volta a entrar em acção no sábado para a segunda eliminatória, defrontando
a sul-coreana Suyeon Seong.
Seong esteve isenta da primeira
eliminatória.
Rady Gramane é a mais badalada pugilista moçambicana da actualidade, com vários
títulos regionais e não só. Em
Fevereiro conquistou medalha
de prata no Torneio Internacional de Budapeste, na Hungria,
prova que serviu de antecâmara para este “Mundial”, para
além de em Abril ter renovado
o título regional da Zona IV, naquele que foi o seu sexto título
seguido.
ALCINDA COMBATE
AMANHÃ
Moçambique é represen-

BASQUETEBOL FEMININO

Maputo acolhe
Taça dos Campeões
A CIDADE de Maputo será
palco da Taça de Clubes Campeões Africanos em basquetebol seniores femininos, indica
a Federação Moçambicana de
Basquetebol (FMB) em comunicado de imprensa.
Para tanto, a FIBA-África marcou para entre os dias
9 e 18 de Dezembro a disputa
da competição na qual o Ferroviário de Maputo é bicampeão, depois de ter ganho os
dois últimos eventos disputados em Maputo e Cairo, Egip-

meira eliminatória. Alcinda,
refira-se, é campeã regional
por cinco vezes seguidas e,
no ano passado, juntamente com Rady, conquistou o

evento continental, que não
chegou a acontecer.
Entretanto, ainda de acordo com o mesmo comunicado,
o órgão reitor da bola-ao-cesto nacional refere que “no âmbito do processo organizacional, a FMB indigitou o senhor
Ilídio Silva como Coordenador
Geral da Comissão de Coordenação Central (CCG), ao qual
compete formar a comissão de
coordenação geral conforme
os termos de referência específicos definidos pela FMB”.

Garantido apoio para
massificar “bola ao cesto”

Momento em que Rady, à direita, era proclamada vencedora do combate

tado neste “Mundial”, para
além da Rady, por Alcinda
Panguana que entra em acção amanhã frente a mexicana Tamara Cruz, na pri-

to, respectivamente em 2018 e
2019.
A prova, recorde-se, havia
sido inicialmente agendada
para Egipto e depois para Angola, mas sem sucesso. As exigências do protocolo sanitário
e os efeitos da Covid-19 terão
contribuído para que o evento
fosse protelado.
O Costa do Sol, então vice-campeão nacional, através
da Federação Moçambicana de
Basquetebol (FMB), solicitou,
ano passado, a organização do

“Africano” da Zona III, na
República Democrática do
Congo, e participou nos Jogos
Olímpicos-2020, que tiveram lugar na capital nipóni-

ca, Tóquio.
O Mundial de Boxe Feminino de Istambul conta com
310 atletas, representando 73
países.

A SELECÇÃO da província de Sofala conquistou,
fim-de-semana, na Beira,
o Campeonato Nacional de
Taekwondo, ao arrecadar
23 medalhas, das quais 10
são de ouro, sete de prata
e seis de bronze. O segundo lugar ficou com a congénere de Maputo, com 16
medalhas. Manica fechou o
pódio, com 12.
Em termos individuais,
o destaque na prova vai para
o internacional moçambicano Frederico Muianga
que se sagrou campeão nacional na categoria sénior
-58 kg, conquistando a 112o
medalha da carreira. Na sua
vitrina o taekwondoca,
de 30 anos, colecciona 26

Os medalhados do “Nacional” da Beira

troféus conquistados em
diferentes provas nacionais e internacionais, sendo até ao momento o único
moçambicano a arrebatar
três medalhas de bronze
em campeonatos africanos, designadamente Líbia
(2010), Madagáscar (2012) e
Tunísia (2014).
Outro destaque individual vai para Ernesto Nhatuguês, da selecção de Maputo, que foi considerado
atleta revelação, enquanto
Benvinda Loguela venceu o
troféu de melhor atleta feminino.
O “Nacional” da Beira juntou 85 atletas, que
competiram em diversas
categorias.

OLIMPÍADAS DE XADREZ NA ÍNDIA

Moçambique inicia preparação
INICIA terça-feira a preparação da Selecção Nacional de
Xadrez, que vai participar de
28 de Julho a 10 de Agosto nas
Olimpíadas que decorrerão na
cidade de Chennai, na Índia.
Para o efeito, a Federação Moçambicana de Xadrez
(FMX) indicou Mateus Viageiro
e Roberto Soca para treinarem
as equipas masculina e feminina, respectivamente. Materu
Viageiro é treinador-FIDE, ou
seja, técnico da Federação Internacional de modalidade na
sigla francesa, e Roberto Soca
instrutor nacional.
A preparação está dividida em duas partes, sendo que
a primeira é teórica, que inicia
dia 17 e compreende às componentes estratégica e psicológica.
A segunda, que arranca
próximo mês, é corresponden-

te à prática, nomeadamente o
treinamento e participação em
torneios internos e, se possível,
internacionais.
Numa primeira fase a preparação acontecerá localmente, os jogadores residentes fora
de Maputo receberão, para
questões teóricas, a informação
via online (os treinadores partilharão os conteúdos com os
seleccionados) e participarão
em torneios locais.
Já a faltar uma semana para
a partida para Índia, os atletas
estarão concentrados em Maputo para a consolidação do
trabalho, com vista a melhorar
os resultados obtidos nas últimas Olimpíadas realizadas há
quatro anos na Geórgia e ganhas pela China.
Salientar que fazem parte
da selecção, em masculinos,
o campeão nacional Donaldo

J. MACHEL

Sofala campeã nacional de Taekwondo

TotalEnergies reafirmou apoio ao basquetebol e prática desportiva em Cabo Delgado

A MULTINACIONAL francesa TotalEnergies reafirmou o compromisso de apoiar a Selecção Nacional de basquetebol sénior feminina. Vai ainda
intervir na massificação da prática de basquetebol nas escolas e a prática desportiva dos jovens
nos distritos de Palma e Mocímboa da Praia, na
região norte da província de Cabo Delgado.
O compromisso foi manifestado por Maxime
Rabilloud, director-geral da TotalEnergies, durante a audiência que lhe foi concedida pelo secretário de Estado de Desporto, Carlos Gilberto
Mendes, na presença do Presidente da Federação Moçambicana de Basquetebol (FMB), Roque Sebastião, e membros do órgão reitor da
bola-ao-cesto em Moçambique.
Durante o encontro, Maxime Rabilloud não
revelou os valores nem os termos da sua contribuição no basquetebol e no desporto nos distritos do norte de Cabo Delgado, justificando
que ainda era necessário ajustar alguns aspectos
com as partes envolvidas, pelo que só a partir da
próxima semana serão conhecidos os detalhes
do apoio a ser implementado a partir de Junho.
A iniciativa foi da SED mas a TotalEnergies
aceitou com muito entusiasmo.

O dirigente da petrolífera precisou que a
instituição juntou-se à causa porque ficou impressionada com as “craques da Selecção Nacional e sensibilizado com a população dos distritos de Palma e Mocímboa da Praia, assolada
pelo terrorismo”.
O presidente da FMB, Roque Sebastião, disse que o apoio enquadra-se no plano estratégico da federação de desenvolvimento da modalidade.
“O nosso foco é a rapariga porque ela sabe
decidir, não querendo com isso dizer que os rapazes não o saibam. Mas temos como exemplos
as atletas Leia Dongue e Tamara Seda, que alternam entre os campeonatos da França e Espanha, jogando ao mais alto nível e que servem
de exemplo para as raparigas do país”.
Em representação da Selecção Nacional, a
poste Deolinda Gimo agradeceu o apoio e considerou-o precioso para a modalidade e para o
desporto no geral.
“É muito o que já fizemos pelo nosso país e
queremos transmitir esse legado aos mais novos
porque grande parte de nós está em fim de carreira”, enfatizou Gimo.

ANDEBOL

Selecções Sub-18 e Sub-20
preparam “Regionais”

Paiva, vice-campeão nacional Vasco Viageiro, Lourenço
Napoleão, Gilberto Uamusse e

Hamid Gulamo; e, em femininos, a campeã nacional Vânia
Vilhete, a vice-campeã nacio-

nal Cheila Sitoe, Naira Sinoia,
Neusa de Castro e Chineva Rufino.

AS selecções nacionais de andebol das categorias
de Sub-18 e Sub-20, em masculinos, já trabalham
tendo em vista a participação nos campeonatos
africanos da Zona VI, que terão lugar em Harare, no
Zimbabwe.
Os “Africanos” da zona vão decorrer de 19 a 25
de Junho na capital zimbabweana, sendo provas
qualificativas para as continentais, neste momento
ainda sem data.
Em Harare, Moçambique é candidato ao apuramento em ambos escalões, pelo que tem vindo a ser
feito um trabalho minucioso com vista ao sucesso
nas provas que acontecem três anos depois do interregno forçado pela pandemia.

As selecções nacionais treinam no pavilhão do
Instituto Industrial e Comercial da Matola, aos sábado, mas segundo deu a conhecer o vice-presidente
da Federação Moçambicana de Andebol (FMAND),
Sérgio Canda, à medida que a data das provas se
aproxima, os dias de trabalhos serão alargados até
pelo menos três sessões por semana.
Nesta prova estarão países como Zimbabwe,
Zâmbia, Botswana, África do Sul, Eswatini, Namíbia e Moçambique, sendo que para o Campeonato
Africano só se qualifica directamente o campeão.
Refira-se que em Sub-18, a Selecção Nacional é
treinada por André Nhatitima, enquanto em Sub20 a rapaziada está sob batuta de Joel Sigaúque.

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

CONTRA TRABALHO FORÇADO E INFANTIL

CPLP adere à Aliança Global

A

COMUNIDADE dos
Países de Língua Portuguesa (CPLP) aderiu à Aliança Global
para a erradicação do
trabalho forçado, escravidão
moderna, tráfico de pessoas e
trabalho infantil.
O anunciou foi feito ontem pela Organização Internacional do Trabalho (OIT)
em comunicado e refere que
a adesão da comunidade é o

“renovar do compromisso internacional e representa um
potencial de ampliação de novas parcerias para acabar com
o trabalho infantil”.
A Aliança foi criada em
2016 pela ONU com vista a
apoiar o cumprimento da meta
8.7 da agenda 2030 que preconiza que os Estados-membros
tomem medidas imediatas e
eficazes para erradicar o trabalho forçado, a escravidão

moderna e garantir a proibição
e eliminação das piores formas
de trabalho infantil.
Assim, a CPLP compromete-se a acelerar a erradicação destes problemas nos seus
países com base neste objecto
internacional.
A participação nesta aliança prevê, igualmente, um esforço para contribuir para o
avanço de outros Objectivos
de Desenvolvimento Susten-

tável (ODS), relacionados com
a pobreza, educação, igualdade de género, trabalho digno,
paz e justiça, reforça a OIT no
seu comunicado.
De acordo com a OIT, “a
CPLP tem vindo a demonstrar
vontade de alcançar as metas
definidas” com “iniciativas
que visão eliminar as piores
formas de trabalho infantil”
e destaca o memorando de
entendimento, assinado em

2004, com desígnio principal
de unir esforços em torno de
objectivos comuns entre as
duas organizações.
Desde 2011, a CPLP também se tem associado à OIT
para assinalar o dia 12 de Junho, “Dia Mundial Contra o
Trabalho Infantil” e, na XIII
reunião de ministros do Trabalho e Assuntos Sociais da
CPLP, que decorreu, em Tíbar,
Timor-Leste, em 2015, decla-

rou o ano de 2016 como “Ano
da CPLP contra o Trabalho Infantil”.
A organização realça que
nos últimos anos foram alcançados progressos significativos
através da cooperação sul-sul,
triangular e mediante o intercâmbio de experiências e do
apoio mútuo, tal como prevê
a Convenção 182 da OIT sobre
a Interdição das piores formas
de trabalho infantil.

ANGOLA

Juiz critica “excessiva
partidarização” da CNE
O JUIZ-CONSELHEIRO do
Tribunal Supremo (TS) angolano Agostinho Santos criticou
ontem a “excessiva partidarização” da Comissão Nacional
Eleitoral (CNE) como um dos
“vícios” que mina a transparência e lisura do órgão, defendendo a sua “refundação”.
O magistrado judicial angolano, derrotado no concurso curricular para provimento
do cargo de presidente da CNE
por alegadas “irregularidades”,
afirmou que caso seja declarado legítimo presidente do órgão não fará “milagres, mas
aplicaria a Constituição e a lei
para tornar o órgão mais transparente”.
“Mas, acima de tudo há
outros vícios, acho que o problema da CNE também tem
a ver muito com a excessiva
partidarização, não pode a CNE
ter a composição que tem e
sobretudo porque emigram os
problemas da Assembleia Nacional para a CNE”, disse em

conferência de imprensa.
Agostinho Santos reclama
do Conselho Superior da Magistratura Judicial (CSMJ) a restituição de 47 pontos, que diz
lhe terem sido “retirados ilegalmente” por este órgão, no
âmbito do concurso curricular
para provimento do cargo de
presidente da CNE.
O concurso, promovido
pelo CSMJ, decorreu em 2019
e foi homologado em 25 de
Janeiro de 2020, tendo sido
declarado como vencedor Manuel Pereira da Silva, actual
presidente do órgão eleitoral
angolano.
O juiz Manuel Pereira da
Silva foi empossado, pelo Parlamento angolano, como presidente da CNE, em 19 de Fevereiro de 2020, no meio de
muitos protestos da oposição
e da sociedade civil que o acusam de “falta de idoneidade
moral e legal” para o cargo.
Quando questionado ontem sobre se for legitima-

do como presidente da CNE,
Agostinho Santos assegurou
que o órgão “será diferente
daquele que Manuel Pereira
da Silva personifica neste momento”.
“Entendo que a CNE é uma
instituição nobre que representa a alma democrática no
nosso país, não se pode falar do
Estado democrático e de direito sem eleições livres e justas,
não podemos falsear os resultados eleitorais”, frisou.
A CNE angolana é composta por 17 membros, nomeadamente um magistrado judicial,
que preside o órgão designado
pelo CSMJ, e 16 cidadãos designados pela Assembleia Nacional, por maioria absoluta
dos deputados em efectividade
de funções, sob proposta dos
partidos políticos e coligações
de partidos com assento parlamentar, obedecendo aos princípios da maioria e do respeito
pelas minorias parlamentares.
(Lusa)

Somália tem
39 candidatos
à presidência
UM número recorde de 39 candidatos foi registado para as eleições presidenciais marcadas para próximo domingo na Somália,
anunciou terça-feira a comissão parlamentar encarregada de organizar o escrutínio,
que é aguardado há mais de um ano.
O novo chefe de Estado será eleito pelos
deputados e senadores, reunidos no aeroporto da capital, Mogadíscio, o lugar mais
seguro do país do Corno de África.
Entre os candidatos, está o Presidente
cessante, Mohamed A. Mohamed “Farmajo”, cujo mandato expirou em Fevereiro de
2021, e concorre para a sua reeleição para
conduzir os destinos do país que há 15 anos
enfrenta uma insurreição islâmica.
“Farmajo” anunciou em Abril de 2021
que queria estender o seu mandato por mais
dois anos, desencadeando confrontos armados na capital, que reviveram a memória
de décadas de guerra civil que assolaram o
país após 1991.
Há dois antigos presidentes a concorrerem ao cargo, nomeadamente Hassan
Cheikh Mohamoud (2012-2017) e Sharif
Cheikh Ahmed (2009-2012), e um ex-primeiro-ministro Hassan Ali Khaire (20172020).

Outros candidatos incluem o presidente
da região de Puntland, Said Abdullahi Dani,
e uma mulher, a ex-ministra dos Negócios Estrangeiros e vice-primeira-ministra
(2012-2014) Fawzia Yusuf Adan.
Para ser eleito, um candidato deve recolher pelo menos dois terços dos votos dos
deputados e senadores, ou seja, 184 votos.
Votam 275 deputados e 54 senadores (239
votantes).
Este escrutínio deve pôr fim a mais de
um ano de crise política em torno desta eleição, adiada várias vezes.
Na terça-feira, 30 parceiros da Somália
instaram os líderes do país a “concluírem
esta fase final do processo eleitoral de forma
rápida, pacífica e credível, para que a atenção se volte para as prioridades nacionais e
de construção do Estado”.
Entretanto, pelo menos seis pessoas
morreram e 11 outras ficaram feridas ontem num atentado suicida contra um posto de segurança do aeroporto internacional
Aden Adde, em Mogadíscio.
O atentado não havia ainda sido reivindicado, mas as suspeitas recaiam principalmente sobre o grupo radical Al-Shabaab.
- (Lusa)

Malawi quer abolir
pena de morte
O PARLAMENTO do Malawi iniciou os procedimentos para a
abolição da pena de morte, considerada inconstitucional pelo
Supremo Tribunal em Abril de 2021, através da abertura de uma
sondagem de vários sectores da sociedade. Segundo o jornal
local ‘The Nation’, consultado pela agência espanhola Europa
Press, o Comité dos Assuntos Legais do Parlamento irá sondar o
apoio popular à abolição. O presidente do comité, Peter Dimba,
afirmou que os inquiridos incluem também membros de organizações não-governamentais (ONG), a igreja, activistas e líderes locais. Não há execuções no país desde 1975 e todos os Presidentes, desde 1994, se recusaram a ratificar sentenças de morte.

Parteiras condenadas
por morte de parturiente
TRÊS parteiras foram ontem condenadas por um tribunal senegalês a seis meses de pena suspensa por “não assistência a uma
pessoa em perigo”, após a morte num hospital público de uma
mulher grávida que tinha esperado em vão por uma cesariana.
Outras três parteiras, também julgadas desde 27 de Abril pelo
tribunal em Louga (norte), foram libertadas. O julgamento foi
pronunciado ontem pelo presidente da audiência, Ahmet Issa
Sall, na presença dos seis arguidos. Segundo a imprensa senegalesa, Astou Sokhna, com cerca de 30 anos, casada e grávida de
nove meses, morreu em 7 de Abril no hospital de Louga, depois
de esperar, com muito sofrimento, durante 20 horas, pela cesariana que pediu.

Índia ainda não criminaliza
violência conjugal
O TRIBUNAL Superior de Nova Deli, na Índia, emitiu ontem um veredicto dividido sobre a violação conjugal no país, não avançando
para a criminalização das relações sexuais contra a vontade da mulher casada. Com um voto a favor e outro contra, os dois juízes do
tribunal não chegaram a um acordo sobre a validade constitucional
do artigo 375.º do Código Penal, que continua a dar imunidade ao
marido para ter relações sexuais com a esposa, mesmo sem consentimento, desde que seja maior de idade. A decisão causou descontentamento nos peticionários, entre eles a fundação RIT e a Associação de Todas as Mulheres Democratas da Índia, que se preparam
agora para recorrer perante o Supremo Tribunal. A Índia é um dos
36 países que ainda não criminaliza a violação conjugal, assente no
estigma social que suprime a voz e a determinação da mulher.

Terroristas matam
oito soldados no Togo

António Guterres

GUERRA NA UCRÂNIA

Guterres afasta
cessar-fogo
“num futuro próximo”
O SECRETÁRIO-GERAL da
ONU disse ontem que não há
perspectivas de cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia
“num futuro próximo”, sublinhando estar pronto para ajudar a encontrar uma solução
de paz de acordo com o direito
internacional.
“Ficou claro para nós que,
no momento, não há perspectivas de um cessar-fogo ou
negociações de paz”, declarou
António Guterres, numa conferência de imprensa conjunta
com o Presidente da Áustria,
Alexander van der Bellen, em

Viena.
“Por isso, estamos a concentrar-nos em melhorar as
condições” de retirada dos civis e de cooperar com a Cruz
Vermelha no estabelecimento
de corredores humanitários,
acrescentou Guterres.
“Isso mostra que ainda há
muito que podemos fazer ao
nível diplomático para salvar
vidas e mitigar os danos”, referiu o secretário-geral.
A guerra na Ucrânia “não
vai durar para sempre, em algum momento haverá negociações satisfatórias, uma so-

lução de acordo com o direito
internacional e as regras das
Nações Unidas”, sublinhou.
“Então, estarei pronto. Mas
não vejo que isso ocorra num
futuro próximo”, acrescentou.
“Uma coisa posso assegurar: nunca vou desistir”, declarou Guterres.
A Rússia lançou em 24 de
Fevereiro uma ofensiva militar
na Ucrânia que já matou mais
de três mil pessoas, provocou a
fuga de mais de 13 milhões de
pessoas, das quais mais de 5,6
milhões para fora do país, de
acordo dados da ONU. (LUSA)

EUA prepara reforço da
capacidade de defesa de Kiev
A CÂMARA dos Representantes dos Estados Unidos aprovou terça-feira uma ajuda de 40 mil milhões de dólares (2,5 biliões de meticais) à Ucrânia, depois que o Presidente Joe Biden alertou
que Kiev está ficando sem fundos para enfrentar
a Rússia.
A assistência militar, humanitária e económica foi aprovada por 368 votos. Democratas e
republicanos já acertaram os detalhes e o Senado
deve aprová-la até à próxima semana.
“Com este programa de ajuda, os Estados
Unidos enviam ao mundo um sinal da nossa sólida determinação de apoiar o bravo povo da Ucrânia até à vitória”, ressaltou a democrata Nancy
Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes, em carta aos deputados.
O pacote inclui seis mil milhões de dólares
(383 mil milhões de meticais) que permitirão à
Ucrânia se equipar com veículos blindados e fortalecer a sua defesa antiaérea diante dos combates no leste e sul do país.

Também está prevista a destinação de alguns
milhares de milhões de dólares para garantir
“a continuidade das instituições democráticas
ucranianas”, assim como um grande componente humanitário para enfrentar a invasão russa.
Tradicional aliado na política externa dos
presidentes norte-americanos, o Congresso já
libertou quase 14 mil milhões de dólares (893,9
mil milhões de meticais) para a crise da Ucrânia
em meados de Março, depois de ouvir o Presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, comparar
o conflito do seu país com as horas mais obscuras
da História estadunidense, como o ataque a Pearl
Harbor e os atentados do 11 de Setembro de 2001.
Biden promulgou segunda-feira a criação de
um programa que facilitará que os EUA enviem
equipamento militar para a Ucrânia, mais de 80
anos depois de um plano similar ter iniciado a
participação norte-americana na Segunda Guerra Mundial. - (SWISSINFO)

OITO soldados foram mortos e outros 13 ficaram feridos ontem na
sequência do que o Governo togolês descreveu como um “violento ataque terrorista” realizado por “um grupo de indivíduos fortemente armados, ainda não identificados”. Num comunicado, o
executivo lamentou os mortos e feridos, dizendo que se tratavam de
militares do posto avançado do dispositivo de Kondjoaré situado na
localidade de Kpinkankandi, na prefeitura de Kpendal, no norte do
Togo. O ataque ocorreu perto da fronteira com o Burkina Faso, país
que, desde Abril de 2015, sofre frequentemente a violência de fundamentalistas islâmicos ligados tanto à Al-Qaeda como ao Estado
Islâmico. Até ao momento, o Togo foi poupado às acções terroristas.

Recorde de homicídios
por arma de fogo
OS homicídios por arma de fogo nos EUA atingiram o nível mais alto
dos últimos 25 anos durante o primeiro ano da pandemia, verificados sobretudo em zonas com maiores níveis de pobreza, revela
um relatório publicado ontem. Cerca de 79% dos homicídios e 53%
dos suicídios nos EUA envolveram armas de fogo em 2020, de acordo com o relatório do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças
(CDC) norte-americano. Em 2020 verificaram-se 19.350 homicídios com armas de fogo no país, 34,6% mais do que em 2019 e no
nível mais elevado desde 1994, com os maiores aumentos a ocorrer
entre homens negros de 10 a 44 anos e homens nativos norte-americanos ou nativos do Alasca com idades entre 25 e 44 anos.

Presidente
da Interpol investigado
A JUSTIÇA francesa abriu uma investigação contra o presidente da
Interpol, Ahmed Nasser al-Raisi, no final de Março, por “cumplicidade em tortura”, após uma queixa de dois britânicos, disseram
ontem à AFP fontes ligadas ao processo. Segundo a agência noticiosa francesa, a Procuradoria Nacional Anti-terrorismo (PNAT) confirmou que atribuiu uma investigação a um magistrado da instrução parisiense após uma queixa de tortura e “detenção arbitrária”
em 2018 e 2019. Em comunicado, os dois britânicos disseram que
iriam apresentar ontem provas da tortura de que acusam Al-Raisi,
dos Emirados Árabes Unidos (EAU), numa audiência “a pedido de
um juiz de instrução” da unidade especializada em crimes contra a
humanidade da PNAT.

Gangues haitianas
matam 148 pessoas
UM total de 148 pessoas foram mortas entre o final de Abril e início
de Maio no norte da capital haitiana, em meio a confrontos entre
gangues rivais, anunciou na terça-feira a Rede Nacional de Defesa
dos Direitos Humanos (RNDDH), após uma investigação nos bairros
afectados pelas gangues. Denunciando “um massacre de crueldade
inédita”, a RNDDH informou que pessoas foram assassinadas com
armas brancas e de fogo. Outras vítimas foram queimadas vivas
“dentro de suas casas incendiadas” ou “nas ruas, com pneus”. “A
maioria das mulheres e meninas assassinadas foram estupradas antes.”
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