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COMBATE AO TERRORISMO

Força militar da SADC fica
por mais três meses no país

A

FORÇA militar da
Comunidade de Desenvolvimento
da
África Austral, denominada SAMIM,
vai permanecer no país por
mais três meses, no apoio às
Forças de Defesa e Segurança
que combatem o terrorismo
na província de Cabo Delgado.
Chefes de Estado e de Governo
da organização regional aprovaram ontem, por unanimidade, em cimeira extraordinária
realizada em Lilongwe, a prorrogação do mandato da força,
bem como um orçamento de
29.5 milhões de dólares para
suportar as despesas decorrentes da sua operacionalização.
A cimeira extraordinária
de chefes de Estado e de Governo da SADC, destinava-se
a avaliar os progressos feitos
pela SAMIM e recomendar os
passos subsequentes para intensificar as operações visando
erradicar da região o flagelo do
terrorismo e extremismo violento.
O bloco regional encorajou o Governo moçambicano
a implementar o “Plano de
Reconstrução de Cabo Delgado” visando assegurar a prestação de serviços essenciais
básicos às populações, tendo os estadistas da SADC se
comprometido em promover
uma conferência internacional visando apoiar a reconstrução económica e social da
província.
Em conferência de imprensa com jornalistas nacionais no final da cimeira, o
Presidente da República, Fili-
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COVID-19

Seis óbitos e 2023
recuperados
O NÚMERO de óbitos por Covid-19 subiu
para 2105, com o anúncio ontem de mais seis
mortes por esta doença, num dia em que 2023
pessoas foram declaradas recuperadas da infecção pelo SARS-CoV-2.
Três destes óbitos foram registados ontem e os restantes na terça-feira, sendo três
na cidade de Maputo, dois em Gaza e um na
província da Zambézia, de acordo com o comunicado do Ministério da Saúde (MISAU).
As vítimas têm idades compreendidas entre
dois e 71 anos.
Sobre os recuperados, o documento que
actualiza a informação diária relativa à evolução da pandemia refere que a província de
Sofala registou maior número com 1385 curados, seguida de Nampula com 425, cidade de
Maputo com 201 e Zambézia com 12, o que
eleva para 175.561 o total de pessoas que se viram livres da infecção pelo novo coronavírus.
Os dados da Saúde indicam ainda que,

entre terça-feira e ontem, 1948 indivíduos
testaram positivo para o SARS-CoV-2 em
6064 amostras testadas, em todo o país. Destes, a província de Inhambane contribuiu
com 363 casos, cidade de Maputo com 312,
Sofala com 243, Zambézia com 231 e província de Maputo com 215 positivos.
No período em referência, 31 pessoas
foram internadas devido a complicações ligadas à Covid-19 e 30 receberam alta hospitalar, nove das quais na cidade de Maputo,
oito na Zambézia, quatro em Niassa e três em
Cabo Delgado. Os restantes estão distribuídos
pelas províncias de Sofala, Inhambane e Gaza
com dois hospitalizados para cada.
Com estes dados, 212 doentes continuam
a receber cuidados médicos nos centros de
tratamento da Covid-19 e em outras unidades hospitalares.
Assim, o país conta com um cumulativo
de 214.807 positivos e 37.137 casos activos.

INGD alerta populações para
retirada das zonas de risco
Foto de ocasião da Cimeira Extraordinária da SADC em Lilongwe

pe Nyusi, disse que durante o
evento foi também abordada
a necessidade de se capacitar
as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique com
vista a fortalecer a sua missão
agora e após a presença das
forças estrangeiras no país.
Fazendo uma radiografia
das operações militares em
Cabo Delgado, o Chefe do Estado disse que todas as bases
a partir das quais os terroristas planeavam as suas acções
estão agora sob o controlo
das Forças de Defesa e Segurança(FDS).
“O inimigo está em fuga.
Ele tende a dispersar-se para
confundir a atenção das nos-

O INSTITUTO Nacional dos Transportes Terrestres (INATRO) acaba de suspender a produção da carta de condução biométrica, na sequência da
rescisão do contrato de fornecimento
deste serviço com o provedor contratado para o efeito.
Fonte do instituto explicou-nos
que a rescisão se deveu a irregularidades de natureza administrativa
registadas no âmbito da contratação.
Enquanto estiver suspensa a produção da carta de condução biométrica,
os automobilistas poderão usar a carta
temporária, uma vez que a tramitação
do documento, quer para novos condutores quer para os que o têm cadu-
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FACE AO PICO DA ÉPOCA CHUVOSA

sas forças, isto é, actuando
num local e de seguida fugindo para o outro. Felizmente estamos no seu encalço”, disse.
O Presidente da República afirmou ainda que durante a cimeira discutiu-se a
necessidade de apoio a Moçambique, como ponto essencial que é, por exemplo,
através da promoção de uma
conferência regional ou internacional para angariação
de apoios para a reconstrução económica ou social do
tecido destruído pelos terroristas, a necessidade de reforçar o gabinete da SAMIM
em Moçambique para ver se

ele consegue participar em
outras actividades humanitárias, protecção da criança,
género e boa governação.
Moçambique reafirmou
a sua determinação de estar
na vanguarda para coordenar
todas as forças envolvidas.
A decisão tomada em Lilongwe mostra que a SADC
começa a ser piloto de uma
unidade da comunidade regional, sendo um bom exemplo para África, o que significa que os problemas de cada
região devem ser primeiramente vistos pela própria
zona.
Para o Chefe do Estado,
este será um ano decisivo,

sendo que “os nossos amigos
colocaram-se à disponibilidade de apoiar o combate ao
terrorismo em Moçambique
onde ele estiver.
Sobre o relatório da actividade da SAMIM em Cabo
Delgado, a Troika saudou o
empenho da SAMIM, tendo exortado mais apoio para
que essa força tenha êxitos.
Apelamos a consolidação dos
ganhos, isto é, as zonas livres
do terrorismo para serem consolidadas para que não sejam
de novo alvo dos mesmos, mas
também foi aprovado na sua
totalidade o relatório que foi
apresentado sobre a actividade
da força regional.

INATRO suspende produção
da carta de condução biométrica
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cado não foi interrompida. O INATRO
esclarece ainda que todo o processo
relativo à emissão da carta de condução continua em funcionamento,
com a excepção da sua produção física.
Sem revelar detalhes sobre as irregularidades em questão, quanto
menos o nome da empresa envolvida,
a fonte referiu que o expediente sobre
estes contratos foi remetido às autoridades competentes para o devido
tratamento. Entretanto, o “Notícias”
apurou que a empresa contratada
para produzir a carta de condução
biométrica é a Brithol Michcoma, que
tinha contrato com o antigo Instituto

Nampula reactiva centros
para doenças diarreicas

Nacional dos Transportes Terrestres
(INATTER), agora transformado em
Instituto Nacional dos Transportes
Rodoviários (INATRO). O expediente sobre este serviço está também no
Tribunal Administrativo (TA) e no Gabinete Central de Combate à Corrupção (GCCC).
O contrato com a Brithol Michcoma, em vigor durante a reestruturação da instituição, durou até 30
de Novembro, com uma cláusula de
renovação automática, por mais seis
meses, a partir de 1 de Dezembro. Porém, detectadas algumas anomalias ,
a administração do INATRO decidiu
rescindi-lo e iniciar um processo de

esclarecimento.
Em Outubro, o instituto realizou
o seu primeiro conselho consultivo,
encontro que definiu a necessidade
de introdução de uma nova dinâmica
no atendimento e satisfação das necessidades do público, que por várias
ocasiões denunciou a má prestação da
instituição.
Na sequência, foram tomadas
medidas de implementação imediata
para a melhoria de funcionamento,
a descentralização do processo de
captação de dados biométricos para a
obtenção da carta, a auditoria ao sistema informático bem como a outras
envolventes.

O INSTITUTO de Gestão e Redução
do Risco de Desastres (INGD) recomenda à população residente nas
zonas propensas a cheias e inundações para se retirar imediatamente, a fim de evitar a ocorrência de
danos humanos, na sequência das
chuvas intensas que têm vindo a
cair um pouco por todo o país.
O apelo foi reiterado esta semana pela presidente da INGD,
Luísa Meque, durante a visita aos
distritos da Manhiça, Magude,
Boane e cidade da Matola, na província de Maputo, no quadro da
monitoria das acções desenvolvidas pela sua instituição no pico
da época chuvosa. Nesta retirada,
segundo Meque, atenção especial deve ser prestada aos idosos,
crianças e mulheres grávidas.
“Estejamos atentos às informações emanadas pelo Governo.
Retirem-se para as zonas altas”,
alertou Luísa Meque, assegurando,
entretanto, o apoio em embarcações às comunidades que têm
neste momento as vias de acesso
condicionadas.
Nas localidades 25 de Setembro e Mulelemane, por exemplo,
já estão garantidos quatro barcos,
sendo dois para cada uma, para
minimizar o uso de meios circulantes precários que colocam em
risco a vida de milhares de pessoas.
Entretanto, Carlos Buque,
chefe da repartição de Recursos
Hídricos e Infra-Estruturas na Administração Regional das Águas
do Sul (ARA-Sul), anunciou, na
ocasião, que a bacia do Incomáti
está a registar uma subida do caudal, com sinais acima no nível de
alerta.
“O rio está em carga. Todas
as depressões estão devidamente
preenchidas, por isso as populações devem evitar a travessia e
circulação nas margens”, advertiu.
Por sua vez, a administradora da Manhiça, Cristina Mafumo,

Lançado alerta para retirada das zonas ribeirinhas
afirmou que 8838.69 hectares foram invadidos por águas pluviais,
dos quais 2578.37 de culturas diversas, como milho, batata-doce,
feijão, cana-de-açúcar e outras são
dadas como perdidas.
Referiu que em termos de danos materiais encontram-se submersos dois “drifts” que ligam a
sede do posto administrativo de
Xinavane e a localidade 25 de Setembro.

“As águas continuam a inundar as áreas agrícolas e infelizmente algumas comunidades continuam a usar barcos que no passado
naufragaram e ceifaram vidas humanas”, lamentou.
A Rádio Moçambique noticiou
ontem que 13 embarcações já se
encontram posicionadas nas bacias hidrográficas do Búzi, Púnguè,
Zambeze e Save para quaisquer
eventualidades.
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Para o seu próprio bem, use a máscara sempre que estiver
em locais onde estejam pessoas que não vivem consigo.

PR promulga lei que aprova
Mais de 1500 famílias residem
Estatuto Geral dos Funcionários em áreas proibidas na Matola
e Agentes do Estado
MAIS de 1500 famílias residem em zonas de risco e proO PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi,
promulgou e mandou publicar a Lei de Revisão
da Lei n.º 10/2017, de 1 de Agosto, que aprova o Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado (EGFAE). A lei foi recentemente
aprovada pela Assembleia da República e submetida ao Presidente da República para promulgação, tendo o Chefe do Estado verificado
que a mesma não contraria a lei fundamental,
segundo indica uma nota da Presidência da
República.

pensas a inundações, no município da Matola, província de Maputo. Trata-se de famílias que construíram as
suas habitações em onze bairros da capital da província
de Maputo, algumas das quais em bacias de retenção de
águas pluviais. A maior parte das referidas famílias tem,
neste momento, casas submersas, uma situação que se
agrava com a chuva que tem vindo a cair nos últimos dias.
Segundo a Rádio Moçambique (RM), das mais de 1500
famílias que residem em zonas de risco e propensas a inundações, pelo menos 500 ergueram as suas habitações
de forma ilegal ao longo da orla marítima, no bairro da
Matola “A”.
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Vandalização de estruturas
eléctricas inquieta em Sanga

Os actos constantes de vandalização de infra-estruturas de transporte de energia eléctrica são preocupantes em Sanga

INOCÊNCIA MAZULA

O

S actos constantes
de vandalização de
infra-estruturas de
transporte de energia eléctrica da rede
nacional que se verifica, nos
últimos tempos, nos postos
administrativos de Unango e
Macaloge, no distrito de Sanga,
no Niassa, protagonizados por
desconhecidos ainda à solta,
inquieta sobremaneira a Em-

presa Electricidade de Moçambique (EDM), que pelo facto diz
que está a acumular prejuízos
avultados.
Heitor Matimele, delegado
da EDM-Área de Serviço ao
Cliente de Lichinga, que abarca os distritos de Chimbunila,
Lago, Mandimba, Majune,
Muembe, Ngauma e Sanga,
precisou que os actos de vandalização das infra-estruturas
de transporte de energia eléctrica consistem no corte de

postes de madeira e roubo de
cabos, entre outros componentes de suporte da linha.
O último acto de sabotagem da linha de transporte de
energia eléctrica registou-se
recentemente no povoado de
Chissalanga, posto administrativo de Unango. Os autores
derrubaram dois postes de
madeira com recurso a serra à
calada da noite, provocando a
interrupção no fornecimento
de energia eléctrica à região,

afectando centenas de consumidores.
Os prejuízos financeiros
e materiais causados no acto
de sabotagem, cujos autores
ainda não foram identificados pelas autoridades da lei e
ordem no distrito, que foram
uma vez mais notificados da
ocorrência, são considerados
elevados. Heitor Matimele disse que técnicos da sua empresa
restabeleceram o fornecimento
de energia eléctrica na região.

Educação reforçada
com novas salas de aula
O SECTOR da educação, no
Niassa, prevê construir 278
novas salas de aula ao longo
do ano lectivo que arranca oficialmente no próximo dia 31
do corrente mês para beneficiar 519.187 alunos da primeira à décima segunda classes a
matricular num processo que
ainda está em curso na província.
Omar Honrado, chefe do
Departamento de Estudos e
Planificação na Direcção Provincial da Educação e Desenvolvimento Humano, que revelou o facto, salientou que 45
salas de aula do total das previstas para construção estarão
disponíveis para uso antes do
arranque oficial das aulas.
O processo de construção
das restantes salas vai decorrer ao longo do período lectivo devido ao início tardio das
obras, justificado pela demora
na disponibilização de fundos
ao nível central para o efeito.
Segundo Omar Honrado, as
278 salas de aula previstas para
construção ao longo do ano em
curso correspondem a 30 estabelecimentos de ensino.
O programa de construções aceleradas vai edificar 35
salas com recurso a material
convencional. Outras 151 salas de aula estão em processo
de construção em diferentes
pontos do Niassa, com recurso a material misto, actividade
que conta com a coordenação
do sector de Educação naquela
parcela, que projectou outras
92 unidades edificadas com
material precário.

Relativamente ao processo de matrículas em curso dos
novos ingressos, Omar Honrado frisou que 87.691 crianças
foram inscritas até o início da
semana em curso. Assegurou
que a meta de 95.450 crianças
para inscrever, visando frequentar o ensino no corrente
ano, será atingida “e pode ser
que estejamos perto da meta,
porquanto, enfrentamos dificuldades de comunicação com
as escolas situadas nas zonas
recônditas dos distritos”.
Para as oitavas classes, a
meta de matrículas no processo
que iniciou no passado dia 3 do
corrente mês é de 16.489 alunos. Na décima segunda classe
a meta da província foi fixada
em 11.586 alunos, totalizando
28.076 jovens a matricular na-

Reduzem casos de desnutrição aguda em crianças até dois anos de idade

OS casos de desnutrição
aguda nas crianças de zero
aos 24 meses de idade no
distrito de Metarica, no
Niassa, registam uma tendência de redução, nos últimos tempos, devido aos
impactos positivos das actividades de demonstração
culinária que consistem na
combinação de alimentos
saudáveis localmente disponíveis para a preparação de
refeições.
As acções de demonstração culinária abrangem mulheres grávidas e mães com
crianças com idades não superior aos 24 meses, segundo
Alaite Avucula, ponto-focal
do Secretariado Técnico de
Segurança Alimentar e Nutricional (SETSAN), em Metarica.
Os critérios de avaliação
usados para medir a redução dos casos de desnutrição aguda, em Metarica,
baseiam-se, entre outros, na
comparação do número de
crianças que se encontram

internadas nas unidades sanitárias. Por outro lado, segundo a interlocutora, usa-se o número de mães que
participam nas palestras sobre os modos de preparação
de alimentos nutritivos para
equilibrar a saúde dos seus
filhos.
Com o envolvimento de
técnicos da área de nutrição nos Serviços Distritais
de Saúde, Mulher e Acção
Social, o SETSAN realizou
o mapeamento das famílias
que vivem com crianças com
problemas de desnutrição
aguda, facto que ajuda no
controlo de casos.
A entrevistada acrescentou que as mulheres grávidas estão abrangidas pelas
actividades que visam a melhoria do estado nutricional
da população local, “porque
se a mulher alimentar-se mal
durante o período da gravidez tem alto risco de nascer
uma criança desnutrida”.
Metarica produz diversas
culturas alimentares, com

destaque para cereais, hortícolas, leguminosas e tubérculos. A população local
cria animais de diferentes
espécies, com destaque para
caprina, suína e ovina.
Alaite Avucula lamentou
o facto de a população local consumir carne somente
nas festas relacionadas com
feriados nacionais, dias comemorativos e nas cerimónias de ritos de iniciação,
situação que concorre para
o défice de proteína animal,
sobretudo nas crianças e nas
mulheres grávidas.
Soubemos da entrevistada que o distrito de Metarica
está a desenvolver diversas
acções com vista ao reforço da segurança alimentar
e nutricional da sua população, entre as quais se destaca o fomento da avicultura beneficiando jovens. A
iniciativa enquadra a componente de promoção de
oportunidades de geração
de renda e emprego para jovens.

MARRUPA E NIPEPE

INAS integra mais famílias
no benefício social produtivo

Mais de 270 novas salas de aula serão construídas este ano nos diversos pontos da província do Niassa

O entrevistado destacou o
processo de contratação de novos professores para preencher
as necessidades de leccionação
no ano lectivo prestes a iniciar como actividade em curso
ao nível do seu sector. Para o
efeito, espera-se a contratação
de 527 novos professores, dos
quais 484 do ensino primário e
os restantes do nível secundário geral.
Entretanto, o número de
professores a contratar situa-se
abaixo das necessidades que é
de 600, salientando, entre as
principais razões, que concorrem para o cumprimento do
plano a exiguidade orçamental
para o pagamento de salários e
outras remunerações ao longo do ano lectivo por parte do
Estado.

Actos de sabotagem da
linha de transporte de energia
eléctrica no distrito de Sanga
acontecem desde o ano antepassado e eram protagonizados por supostos residentes de
alguns povoados em protesto
contra uma alegada exclusão
no benefício da electrificação.
No entanto, a EDM desenvolveu um projecto para satisfazer a exigência dos moradores que reclamavam a
electrificação dos respectivos
povoados e os actos de sabotagem das infra-estruturas de
transporte de energia eléctrica da rede nacional reduziram
significativamente, desconhecendo-se, entretanto, as
causas das acções que se registam nos últimos tempos, segundo Heitor Matimele.
O negócio de utensílios
domésticos fabricados à base
de alumínio tende a ganhar
espaço nos últimos tempos, no
Niassa, mas o interlocutor não
faz relação directa com os actos
de sabotagem das infra-estruturas de transporte de energia
eléctrica que ocorrem em Sanga, por insuficiência de elementos de prova para formular
a acusação.
Recomenda o reforço dos
mecanismos de vigilância por
parte das autoridades comunitárias locais e denúncia às
forças da lei e ordem sobre
quaisquer suspeitas de violação das infra-estruturas de
transporte de energia eléctrica.
Heitor Matimele entende que
os constantes actos de sabotagem podem comprometer a
concretização dos projectos de
expansão de energia eléctrica
no quadro dos programas governamentais que terminam em
2030.

queles níveis de ensino.
O interlocutor abordou
ainda a questão relacionada
com o livro escolar de distribuição gratuita frisando que
arranca, brevemente, o processo de alocação do material
aos distritos de difícil acesso,
sobretudo na época chuvosa
que já arrancou. Referiu que
parte do livro que sobrou no
ano passado encontra-se em
armazém ao nível dos distritos e da Direcção Provincial da
Educação.
A província do Niassa recebe o livro de distribuição
gratuita através do porto de
Nacala, em Nampula, e, até o
momento, não houve qualquer
orientação para mobilização da
logística visando a recepção do
material didáctico.

SETECENTAS pessoas dos distritos de
Marrupa e Nipepe, no Niassa, acabam
de ser integradas no programa de Acção Social Produtiva.
O acto consiste em actividades de
manutenção de vias de acesso e produção agrícola, promovidas pelo
Instituto Nacional de Acção Social
(INAS).
A nossa Reportagem apurou que
do número total dos beneficiários do
INAS para o programa de Acção Social
Produtiva recentemente integrados,
quatrocentos foram seleccionados no
distrito de Marrupa e trezentos em
Nipepe.
As actividades já estão a produzir
impacto positivo, caracterizado pela
melhoria do nível de transitabilidade
para o interior dos distritos.
A supervisão às actividades dos
produtores agrícolas que, neste momento, se encontram na fase de sementeira de culturas alimentares e de
rendimento decorrem com normalidade porquanto os técnicos de exten-

são rural já podem circular no interior
dos distritos que neste momento registam a queda de chuvas.
Moisés Razão, delegado do INAS
em Marrupa, que abarca também os
distritos de Majune, Maúa, Mecula
e Nipepe, confirmou o facto à nossa
Reportagem recentemente, acrescentando que parte dos beneficiários
do programa de Acção Social Produtiva está empenhada em implementar
actividades agrárias, com ênfase na
agricultura focada nas culturas alimentares para garantir a segurança
alimentar e nutricional das respectivas famílias, numa primeira fase, e
comercialização dos excedentes.
Com o apoio das autoridades governamentais locais, parceiros e o
INAS, as referidas famílias beneficiaram da alocação de factores de produção e sementes, sobretudo de culturas alimentares.
Chefes de agregado familiar que
integram crianças órfãs, pessoas com
deficiência, doentes crónicos e idosos

foram seleccionados para serem integrados no programa de Acção Social
Produtiva, que confere o direito de
receber o montante de 1050 meticais
por parte do INAS.
O prazo do programa de Acção Social Produtiva, que acaba de iniciar,
é de 32 meses e, no final, os 700 beneficiários poderão ser seleccionados
para o programa de Subsídio Social
Básico. Moisés Razão acrescentou que
está equacionada a integração dos
melhores produtores no Sustenta.
“A nossa expectativa é de melhorar as condições de vida dos beneficiários dos nossos programas.
Nesta perspectiva, os beneficiários
que estão actualmente inscritos no
programa de Acção Social Produtiva
que demonstrarem empenho poderão
passar para o programa Social Directo
que é relativamente mais vantajoso”,
disse o responsável, salientando que
se estuda o alargamento dos apoios
para mais mil beneficiários ao nível
da região de actuação da delegação.
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Expanda o seu negócio
Anuncie nos websites dos nossos jornais
e obtenha resultados

no dificílimo Grupo “B”

Para mais informação contacte a Direcção Comercial:

info@snoticias.co.mz | publicidade@snoticias.co.mz
+258 21 427061/2 | +258 84 910 4321 | +258 84 340 0623

no

dificílimo

Grupo

“B”

Quinta-feira, 13 de Janeiro de 2022

3

CIDADE DE MAPUTO

Fornecedores de droga
recolhem às celas

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

UMA operação da Polícia da
República de Moçambique
(PRM) culminou com a detenção de pelo menos dois fornecedores de droga na Zona
Militar, vulgarmente chamada
por “Colômbia”, no bairro da
Sommerschield, na cidade de
Maputo.
A detenção surge após a
PRM ter desencadeado sábado
uma operação para neutralizar
fornecedores de droga na chamada “Colômbia”.
O porta-voz do Comando
da PRM na cidade de Maputo,
Leonel Muchina, disse que no
acto de detenção dos dois fornecedores de droga, a Polícia
teve de recorrer a “disparos de
dispersão”, de indivíduos que
se presume sejam também tra-

Portagem situada próximo à Casa Jovem

Portagens da “Circular”
podem abrir este mês

A

S quatro portagens
instaladas na Estrada Circular de
Maputo, com cerca de 75 quilómetros de extensão, deverão
entrar em funcionamento
ainda este mês, dependendo da aprovação, pelo Governo, das taxas a vigorar.
Ângelo Lichanga, presidente do Conselho de Administração da Rede Viária
de Moçambique (REVIMO), disse, sem adiantar os
valores a pagar, que estão
previstos benefícios para
os automobilistas a partir
da décima primeira viagem

e também para os transportes públicos.
“O sistema também
prevê esta categoria de
utentes. Temos previstas
medidas de mitigação, com
vista a aliviar o esforço dos
que vão usar a nossa infra-estrutura com frequência,
como é o caso dos transportadores públicos. A
REVIMO vai conceder desconto de até 75 por cento
para o caso dos transportadores frequentes”, referiu
Lichanga.
De acordo com um estudo feito pela REVIMO,
concessionária da Estrada

Circular de Maputo, ponte Maputo-Ka Tembe e as
respectivas estradas de
ligação 90 por cento dos
utentes que usam esta via
passam por pelo menos
duas portagens.
“O sistema de cobrança
que está a ser instalado tem
em vista este aspecto. O
utente que parte da cidade
em direcção a Marracuene
vai pagar na Costa do Sol
e tem o livre trânsito em
Zintava, pelo que o utente
deve conservar o bilhete”,
acrescentou.
Aos moradores que vivem próximo das porta-

gens a entidade prevê atribuir cartões específicos.
“Já foi feito um trabalho prévio de identificação
destes utentes que vão ser
afectados por estas portagens. Estão a ser definidos
cartões específicos com
vista a garantir que eles
tenham um tratamento específico”, explicou.
A entrada em funcionamento das portagens
na “Circular” carece, no
entanto, da aprovação da
proposta de tarifas pelo
Governo, com base numa
proposta submetida pela
REVIMO.

ficantes de droga, que se opunham à operação policial.
Foram arremessando pedras e objectos contundentes
contra a Polícia destacada para
a operação”, afirmou.
A Polícia também apresentou terça-feira um malfeitor,
membro de uma quadrilha que
se dedica a assaltos à mão armada, sobretudo em viaturas
em andamento ou estacionadas
na via pública.
Graças à denúncia foi possível a detenção deste membro
da quadrilha, estando a Polícia
no encalço dos outros membros. O suposto malfeitor estava na posse de uma arma de
fogo do tipo pistola.
Um dos integrantes da quadrilha está actualmente a cum-

prir, segundo o porta-voz, 16
anos de prisão maior.
A Polícia também apresentou um trio de malfeitores que
protagonizava assaltos à mão
armada em alguns bairros da
capital.
O comandante-geral da
PRM, Bernardino Rafael, disse
que a Polícia está a desencadear
operações visando desmantelar os locais propensos à venda
e consumo de drogas em todo
o país, com maior incidência
nos grandes centros urbanos,
tal o caso das cidades da Beira,
Nampula, Quelimane, Maputo
e Matola.
Rafael acrescentou que o
objectivo da corporação é melhorar a imagem dos pontos
apelidados de “bocas de fumo”.

Perda de potência
possível causa
da queda da avioneta

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

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

UMA possível perda de potência
da avioneta pertencente à Força
Aérea de Moçambique teria causado o acidente ocorrido, terça-feira, no bairro do Aeroporto
“B”, na cidade de Maputo, que
causou a morte de um oficial e de
um sargento das Forças de Defesa e Segurança e destruiu uma
residência.
O dado foi avançado, ontem, à imprensa pelo Comandante da Força Aérea de Moçambique, Cândido Tirano,
reiterando que foi constituída
uma comissão de inquérito para
esclarecer o caso, sendo que os
resultados poderão ser conheci-

dos em duas semanas.
Na ocasião, o comandante da
Força Aérea de Moçambique esclareceu que a queda da avioneta sobre uma escola primária no
Hulene, em Maio do ano passado, foi causada por erro humano.
“O caso só não ficou totalmente esclarecido porque alguns
residentes dirigiram-se ao local
e mexeram alguns destroços da
aeronave”, contou.
Entretanto, apontou que as
duas aeronaves, de fabrico romeno, envolvidas nos dois acidentes, foram adquiridas ainda
novas entre 2013 e 2014.
O ministro da Defesa Nacio-

nal, Cristóvão Chume, afirmou
que os resultados obtidos pela
comissão de inquérito serão fundamentais para evitar a ocorrência de outros acidentes.
Entretanto, a Força Aérea de
Moçambique vai reerguer, em
breve, a casa destruída na sequência do acidente aéreo, bem
como prestar apoio moral e material com vista à realização dos
funerais dos dois militares.
O proprietário da casa destruída, Luís Cuambe, está a receber conforto de familiares enquanto aguarda pelo arranque
das obras e reposição dos bens
perdidos.

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
Se tiver Covid-19 sem sintomas, não precisa tomar medicamentos. Mas atenção,
é importante ficar em isolamento domiciliar para cortar a cadeia de transmissão,
porque mesmo sem sintomas pode
transmitir a doença a outras pessoas

PUBLICIDADE

COMO É QUE O BANCO DE MOÇAMBIQUE
MANTÉM A INFLAÇÃO BAIXA E ESTÁVEL?
essencialmente, controlar o nível da procura de bens e serviços, para que seja
mais ou menos igual à oferta ou produção desses bens e serviços.
Para controlar a quantidade de dinheiro que circula na economia, o Banco de
Moçambique usa vários instrumentos que são chamados de instrumentos de
política monetária.
O que é política monetária?
Política monetária é o conjunto de medidas que o Banco de Moçambique
toma para controlar a quantidade de meticais que circula na economia para
preservar o seu poder de compra, que se traduz numa inﬂação baixa e estável.
A política monetária contribui para os objectivos do Governo de manter a
estabilidade de preços, promover o emprego e o crescimento económico.
Como é que o Banco de Moçambique mantém a inﬂação baixa e
estável?
Para manter a inﬂação baixa e estável, o Banco de Moçambique tem de
controlar a quantidade de meticais que circula na economia.
Isto signiﬁca que a actuação do Banco de Moçambique visa,

O que é Comité de Política Monetária?
Comité de Política Monetária é um órgão do Banco de Moçambique que
toma medidas para controlar a quantidade de dinheiro que circula na
economia, e reúne-se, regularmente, para decidir sobre a taxa MIMO e outros
instrumentos de política monetária.

“ E co n o m i a p a r a To d o s”
243

4

ECONOMIA

Quinta-feira, 13 de Janeiro de 2022

Retoma circulação de comboios
no Corredor de Nacala

R

ETOMOU na noite da
última terça-feira a
circulação de comboios
de carga e de passageiros no Corredor de Nacala, que esteve interrompida
desde sábado, devido ao arrastamento dos solos que suportam a linha férrea. Esta situação foi provocada pela água das
chuvas intensas que assolaram
a sede do posto administrativo
de Namina, no distrito de Mecúburi, na província de Nampula.
A retirada dos solos neste
local, segundo apurou o “Notícias”, fez com que a linha-férrea ficasse suspensa numa extensão de cerca de 20 metros.
Na sequência, a Nacala Logistics, empresa concessionária
de 912 quilómetros, que liga a
província de Nampula à província de Tete, passando pela
província do Niassa e o vizinho
Malawi, interrompeu a circulação dos comboios.
O gerente interino de manutenção permanente e responsável pelas inspecções da
ferrovia da Nacala Logistics,
Atanásio Romão, explicou que
o incidente registado foi originado por entupimento, com
resíduos sólidos, do aqueduto construído na linha-férrea
para facilitar o escoamento da
água das chuvas.
Dados apurados no local,
indicam que para além dos estragos na linha-férrea, a chuva
intensa que caiu naquela re-

gião, afectou dezanove famílias compostas por 83 pessoas,
cujas residências ficaram total
e parcialmente destruídas, assim como a perda de bens alimentares.
“Como é uma região de
muita prática da agricultura os
resíduos sólidos que são produzidos secam e não tem outro
tratamento. Com as chuvas,
estes resíduos são recolhidos
pela água e acabam entupindo
os nossos sistemas de drenagem e isso ocorreu neste aque-

duto que tem cerca de 0,74
metros quadrados”, explicou
Romão.
Acrescentou que, durante
os quatro dias em que a circulação de comboios esteve interrompida, a empresa Nacala
Logistcs somou um prejuízo
avaliado em cerca de 300 mil
dólares.
O secretário de Estado de
província de Nampula, Mety
Gondola, que visitou o local na
manhã de ontem, manifestou
a sua insatisfação com a em-

presa concessionária da linha
do Corredor de Nacala, por não
ter prestado pronto apoio humanitário às dezanove famílias
afectadas pelas chuvas, tendo
reiterado a necessidade dos
gestores darem uma resposta
imediata no que diz respeito a
protecção de habitação e de assistência alimentar.
“Em situações desta natureza deve se dar, pontualmente, assistência habitacional,
alimentar e ainda que seja com
tendas, enquanto vai se ava-

liando definitivamente como
fazer a intervenção”, disse
Gondola. Depois da reabertura da linha, espera-se que um
total de onze comboios, retidos
nos dois sentidos, circulem por
este corredor.
O governo, através do Instituto Nacional de Gestão e
Redução do Risco de Desastre
(INGD), de Nampula, iniciou
de imediato as acções de apoio
com kits de produtos alimentares básicos a cada família
afectada na região.

Ilicitudes levam à suspensão
de agentes económicos
A INSPECÇÃO Nacional de Actividades Económicas (INAE) notificou
266 agentes económicos e suspendeu
outros 55 por práticas ilícitas no fornecimento de bens e serviços durante
a quadra festiva, em todo o território
moçambicano.
“No período em referência o INAE
realizou em todo o país 12.204 acções
de fiscalização a diversas unidades industriais, comerciais, de prestação de
serviço e de turismo que resultaram

em 266 notificações e 55 suspensões
por especulação de preços, venda de
produtos alimentares fora do prazo e
mal conservados entre outras infracções, disse o porta-voz e Inspector do
INAE, Tomás Timba, em conferência
de imprensa.
Timba apontou a prevalência de
falsos inspectores e a ocorrência de
muitas irregularidades, tais como redução do peso de produtos, especulação de preços em alguns pontos das

cidades de Maputo e da Beira, venda
de produtos fora de prazo e aglomeração de clientes nos estabelecimentos
comerciais desrespeitando as medidas
de prevenção contra a Covid-19, entre
outras.
Comparativamente aos anos anteriores, o inspector disse que se
destaca a redução do preço da farinha de milho.Houve também uma
grande disponibilidade de bebidas
alcoólicas e não alcoólicas, hortíco-

las como, bata, cebola e tomate. Aumentou a capacidade de produção
nacional de frango e ovo, embora
tenha havido importação para cobrir
o défice existente.
Face as irregularidades, o INAE
desencadeou acções de sensibilização
aos agentes económicos nos supermercados e mercados grossistas. Em
caso de reincidência os prevaricadores
estão sujeitos a uma notificação, multa ou suspensão. (AIM)

Airbus aumenta produção
de aviões mesmo com a pandemia
A AIRBUS entregou 611 aviões
em 2021, um aumento de 8 por
cento relativamente ao ano
anterior, mas ainda um terço
abaixo dos resultados antes da
pandemia de Covid-19, que
tem sido devastadora para o
sector da aviação.
Em 2021, a fabricante europeia de aeronaves teve 507
pedidos líquidos (771 excluindo
cancelamentos) face aos 268
em 2020 e 768 em 2019, segundo os resultados divulgados na
última segunda-feira.
Apesar de uma situação
financeira deteriorada pela
pandemia de Covid-19, as
companhias aéreas continuam
a encomendar novos aviões,
porque necessitam de reduzir
as suas emissões de CO2 [dióxido de carbono] através de
aeronaves mais económicas,
mas também para garantir que
estão preparadas para o forte
aumento de tráfego esperado a
longo prazo.
Ao longo de 2021, a Airbus
entregou mais aviões do que a
rival norte-americana Boeing,
que até final de Novembro cedeu 302 aeronaves, estando a
“batalha” equilibrada no que
ao número de pedidos diz respeito.
A empresa norte-ameri-

cana, que devia ter divulagado os números anuais ontem
, teve 457 pedidos líquidos até
final de Novembro.
Em conferência de imprensa telefónica, o director
comercial da Airbus, Christian Scherer, considerou 2021
como “um bom ano de transição para a recuperação e
crescimento”.
O volume de entregas realizadas supera ligeiramente o
objectivo de 600 aviões a serem cedidos, e que foi revisto
em alta ao longo do ano, apesar
das dificuldades de alguns fornecedores em suportarem a recuperação após meses de baixa
actividade.
Só em Dezembro, a Airbus entregou 93 aeronaves da
família A220 e A320 mais adequadas para a retoma gradual
do tráfego aéreo.
Estes são utilizados principalmente, em voos domésticos e continentais, sendo que
neste segmento, a Airbus conta
com um regresso aos níveis
pré-crise em 2023, enquanto para rotas de longo curso,
tradicionalmente destinadas a
grandes operadoras, a retoma é
esperada para 2025.
Das 611 aeronaves entregues, apenas 13% dizem res-

peito a aviões de grande porte
(A330, A350 e os mais recentes
A380).
“Embora as incertezas permaneçam, estamos no caminho certo para aumentar a nossa produção durante o ano de
2022”, realçou o presidente
executivo da Airbus, Guillaume Faury, citado em comunicado à imprensa.
Com o surgimento da
pandemia de Covid-19, a Airbus viu reduzida a produção
dos A320 de corredor único
(A319, A320 e A321) de 40
unidades por mês, contra as

60 unidades fabricadas anteriormente.
Agora, o crescimento permite produzir 45 por mês e o
plano é de aumentar para 65
aeronaves por mês no verão de
2023.
Até 2025 a Airbus pretende
construir mensalmente 75
aeronaves, embora a viabilidade e o interesse esteja a ser
alvo de intensa discussão com
os fornecedores.
Quanto aos pedidos, a fabricante europeia registou um
aumento em 2021 mas sem
regressar aos níveis pré-pan-

demia.
“Tivemos o dobro de 2020.
Estes são os primeiros sinais de
que a recuperação e a procura
são reais”, garantiu Faury, citado pela agência AFP.
O sector da aviação prevê
duplicar o tráfego global registado em 2019 até 2050.
Mas com 507 pedidos líquidos, a Airbus continua um
terço abaixo do nível pré-pandemia, sendo que três quartos
das encomendas são para A321,
a versão melhorada do A320,
que permite transportar mais
passageiros.
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POR ESCASSEZ DE COMPRADORES

Produtos deterioram-se
no “grossista” da Cerâmica

“Grossista” da Cerâmica, onde os produtos ali vendidos não têm clientela

Tomate está a deteriorar-se por falta de compradores

T

OMATE,
cebola,
cenoura, pimenta,
feijão-verde, pepino e batata-reno
estão a deteriorar-se no mercado grossista da Cerâmica, na cidade
da Beira, devido à redução drástica do número de
clientes, contrariamente
ao que aconteceu durante a
quadra festiva finda.
Segundo alguns vendedores entrevistados pelo
nosso Jornal, em virtude da
situação, muitos tiveram
de baixar os preços dos
seus produtos depois da
subida significativa registada em Dezembro do ano
passado, como forma de
recuperar algum dinheiro
investido na sua aquisição.
No entanto, de acordo com os entrevistados,
continuam a acumular
prejuízos, porque os clientes escasseiam ou se fazem
ao mercado à “conta gotas”.
Outros
comerciantes
contaram-nos que impor-

Vendedores não têm alternativa senão baixar o preço

Falta de sistema
de frio agrava situação
ENQUANTO isso, a falta de condições e de sistemas de frio para
o armazenamento dos produtos
frescos no mercado grossista da
Cerâmica, aliada ao calor intenso
que se faz sentir nos últimos dias
e às chuvas que caíram, é outro
factor que está a contribuir para a
deterioração dos produtos.
Francisco Trevo, que se dedica
à venda de batata e cebola, defendeu que se o mercado, apesar de
ser novo, tivesse um sistema de
frio, os produtos dos vendedores
locais estariam melhor conservados.

Acrescentou que, devido à falta de sistema de frio, vê-se obrigado a fazer tudo, incluindo reduzir o preço, para vender o seu
tomate em pelo menos três dias,
pois, caso contrário, deteriora-se
e soma prejuízos.
“O tomate não custa estragar-se, principalmente se não for
bem cuidado na sua zona de plantação.
Com o transporte do produto
até às bancas do mercado, resta-lhe pouco tempo de vida. Por
isso, necessitamos mesmo de um
sistema de frio”, rogou.

Isaías Joaquim, vendedor de
cebola, contou que com as chuvas que caíram nos últimos dias o
produto ficou deteriorado.
Lamentou que o calor intenso
que se faz sentir esteja a forçá-lo a
vender aos montinhos, para reaver pelo menos o valor que investiu.
Por seu turno, Cláudio Macie,
vendedor de cenoura e feijão-verde, também pediu que seja
montado no mercado grossista da
Cerâmica um sistema de frio para
a conservação dos produtos, mesmo a bem dos compradores.

taram muitos produtos na
quadra festiva, na esperança de vender tudo nessa
altura, mas, contra todas
as expectativas, desde o
início deste mês de Janeiro, houve queda do número de compradores e,
consequentemente, estão
a estragar-se.
Fátima Vilanculos, uma
das vendedeiras que falou
à nossa Reportagem, afirmou que na semana passada houve carência de
tomate, mas agora há em
abundância no “grossista”.
Paradoxalmente, a procura
baixou e os vendedores estão a somar prejuízos.
Recordou que, em Dezembro, uma caixa de tomate chegou a custar três
mil meticais, mas agora
baixou para 1100, havendo
mesmo outros que vendem
o produto a 750 meticais,
dependendo do valor da
importação feita.
Explicou que uma das
estratégias adoptadas para
minimizar os prejuízos é

EM PRIMEIRA MÃO

cenoura e feijão-verde,
partilhou do sentimento
dos outros comerciantes,
sublinhando que a falta de
compradores está a prejudicar os vendedores. Só na
manhã de terça-feira havia
jogado ao lixo mais de cinco quilogramas de cenoura
e feijão-verde, o correspondente a mais de 800
meticais.
Macie fez saber que a
situação vem se repetindo
desde o início do mês em
curso, tudo devido à crise
de clientes naquele mercado. Já Isaías Joaquim, vendedor de cebola, contou
que a falta de compradores
fê-lo perder muitos quilogramas deste produto, facto que o levou a vender em
montinhos para recuperar
o investimento.
“Os produtos não estão
caros. As pessoas é que não
aparecem para comprar,
como foi na quadra festiva.
Temos de tudo aqui, mas
está tudo a apodrecer”,
disse.

Renovar a subscrição
dos seus Jornais digitais
É Simples, Rápido e Prático.
Use:

Apoio ao cliente:
+258 84 3400623
Info@snoticias.co.mz

BAIXE JÁ!

Internet

(ebanking)

*Termos e condições aplicáveis
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ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE
NACIONAL E INTERNACIONAL

a venda aos montinhos,
a preços entre 100 e 150
meticais, e não em caixas,
como é, aliás, vocação daquele mercado grossista.
“Há muito tomate aqui
no mercado, e os carros
continuam a entrar carregados, mas os clientes já
não aparecem. Estamos a
perder muito, de tal forma
que nem conseguimos recuperar o dinheiro investido na compra. O prejuízo é
enorme”, lamentou a nossa fonte.
Só esta semana, Fátima
Vilanculos diz ter perdido
cinco caixas de tomate,
mesmo vendendo a 1100
meticais cada. Por sua vez,
Laurinda António, outra
vendedora, viu-se obrigada a baixar o preço para
650 meticais.
Porém, segundo disse,
mesmo baixando o preço,
não está a conseguir sequer
reaver os valores investidos.
Enquanto isso, Cláudio Macie, vendedor de

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E APP STORE
Termos e condições aplicavéis
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Garantida prevenção
da Covid-19 nas escolas

Covid-19 ainda é preocupação nas escolas

LEONEL NGWETSA, DA
AIM

O

MINISTÉRIO da Educação e Desenvolvimento
Humano
(MINEDH) garante
alocar, até finais do
próximo mês, o valor referente ao apoio directo às escolas
primárias e secundárias gerais
no país para a aquisição de kits
de higiene e limpeza e outros
bens necessários para fazer
face à Covid-19.
Sem avançar números, a
porta-voz do MINEDH, Gina

Guibunda, explicou que no
ano passado o sector da educação privilegiou a alocação
de apoio directo para todos os
estabelecimentos de ensino.
Com a verba, as escolas
conseguiram evitar a rápida
propagação da Covid-19, no
seio estudantil.
Para o presente ano lectivo, que arranca a 31 do mês
em curso, o sector pretende
continuar a fortalecer as medidas de prevenção para as 13
mil escolas do ensino primário
e 651 do secundário.
“O certo é que o apoio di-

recto está garantido para este
ano, tanto para as escolas primárias como para as secundárias”, disse Guibunda, em
entrevista à AIM.
Acrescentou que depois de
receber o montante, as escolas
são orientadas a seguir os procedimentos legais para a sua
utilização, nomeadamente a
alocação de 30 por cento do
valor para despesas de prevenção da Covid-19 e outras
actividades de interesse da
escola. “Existe um caderno de
procedimentos para a utilização do valor. Mas, o que nós fi-

zemos como sector foi orientar
as escolas para usar os 30 por
cento para reforçar os produtos de higienização e limpeza,
entre outros”, acrescentou.
Em princípio, segundo
Guibunda, o sector continuará
a trabalhar na mesma modalidade de 2021, incrementando
outras medidas caso se assista
a uma evolução de casos da
Covid-19.
Guibunda disse que o sector decidiu manter o número
de 20 a 25 alunos, dependendo
da dimensão das salas de aula
e será mantida a obrigatorie-

dade do cumprimento do distanciamento físico.
Avançou que em todos os
estabelecimentos escolares,
as cantinas continuarão encerradas, incluindo os campos
de jogos para evitar aglomerações.
Aliás, após a eclosão da Covid-19 no país, em Março de
2020, o Governo, no âmbito da
resposta de emergência à pandemia, solicitou financiamento na ordem de 700 milhões de
dólares americanos (44,8 mil
milhões de meticais). Deste,
cerca de 3,5 mil milhões de
meticais foram alocados para
a reabilitação dos estabelecimentos escolares, sanitários e
outras actividades afins.
Entretanto, no terreno,
ainda é possível ver escolas
que apresentam problemas
relacionados com a falta de
água, baldes de higienização,
sabão e outros bens necessários para responder às recomendações das autoridades
sanitárias.
“Apesar de haver escolas que apresentam situações
de falta de água e balneários
obsoletos, tudo está a ser feito para garantir que este ano
sejam resolvidas algumas situações. O que nós podemos
assegurar é que os parceiros
não nos abandonaram”, disse
Gina Guibunda quando questionada se o plano de reabilitação continuará, visto que o
ano lectivo 2022 está prestes a
iniciar.
O sector espera acolher
mais de oito milhões de alunos no ensino geral, dos quais
6700 mil no ensino primário, e
1400 mil no secundário.
Para este ano, o sector
da educação prevê contratar nove mil professores, dos
quais mil serão alocados no
ensino secundário geral e os
restantes no primário.-(AIM)

POR VANDALIZAÇÃO DA REDE

EDM perde mais de 40 milhões
de meticais mensalmente

Fraude provoca danos avultados na EDM em Tete

A ELECTRICIDADE de Moçambique (EDM), em Tete,
perde mais de 40 milhões de
meticais por mês, devido aos
furtos de energia, prejudicando a expansão e melhoria da
rede eléctrica na região.
O director da EDM em
Tete, Carlos Muhorro, revelou
que a inspecção registou cerca
de 300 casos de fraude, sendo
que as pessoas envolvidas estão já a contas com a justiça.
“Existem pessoas reinci-

dentes e que não demonstram
interesse em parar com esta
prática, mas com as medidas
coercivas impostas pelo tribunal vêm-se obrigadas a pagar pelos prejuízos causados”,
afirmou.
Acrescentou que a vandalização do equipamento é
outro constrangimento que
provoca perdas nesta parcela do país. Esclareceu que as
quedas de postes que ocorrem na província, em muitas

circunstâncias, não estão ligadas a problemas de manutenção.
“Tem havido vandalização
de espias, que servem para fazer contra-força da rede que é
esticada de um lado do poste. Por isso quando há ventos
fortes alguns postes cedem e
afectam os outros, pelo que
temos sensibilizado a população para não mexerem na
nossa infra-estrutura”, explicou.

MOGOVOLAS

Crianças trocam aulas
pelo garimpo e pastorícia

Criminalidade aumentou em Gaza
Crianças atraídas pelo garimpo

A PROVÍNCIA de Gaza registou um aumento de criminalidade, de Janeiro a Dezembro do ano passado, com
o registo de 5943 processos
contra 4896 do período similar de 2020.
A informação foi avançada pelo inspector de Investigação e Instrução, Belmiro
Silvestre Guinda, na segunda-feira, na saudação ao secretário do Estado em Gaza,
no âmbito das celebrações do
quinto aniversário do Serviço Nacional de Investigação
Criminal (SERNIC).
Em forma do balanço das

actividades desenvolvidas
no ano passado, o inspector
Guinda deu a conhecer que,
dos 5943 processos, 2250 são
contra arguidos conhecidos
e 3693 contra desconhecidos.
Afirmou ter se registado
um total de 1777 processos
em instrução preparatória,
sendo 1175 de 2021 e outros
602 dos anos anteriores, sendo que, em média, a província teve um movimento processual de 507 por mês, 126
por semana e 18 diários.
“Neste período, o distrito de Xai-Xai foi a jurisdição

que registou maior índice
processual, com 2159, e os
distritos de Massangena e
Massingir com menor, tendo
conseguido 59 e 65, respectivamente”, disse.
Guinda sublinhou que os
crimes que tiveram maior
impacto na província foram
contra a vida e propriedades.
No primeiro caso os registos
apontam para a ocorrência
de 1414 casos contra 1198 do
ano anterior, sendo 58 homicídios voluntários qualificados, 178 ofensas corporais,
194 violação, 68 situações
de violência física graves,

26 crimes de abusos sexuais
com menores.
Houve aumento de furtos
de 3281 para 4127 processos,
sendo 1333 qualificados, 1095
roubos e 451 casos de burla.
Acrescentou que a Polícia
procura esclarecer seis casos
de natureza não criminal,
dois suicídios por enforcamento e quatro mortes por
acidentes de viação.
Guinda apontou a ocorrência de três homicídios e
um furto neste primeiro mês
do ano. Por sua vez, o secretário do Estado em Gaza,
Amosse Macamo, disse que

Medicamentos distribuídos
aos distritos de difícil acesso
O SECTOR da saúde em Nampula já alocou os medicamentos essenciais, para os próximos três meses, com destaque
para antibióticos, antipirépticos e analgésicos aos distritos
considerados de difícil acesso, na época chuvosa, devido à degradação acentuada
de estradas, nomeadamente
Moma, Angoche, Mogincual,
Larde, Liupo, Lalaua, Nacala-a-Velha, Malema, Mossuril e
Memba.
Esta tem sido, aliás, a
preocupação das autoridades sanitárias da província de
Nampula, na época chuvosa.
O chefe do Departamento de Logística e Assistência
Farmacêutica, em Nampula,

Joaquim Rodrigues, assegurou
que a província dispõe de um
stock de medicamentos suficientes para responder à demanda.
Com efeito, deverá iniciar
esta semana, uma outra campanha de distribuição de medicamentos para os restantes
distritos da província de Nampula.
Destacou o facto de a empresa contratada para a distribuição de medicamentos
ter a capacidade e eficiência
de fazer chegar os fármacos a
todos os locais indicados pelo
sector, independentemente
de estar ou não muito longe da
vila-sede distrital.
Segundo o responsável, a

distribuição de medicamentos
conta com a colaboração de
alguns parceiros de cooperação, como é o caso da Agência
dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional
(USAID).
Por outro lado, o sector continua a desencorajar o roubo de fármacos do
Sistema Nacional de Saúde,
protagonizado pelo pessoal
afecto às unidades sanitárias

públicas e depósitos de medicamentos.
Em Nampula, tanto o secretário do Estado, Mety Gondola, como o governador Manuel Rodrigues e dirigentes a
outros níveis, têm feito apelos
no sentido de se combater o
desvio de medicamentos no
SNS, porém, os roubos continuam, com alguns funcionários envolvidos a serem detidos.

Nas cerimónias fúnebres, mantenha dois metros de distância das outras pessoas e use sempre a máscara. Evite passar a noite e refeições onde decorrem velórios ou
cerimónias fúnebres. Cuide-se porque o vírus está em
qualquer lugar.

o melhor método de controlo
da criminalidade é a prevenção.
Afirmou que a província de Gaza está a registar
movimentos estranhos, nomeadamente a construção de
novas mesquitas, umas próximas das outras, que podem
ser usadas para fins adversos.
“Temos que estar atentos
a estes fenómenos para que
não nos surpreendam futuramente. É necessário, também, que se investiguem os
elementos infiltrados que dificultam o trabalho do SERNIC”, exortou Macamo.

O SECTOR da educação em Mogovolas, província de Nampula, está apreensivo com o abandono escolar, com os menores a se envolverem no
garimpo de minerais preciosos e semi-preciosos
bem como na pastorícia.
A preocupação foi manifestada pelo director
do Serviço Distrital de Educação, Juventude e
Tecnologia, em Mogovolas, Silvério Canati, que
apontou que esta situação esteve relacionada
com as ausências nos exames do ano passado.
O responsável antevê a repetição deste cenário este ano, tendo em conta que o distrito possui muitos locais de extracção de minerais que
atraem várias pessoas, por razões de sobrevivência. Canati explicou que os alunos de Mogovolas
aderem matrículas, quando sensibilizados para o
efeito. Antes do fim-de-ano, muitos deles desistem para se tornarem garimpeiros e pastores do

gado bovino.
O sector da educação culpa aos pais e encarregados de educação, por não aconselharem os
filhos a abandonarem o garimpo e pastorícia.
“Por isso, temos vindo a promover algumas actividades de sensibilização, no sentido
de perceberem que quando mandam os filhos
para o garimpo e pastorícia, estão a prejudicar
e comprometer o seu desenvolvimento intelectual”, disse.
Silvério Canati referiu que o Governo está a
construir escolas, de diferentes níveis de ensino,
no distrito de Mogovolas, porém, algumas não
estão a ter alunos.
Mesmo assim, o distrito inscreveu pouco
mais de 20 mil alunos para os novos ingressos da
1.ª classe no presente ano, contra a meta inicial
que era de cerca de 15 mil.

NACALA-PORTO

Pais queixam-se de taxas elevadas
para estágio de fim de curso
PAIS e encarregados de educação dos alunos do Instituto de Saúde Santa, sediado
em Nacala-Porto, em Nampula, queixam-se de taxas excessivas para o estágio de
fim de curso.
As fontes dizem não ter sido consultadas e nem os estudantes foram informados
sobre as novas taxas que devem ser pagas
com prazos relativamente curtos, o que
causou espanto. Segundo apurou o “Notícias”, os estudantes estão a ser exigidos
valores para suportar o estágio, pagamento
do tutor, do alojamento e o transporte de
ida e volta.
O que os pais e encarregados de educação não concordam é o facto de se exigir,
por exemplo, 2900 meticais de transporte
de Nacala para o distrito de Monapo, num
percurso de 72 quilómetros, enquanto os
estudantes que vão estagiar no distrito de
Ribáuè, numa distância de 340 quilómetros, têm a obrigação de desembolsar qua-

tro mil meticais.
Outra situação está relacionada com o
alojamento pois, para o efeito, cada estudante deve pagar dois mil meticais referente a dois meses.
“O meu filho está num grupo de 14 estudantes. Se cada um for a pagar dois mil
teremos o total de 28 mil meticais. Que tipo
de residência a direcção vai arrendar com
esse valor? Estamos perante uma situação
de roubo”, disse um dos pais contactado
pelo nosso Jornal.
Os queixosos dizem que, depois de reclamarem, a direcção do estabelecimento
de ensino solicitou a presença dos pais e
encarregados de educação para informar
sobre as taxas a pagar para o estágio de fim
de curso e que alguns participantes tentaram se manifestar, mas em vão.
Contam que o director do Instituto de
Saúde Santa, Jeremias Alberto, não acolheu
às reclamações, manifestando prepotência

e arrogância.
A direcção do instituto não quis se pronunciar sobre o assunto. No entanto, o director dos Serviços Distritais de Educação,
Juventude e Tecnologias de Nacala-Porto,
Alexandre Mário Nacotua, afirmou que o
sector que dirige apenas se limita a avaliar
a documentação de suporte de funcionamento das instituições privadas de ensino.
“Não nos envolvemos na fixação de
taxas e outras situações de natureza financeira”, referiu a fonte sustentando que o
Instituto de Saúde Santa é um estabelecimento privado e tem a liberdade de fixar as
taxas.
Aliás, Nacotua disse ao “Notícias” que
as taxas de estágio de fim de curso foram
acordadas numa reunião entre a direcção
do instituto e o conselho de escola que é
constituído por alguns pais, informação
desmentida pelos queixosos.
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Reactivados centros
para doenças diarreicas

O

S centros de tratamento de doenças
diarreicas, que haviam sido encerrados durante a
época seca, em Nampula, particularmente na capital provincial, estão a ser reabertos com
vista a responder a uma eventual eclosão dessas enfermidades na presente época chuvosa,
como tem acontecido em todos
os anos.
O chefe do departamento de saúde pública no Serviço
Provincial de Saúde de Nampula, Geraldinho Avalinho, disse
que, para o efeito, o pessoal do
sector que vai trabalhar nesses
centros e que igualmente vai

fazer a sensibilização comunitária sobre a prevenção dessas
doenças já foi capacitado.
Avalinho referiu que os
agentes polivalentes elementares de saúde e os líderes comunitários estão a fazer réplicas
dessas mensagens nas comunidades, principalmente sobre a
necessidade de observância estrita de medidas de higiene individual e colectiva bem como
o saneamento do meio.
“É verdade que neste momento não temos nenhum caso
de diarreias na nossa província, em particular na cidade de
Nampula, mas achamos ser necessária a reabertura ou reactivação desses centros tendo em

conta que a nossa província
tem sido assolada de forma cíclica pelas doenças diarreicas.
Não queremos que sejamos
encontrados despreparados”,
explicou.
Por outro lado, segundo
Avalinho, paralelamente à reabertura dos referidos centros,
decorre um outro trabalho com
o mesmo objectivo, desta feita
de reactivação de comités de
gestão dos riscos de saúde ao
nível dos distritais da província
considerados endémicos em
doenças de origem hídrica.
Em Nampula, o distrito
com o mesmo nome, cuja área
territorial inclui a capital provincial, e em Meconta, Mo-

govolas e Nacala-a-Velha são
considerados como os que mais
registam ciclicamente as doenças diarreicas.
Para o caso específico da cidade de Nampula, a eclosão das
doenças diarreicas em alguns
bairros suburbanos sempre esteve relacionada com a problemática da falta de água e condições básicas de saneamento
do meio.
Tais são, por exemplo, os
bairros de Napipine, Carrupeia,
Namutequeliua, Muatala, Mutauanha, Namicopo e Muhala-Belenenses, em que a falta
de saneamento é caracterizada
também pela acumulação de
montes de lixo.

MOTO-TAXISTAS

Assaltos e violência sexual
desencorajam mulheres
ASSALTOS e violência sexual
por indivíduos que se fazem
passar por clientes estão a desencorajar as mulheres da cidade de Nampula de abraçarem a
actividade de mototaxistas. As
poucas que já foram operadoras
de mototáxi em algumas praças
da cidade de Nampula, casos da
Sipal, uma das maiores da urbe,
disseram que decidiram abandonar a actividade depois de terem sofrido assaltos e tentativas
de violação sexual por supostos
clientes.
“Num dia foi por pouco que
não fui violentada sexualmente
na zona da Texmoque, por uma
pessoa que solicitou o transporte para aquela área residencial.
PUBLICIDADE

Valeu a pronta intervenção de
alguns residentes quando pedi
socorro. Por isso, achei que não
podia continuar com esta actividade”, contou Maria Joaninho,
que já foi operadora de táximota
durante um mês.
A interlocutora deu a conhecer que outra colega dela
decidiu abandonar a actividade, depois de ter sofrido assaltos
protagonizados por pessoas que
se faziam passar de clientes, sobretudo no período nocturno.
Quem também tentou ser
mototaxista, na praça da zona
do Retiro, no bairro de Napipine, é Lúcia Mushona. Diz que
embora não tenha exercido a
actividade durante muito tempo
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deu para perceber que o serviço
de mototáxi pode ser, sim, feito
por mulheres, tal como os homens, porém, é arriscado para
elas num ambiente de assaltos e
violência sexual.
Anastácia Bartolomeu é uma
mulher que actualmente vende
comida confeccionada na rua.
Ela diz que já aprendeu a conduzir uma mota com o objectivo de
ser operadora de mototáxi, mas
quando ouviu o que acontecia
com as mulheres que tentaram
exercer essa actividade na cidade de Nampula desistiu e prefere
continuar com o seu negócio.
Entretanto, contactos feitos
junto do presidente da Associação dos Voluntários para a Orga-

nização dos Taxistas de Nampula
(AVOTANA), Albertino José,
quer por via telefónica, quer no
seu próprio escritório, visando
a recolha de mais dados sobre o
assunto, não resultaram.
Contudo, do que se sabe é
que a actividade de mototáxi,
além de garantir o auto-sustento das famílias, fecha a lacuna da
falta de transporte público, sobretudo nos bairros periféricos
da cidade de Nampula.
Segundos dados disponíveis, neste momento a cidade de
Nampula conta com mais de três
mil operadores de táximota, distribuídos por 150 praças fixas e
reconhecidas pelas autoridades
municipais e pela associação.

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

Muitos transportadores não cumprem as rotas a que estão licenciados

POLICIA

COVID-19

“Chapas” parqueados
por violação de medidas
ONZE viaturas de transportes semicolectivos de passageiros de várias rotas urbanas e inter-distritais foram
parqueadas semana passada
no Comando Provincial da
Polícia da República de Moçambique (PRM) na cidade
de Nampula por os passageiros e motoristas violarem
as medidas de prevenção da
Covid-19.
O parqueamento destas
viaturas resulta de 161 acções de controlo rodoviário e
de fiscalização de prevenção
das medidas da Covid-19
realizado por uma equipa
multissectorial que envolveu
agentes da Polícia de Trânsito, do município e Instituto
Nacional dos Transportadores Rodoviários (INATRO),
que abrangeu 1535 viaturas

principalmente em diversos
cantos da cidade de Nampula e noutros distritos da
província.
O porta-voz da PRM em
Nampula, Zacarias Nacute,
que revelou a informação
segunda-feira no habitual
briefing com a imprensa,
explicou que este trabalho
de controlo rodoviário e de
fiscalização culminou com
o desembarque de 45 passageiros dos transportes semicolectivos de passageiros
por inobservância das medidas elementares de prevenção da Covid-19.
“Neste processo 39 condutores foram autuados,
precisamente por não exigirem que os seus passageiros
cumpram com estas medidas de prevenção assim

como por outros actos de
violação ao decreto perpetrado pelos próprios motoristas”, disse Nacute.
Ainda no período em
alusão, a corporação deteve
um indivíduo na posse de
17,5 quilogramas de canabis sativa (soruma) na área
da 1.ª Esquadra na cidade de
Nampula e outros dois indivíduos na posse de igual
número de motorizadas de
proveniência duvidosa na
área de jurisdição da 2.ª Esquadra.
“Detivemos um outro
indivíduo na área da terceira esquadra por prática
de furtos, e um na área da
quinta esquadra na posse de
50 quilogramas de adubo de
proveniência duvidosa”, disse Nacute.

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)
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COMBATE AO TERRORISMO

PUBLICIDADE

Moçambique e Ruanda
alargam cooperação

CONCURSO PARA A EXPLORAÇÃO DOS RESTAURANTES DO CLUBE NAVAL DE MAPUTO

ANÚNCIO
1. Entidade adjudicante : Clube Naval de Maputo
2. Objecto do concurso: Concurso Público para a “Concessão do direito de exploração dos
restaurantes do Clube Naval de Maputo” a partir do dia 1 de Março de 2022.
3. Local e data-limite para apresentação das propostas: as propostas deverão ser entregues
pessoalmente na Secretaria do Clube Naval ou enviadas por correio registado em envelope opaco e
selado até às 18.00 horas do dia 30 de Janeiro com a indicação do assunto.
4. Critérios para a concessão: a concessão será feita a melhor proposta que sirva os interesses do
Clube Naval. Serão analisados factores tais como contrapartidas económicas oferecidas, experiência
comprovada na gestão e exploração de estabelecimentos de restauração, qualidade dos serviços
a prestar, entre outros, reservando-se o direito de não ser aceite a proposta mais alta, caso não
convenha ao Clube Naval de Maputo.
5. Prazo pelo qual é cedido o direito de exploração: A concessão de exploração é feita por um
período inicial de 5 anos com possibilidade de prorrogação por mais um período de 2 anos, por
acordo mútuo entre as partes. Na ausência de acordo de prorrogação, o contrato renovar-se-á
automaticamente por períodos de 1 ano.
6. Outras condições: As demais condições de concessão do direito de exploração dos restaurantes
do Clube Naval de Maputo constam no Caderno de Encargos.
Momento em que as partes reforçavam a cooperação na defesa e segurança

M

OÇAMBIQUE
e
Ruanda assinaram
segunda-feira última, em Kigali, um
acordo para alargar
a cooperação entre as Forças
de Defesa e Segurança(FDS)
de ambos os países e melhorar
as operações, actualmente em
curso no combate ao terrorismo em Cabo Delgado.
O acordo conclui uma série de discussões que iniciaram
domingo, em Kigali, entre as
delegações das Forças de Defesa e Segurança (FDS) de Moçambique e do Ruanda, que
tinham por objectivo avaliar
os progressos alcançados no
combate ao terrorismo nesta
província.

Participaram no evento, o
Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas de Moçambique (FADM), Almirante
Joaquim Mangrasse, o Chefe
do Estado-Maior da Defesa do
Ruanda, General Bosco Kazura, bem como os comandantes
da Polícia de ambos os países,
nomeadamente, o General
Bernardino Rafael e o Inspector-General Dan Munyuza,
respectivamente.
Citado em comunicado
do Ministério da Defesa do
Ruanda, o Brigadeiro Chongo
Vidigal, porta-voz das FADM,
no Teatro Operacional Norte,
disse que se destacam, entre as
principais questões discutidas
“o fortalecimento da coope-

ração entre as FDS de ambos
os países, bem como avaliação
das operações conjuntas contra
insurgentes em Cabo Delgado.
Isso inclui a adopção de novas
estratégias para lidar com os
desafios enfrentados nos últimos seis meses”.
Já o Coronel Ronald Rwivanga, porta-voz das Forças
de Defesa do Ruanda (RDF),
referiu que, entre as decisões
tomadas, destacam-se a expansão da cooperação para
incluir a capacitação das forças de segurança de Moçambique, bem como a melhoria
da coordenação das forças
conjuntas no teatro de operações.
Desde Outubro de 2017,

Cabo Delgado é vítima de ataques terroristas perpetrados
por grupos extremistas, cujas
motivações são desconhecidas.
Em resposta a um pedido
formulado pelo estadista moçambicano, Filipe Nyusi, o seu
homólogo ruandês, Paul Kagame, decidiu enviar cerca de
dois mil militares com a missão
de restaurar a paz, tranquilidade e autoridade do Estado nas
regiões que haviam sido ocupadas pelos terroristas.
Os ataques terroristas já
provocaram cerca de três mil
mortes, mais de 850 mil deslocados e a destruição de muitas
infra-estruturas públicas e privadas.-(AIM)

FORÇA MILITAR DA SADC

ACLLN apoia
extensão do mandato
A ASSOCIAÇÃO dos Combatentes da Luta de Libertação
Nacional (ACLLN) manifestou
ontem apoio total à extensão
do mandato da força militar
da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral
(SADC) que combate o terrorismo na província de Cabo
Delgado.
Pronunciando-se em torno da decisão tomada ontem,
nesse sentido, durante a cimeira dos chefes de Estado e
de Governo da SADC realizada em Lilongwe, no Malawi,
o Secretário-Geral da ACLLN,
Fernando Francisco, disse
que a prorrogação do mandato daquela força regional visa
fundamentalmente, restaurar
a paz e tranquilidade em Cabo
Delgado. O mandato da força
deveria terminar no próximo
dia 15 de Janeiro.
Fernando Faustino defendeu a necessidade de tal
prorrogação afirmando que o
terrorismo em Moçambique
atingiu proporções tais que
exigem das Forças de Defesa
e Segurança(FDS) e da região
um desdobramento estratégico não só para estancar os seus
tentáculos, como para eliminá-los em definitivo.
O secretário-geral pediu
força e coesão aos países para
que continuem a luta contra o
terrorismo e referiu-se à necessidade destes esboçarem
um plano de ajuda à população
afectada pela guerra bem como
de reconstrução.
“Nós, combatentes da
luta de libertação nacional, agradecemos o apoio que

7. Consulta dos documentos: O Caderno de encargos pode ser adquirido na Secretaria do Clube
Naval de Maputo, a partir do dia 15 de Janeiro de 2022, nos dias úteis, das 8.00 às 18.00 horas
e ao fim de semana, das 8.00 às 13.00 horas. O valor do caderno de encargos é de 15.000,00MT
(quinze mil meticais).
Maputo, aos 13 de Janeiro de 2022
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EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ESTACIONAMENTO
Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO
A Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento convida concorrentes
elegíveis, a apresentarem propostas seladas para o concurso no quadro abaixo.
Concurso
Limitado:

Objecto do
Concurso

Fornecimento de
01/EMME/2022 material consumível
de escritório

Alvará

Data e Hora de abertura
das Propostas

Alvará Compatível
com o Objecto da
Contratação

Dia: 25/1/2022
Entrega até: 10.00 horas
Abertura: 10.15 horas

1. A proposta deverá ser válida por um período de 120 dias.
2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar ou
adquirir o documento de concurso no endereço abaixo, no horário das 8.00 até às
15.30 horas, a partir do dia 13/1/2022.
3. O documento do concurso poderá ser consultado ou adquirido mediante o
pagamento de uma taxa não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais), que
deverá ser por meio de depósito directo para a Conta em Meticais n.º 328268565,
no Banco Millenium Bim ou 1318828610001 no Moza Banco, tituladas pela
Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento.

Força militar da SADC com mandato renovado

temos vindo a receber de
países amigos da região e não
só, no combate ao terrorismo e extremismo violento
que ameaçam a estabilidade
do nosso país. Comprometemo-nos, pois a lutar pela
consolidação dos ganhos até
agora alcançados para que
mais cedo quanto antes a paz
se restabeleça na província de
Cabo Delgado, no país e na
região”, afirmou.
O dirigente destacou o
papel especial desencadeado
pelo Presidente da República,
afirmando que mercê da sua

visão estratégica o país experimenta a paz em várias regiões
da província de Cabo Delgado.
Para Faustino, esta é uma
grande derrota para os cépticos
que viam na presença de forças
estrangeiras no país, como violação da Constituição da República.
“Encorajamos o Presidente
a avançar nos seus esforços de
busca da paz e tranquilidade. Já
conseguiu através do processo
de Desarmamento, Desmilitarização e Reintegração(DDR)
dos homens da Renamo; já
concretizou no Centro do país

com o fim dos ataques da então
Junta Militar da Renamo e agora há sucessos na luta contra o
terrorismo, onde o inimigo está
em permanente fuga, acossado pelo fogo de forças amigas,
coordenadas pelas Forças de
Defesa e Segurança”, lembrou
a fonte.
Disse que fruto desses
sucessos, em Cabo Delgado
várias famílias começaram a
regressar às suas origens de
onde se tinham retirado devido
aos ataques armados.
“Estamos contigo, Presidente Filipe Nyusi”, referiu.

4. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo
Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.
5. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e serão abertas na presença
dos concorrentes que desejarem comparecer à sessão. Não serão permitidas
propostas electrónicas e as entregues após o prazo-limite serão rejeitadas.
Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento
Av. Albert Lithuli, nº 59/67, R/C
Maputo - Telefone: +258 (21) 421299
316
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Chume declara
“guerra” contra
corrupção na Defesa
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EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ESTACIONAMENTO
Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO
A Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento convida concorrentes elegíveis a apresentarem
propostas seladas para o concurso no quadro abaixo.
Concurso

I. PEREIRA

Limitado

Objecto do Concurso

Fornecimento de
02/EMME/2022

material de higiene e
limpeza

Alvará

Alvará Compatível com o
Objecto da Contratação

Data e Hora de abertura
das Propostas
Dia: 25/1/2022
Entrega até: 11.20 horas
Abertura: 11.30 horas

1. A proposta deverá ser válida por um período de 120 dias.
2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar ou adquirir o documento de
concurso no endereço abaixo, no horário das 8.00 até às 15.30 horas, a partir do dia 13/1/2022.
3. O documento do concurso poderá ser consultado ou adquirido mediante o pagamento de uma taxa não
reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais), que deverá ser por meio de depósito directo para a Conta
em Meticais n.º 328268565 no Banco Millenium Bim ou 1318828610001 no Moza Banco, tituladas pela
Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento.
4. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.

Cristóvão Chume trocando impressões com os quadros empossados

JOANA MACIE

O

MINISTRO da Defesa
Nacional, Cristóvão
Chume,
declarou
guerra contra o que
chamou de crónico problema de corrupção nos
centros provinciais de mobilização e recrutamento, exigindo
ao novo director nacional dos
recursos humanos, Jorge Delfim
Leonel, que ontem tomou posse
nestas funções, uma proposta
concreta para travar este mal.
Chume descreveu a corrupção no Ministério da Defesa
Nacional como uma realidade
triste que não deve ser tolerada. Sublinhou que os servidores
públicos na instituição têm o
dever e a obrigação de executar
as suas tarefas isentos de esquemas de corrupção.
O governante disse que o
Ministério da Defesa Nacional
tem sido refúgio de jovens oficiais e sargentos, pessoas sem
perfil adequado que usam a instância civil de defesa nacional
para se furtarem às diferentes

missões nas Forças Armadas de
Moçambique (FADM). “Entendo que deve permanecer neste
ministério o militar que tem o
que fazer e fá-lo bem. Os anos
de permanência em comissão
de serviço devem ter limite”,
disse o ministro, chamando a
atenção para que esta ordem
seja imediatamente implementada.
Cristóvão Chume exigiu ao
novo director nacional dos recursos humanos uma proposta
de modelo de recrutamento
objectivo, para que se abandone a prática em que a instituição
militar não tem a faculdade de
escolher quem recrutar.
O titular da pasta da Defesa Nacional avisou que espera
ver uma proposta sobre como
tornar o sector mais atractivo
aos jovens, sobretudo para que
as carreiras ao nível desta instituição sejam atraentes para
quadros brilhantes. “O meu
sonho é ver jovens que vão até
ao limite quando desafiados”,
afirmou.
O ministro quer ainda uma

proposta que possa permitir
superar a presente situação de
existência de licenciados afectos aos trabalhos de limpeza
como agentes de serviço. Para
Chume, o país não se pode dar
ao luxo de tamanho desperdício
de homens e mulheres formados. Aliás, o ministro da Defesa Nacional disse que pretende
colocar o Homem no centro da
sua gestão.
“As pessoas são o maior
activo que a instituição militar
tem. É no homem que devemos
investir mais”, sublinhou.
Cristóvão Chume fez saber que cerca de 70 por cento
do orçamento do Ministério
são dedicados às despesas com
pessoal. Por isso, disse, o maior
desafio que o sector enfrenta é a
gestão dos recursos humanos.
Para além de Jorge Delfim
Leonel, foram igualmente empossados o brigadeiro Anastácio Zaqueu Barassa para o cargo
de director nacional de política
de defesa; o coronel Ilídio Paulo Mahilene para as funções de
director nacional adjunto de

recursos humanos e Manuel Figueiredo Dombo para assessor
do ministro.
Fátima Esaú Cossa foi empossada como delegada do
Centro Provincial de Recrutamento e Mobilização da província de Maputo; Suzana José
Dimaca, delegada do Centro
Provincial de Recrutamento e
Mobilização de Gaza; Rosa de
Fátima Jaime, delegada do Centro Provincial de Recrutamento
e Mobilização de Inhambane;
coronel Isac Pedro Chichango,
delegado do Centro Provincial
de Recrutamento e Mobilização
do Niassa, e o tenente-coronel
Jaime Serafim Gonçalves, delegado do Centro Provincial de
Recrutamento e Mobilização da
Zambézia.
Foram ainda empossados o
tenente-coronel Agostinho Gabriel como delegado do Centro
Provincial de Recrutamento e
Mobilização de Tete e o major
Jair da Cruz Tomás para o cargo
de delegado do Centro Provincial de Recrutamento e Mobilização da Cidade de Maputo.

5. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e serão abertas na presença dos concorrentes
que desejarem comparecer à sessão. Não serão permitidas propostas electrónicas e as entregues
após o prazo-limite serão rejeitadas.
Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento
Av. Albert Lithuli, nº 59/67, R/C
Maputo - Telefone: +258 (21) 421299
316

Deputado solidariza-se
com crianças desfavorecidas

António Niquice entregando simbolicamente produtos alimentares a crianças desfavorecidas

O DEPUTADO da Assembleia
da República António Niquice solidarizou-se ontem com
crianças desfavorecidas, oferecendo diversos produtos alimentares e material didáctico,
bens que vão contribuir para
aliviar as necessidades e influenciar positivamente na sua
formação.
Dentre os produtos doados
destacam-se afarinha, óleo,
sabão, açúcar, material escolar

e equipamentos electrónicos,
como televisores e rádios que
foram entregues às crianças
do centro da Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo
(ADPP) Cidadela das Crianças,
localizado no bairro da Costa
do Sol, cidade de Maputo.
O centro alberga crianças
vulneráveis provenientes de
vários pontos da cidade de Maputo e não só, contando neste
momento com 485 petizes que

recebem assistência multiforme, sendo 32 internas. No local, elas aprendem da primeira
até a sétima classes.
Falando na ocasião, António Niquice, que se fazia
acompanhar de familiares,
amigos e membros do partido Frelimo, disse que o gesto
enquadra-se na celebração do
seu aniversário natalício e decidiu ajudar aquelas crianças
por se identificar com a sua

situação.
No seu entender, é obrigatório ajudar às pessoas carenciadas, com destaque para
crianças, tendo destacado a
necessidade de a sociedade
primar pela comunhão, por
forma a aliviar o sofrimento
deste grupo social no país e
outros que precisam de ajuda.
Manifestou também a sua
solidariedade com as crianças vítimas do terrorismo na
província de Cabo Delgado e
as que sofrem violência doméstica, afirmando que todas
merecerem a atenção da sociedade.
Considera importante ajudar o próximo e todo aquele
que mais precisa, mantendo
o espírito de ajuda mútua para
aliviar o sofrimento de muitos
moçambicanos que, vezes sem
conta, dormem sem nada para
comer.
O
primeiro-secretário
da Frelimo na Costa do Sol,
Hermenegildo Novela, enalteceu o sentido de responsabilidade e solidariedade
demonstrado pelo deputado, recordando que esta
sempre foi a postura de um
membro do partido guiado
pelo espírito patriótico.
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PEDIDO DE MANIFESTACÃO DE INTERESSE
PARA O FORNECIMENTO DE HABITAÇÃO E OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST
FOR THE PROVISION OF HOUSING AND INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION WORK

1. CONTEXTO

2. OBJECTIVO DESTA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE (EOI)

A Sasol Petroleum Temane (SPT) Limitada e a Sasol Petroleum Mozambique (SPM)
Limitada (doravante designadas por Sasol) operam activos de petróleo e gás
natural em Moçambique, ao abrigo do Contrato de Produção de Petróleo (PPA) e do
Contrato de Partilha de Produção (PSA), respectivamente. A Sasol constatou que as
comunidades se estabeleceram dentro das Zonas de Protecção Parcial (PPZ), áreas
protegidas que incluem gasoduto, linha tronco, linhas de fluxo e poços, dentro da
PPZ. Um inquérito recente solicitado pela Sasol identificou e listou as famílias e infraestruturas afectadas e elaborou o Plano de Acção de Reassentamento (RAP) com o
objectivo de reassentar as familias em áreas fora da PPZ. A Sasol está obrigada e
comprometeu-se com estas comunidades. A Sasol procura obter os serviços de um
empreiteiro de construção civil adequado para realizar o escopo de trabalho planeado
da seguinte forma:

Esta EOI destina-se a solicitar informações necessárias para permitir à Sasol identificar
e avaliar empreiteiros de construção civil devidamente qualificados e experientes
registados, estabelecidos e a operar na República de Moçambique, a fim de préqualificar tais empreiteiros para um convite à participação em futuros processos de
concurso para o desenvolvimento de habitação e infra-estruturas deste Projecto de
Reassentamento.

1.1 Escopo da Construção de Edifícios:
As Obras de Construção Civil necessárias incluem, mas não se limitam à construção
de casas, igreja, escolas, casas de professores, cozinhas, casas de banho, casas de
banho nas escolas e igrejas, instalação de sistemas solares, furos de água e sistemas
de distribuição de água e saneamento; incluindo fundações, elementos estruturais
de betão, tijolos, telhados, acabamentos e acessórios de construção e fornecimento
e instalação de canalização, drenagem, sistemas eléctricos, pintura e isolamento. Os
trabalhos serão executados nas áreas e arredores de Mangungumete, Mangarelane,
Mabine, Chitsotso, Temane e Joaquim Marra e incluem:
• Várias casas de projecto peri-urbano de reassentamento completas com
fornecimento de energia solar, bem como sistemas de reticulação de água e
saneamento.
• Edifícios escolares juntamente com casas para professores. incluindo o
fornecimento de energia solar, bem como sistemas de reticulação de água e de
saneamento.
• Outras infra-estruturas comunitárias
• Perfuração de furos de água nas áreas designadas.

As partes interessadas são exigidas a demonstrar na sua resposta competência
e experiência para executar com sucesso as Obras de Construção Civil, tal como
listadas abaixo e em conformidade com os requisitos e critérios técnicos aplicáveis
ao Projecto de Reassentamento da Sasol, satisfazendo ao mesmo tempo a
legislação aplicável, normas e especificações aceitáveis, bem como os requisitos
de conteúdo local.
A Sasol convida os empreiteiros elegíveis a apresentar e em resposta as informações
relevantes para demonstrar a capacidade da sua organização, qualificações,
certificações e experiência prévia para executar obras de habitação e desenvolvimento
de infra-estruturas peri-urbanas.

Solicita-se aos empreiteiros que assegurem que sejam fornecidos detalhes suficientes
para cada item abaixo e que a submissão seja estruturada estritamente de acordo
com a lista de documentação e informação exigida no presente documento:
3.1 Conteúdo local
a. Fornecer detalhes da estrutura de propriedade do Empreiteiro [percentagem
de participação detida pelos accionistas, bem como uma descrição da identidade
dos accionistas] e detalhes do registo da empresa nos termos da legislação
moçambicana.
b. Indicar a percentagem de mão-de-obra, pessoal e direcção de nacionalidade
moçambicana que o Empreiteiro prevê utilizar para executar as Obras.
c. Indicar que percentagem do custo estimado do Empreiteiro, considerando a compra
de materiais e serviços em Moçambique;

• Encerramento e desactivação segura de furos de água.

3.2 Fornecer informação financeira relevante para os últimos 3 anos, ano corrente e
uma previsão para o próximo ano. [Volume de negócios, lucro líquido e reservas totais
de capital próprio].
a. Capacidade técnica

O projecto RAP requer obras de construção normalmente necessárias para os
projectos de reassentamento. As obras de construção previstas devem estar em
conformidade, mas não limitadas às seguintes normas e práticas:
• Lei de Saúde e Segurança no Trabalho (OHS): 1993 Regulamentos de Construção,
2014 da África do Sul
• SANS 10400 - A aplicação do Regulamento Nacional de Construção Civil
• SANS 1200 - Especificação padronizada para a construção de engenharia civil
• SANS 2001 - Obras de construção
• SANS 10299 - Desenvolvimento, manutenção e gestão dos recursos de águas
subterrâneas

b. Fornecer um registo detalhado do trabalho realizado durante os últimos 5 anos
especificamente para a categoria referenciada.
3.3 Fornecer detalhes dos trabalhos realizados para a Sasol em Moçambique durante
os últimos 5 anos.
3.4 Fornecer pormenores completos sobre o seguinte: Competências técnicas do
empreiteiro; qualidade e capacidade do equipamento; competências, qualificações,
experiência e capacidade dos recursos; sistemas de planeamento / sistema de
medição do progresso; e capacidade da oficina para provar que pode executar com
sucesso a Obra aplicável à categoria referenciada.

1. BACKGROUND

2. OBJECTIVE OF THIS EXPRESSION OF INTEREST (EOI)

Sasol Petroleum Temane (SPT) Limitada and Sasol Petroleum Mozambique (SPM)
Limitada (hereinafter referred to as Sasol) operate upstream oil and natural gas assets
in Mozambique, under the Petroleum Production Agreement (PPA) and Petroleum
Sharing Agreement (PSA) respectively. Sasol has identified that communities have
settled inside the Partial Protection Zones (PPZ) protected areas which includes the
pipelines, trunklines, flowlines and wells, under PPZ. A recent survey commissioned
by Sasol has identified and listed affected households and establishments that are
affected and compiled the Resettlement Action Plan (RAP) aimed to resettle them to
areas outside the PPZ. Sasol is obliged and committed these communities. Sasol is
seeking to procure services of a suitable civil construction contractor to carry out the
planned scope of work as follows:

This EOI is intended to solicit information required to enable Sasol to identify and
assess suitably qualified and experienced civil construction Contractors registered,
established and operating in the Republic of Mozambique, in order to pre-qualify
such Contractors for an invitation to participate in future bidding process of this
Resettlement Project’s housing and infrastructure development.

1.1 Building Construction Scope:

Sasol hereby invites eligible Contractors to submit and in response relevant information
to demonstrate their organisation’s ability, qualifications, certifications and previous
experience to perform peri-urban housing and infrastructure development Work.

The required Civil Construction Works includes, but not limited to, the construction
of houses, church, schools, teachers houses, kitchens, bathrooms, ablution facilities
(households as well as for schools and church), solar systems installation, water
boreholes and water distribution systems and sanitation; including foundations,
structural concrete elements, brickwork, roofing, finishes and building fixtures and
provision and installation of plumbing, drainage, electrical systems, painting and
insulation. The work shall be executed in the areas and vicinity of Mangungumete,
Mangarelane, Mabine, Chitsotso, Temane and Joaquim Marra and includes:
• Several resettlement peri-urban design houses complete with solar electrical
provisioning as well as water reticulation and sanitation systems.
• School buildings together with houses for teachers. inclusive of solar electrical
provision as well as water reticulation and sanitation systems.
• Other community facilities
• Drilling of water boreholes in the designated areas.
• Demolition of existing rural structures such as houses, kitchens, bathrooms,
latrines, barns, capoeiras, shop stalls (baracca’s), storage houses for machambas,
rural church, rural schools, etc.
• Plugging and safely decommissioning of water boreholes.

Interested parties are required in their response to demonstrate competency and
experience to successfully execute Civil Construction Works as listed below and
in compliance with the technical requirements and criteria applicable to Sasol’s
Resettlement Project while satisfying applicable legislation, acceptable standards
and specifications as well as local content requirements.

3. ESSENTIAL DOCUMENTATION AND INFORMATION TO BE
SUBMITTED
Respondents are kindly requested to ensure that sufficient detail is provided for each
item below and that the submission is structured strictly in accordance with the list
of required documentation and information hereunder:
3.1 Local Content
a. Provide detail of the Contractor’s ownership structure [percentage shareholding
held by shareholders as well as a description of the identity of shareholders] and
details of registration of the company in terms of Mozambican legislation.

3.7 Capacidade de conduzir negócios na língua inglesa

4. PRÉ-QUALIFICAÇÃO DOS PROPONENTES
Os potenciais concorrentes serão seleccionados em termos de critérios de avaliação,
conforme determinado pela Sasol a seu exclusivo critério, considerando os detalhes
fornecidos pelos proponentes, todas as outras informações, incluindo todos os riscos
associados a este projecto. A pré-qualificação dos concorrentes será seleccionada
pela Sasol, a seu exclusivo critério e sujeita aos requisitos regulamentares de
conteúdo local.
Os empreiteiros que satisfaçam os critérios de pré-qualificação serão solicitados a
assinar um Acordo de Não Divulgação (NDA) com a Sasol antes de receberem qualquer
outra informação relativa ao projecto.

5. INSTRUÇÕES DE SUBMISSÃO
Os Empreiteiros interessados e elegíveis devem apresentar as informações e
documentação acima estipuladas de acordo com o seguinte:
Endereço de email: sptprocurement@sasol.com ,marcado à atenção do
Coordenador do Projecto RAP
Descrição do Projecto: Projecto de Reassentamento RAP
Data de Encerramento: 21 de janeiro de 2022
Hora de Encerramento: 15:00 (UTC+02:00) Harare, Pretória
Os detalhes desta manifestação de interesse estão também disponíveis no site oficial
da Sasol: https://www.sasol.com/psa-project

6. NOTA IMPORTANTE
Os empreiteiros interessados e elegíveis devem ter em conta que este pedido da
Sasol tem como único objectivo solicitar as informações por ela requeridas para
permitir decisões futuras relativamente às Obras de Construção e selecção de
possíveis concorrentes. Não indica, de forma alguma, qualquer intenção por parte
da Sasol de entrar em mais discussões com qualquer Empreiteiro que apresente
informações e manifeste interesse em participar neste processo, ou de celebrar
qualquer contrato ou outra relação comercial entre a Sasol e tal Empreiteiro, nem
constitui um compromisso por parte da Sasol de adjudicar quaisquer contratos a
qualquer Empreiteiro. A Sasol não é obrigada a considerar apenas os concorrentes a
esta EOI para potenciais Contratos futuros.
As respostas da Sasol só serão dadas a potenciais concorrentes seleccionados e a
Sasol poderá solicitar mais informações a esses concorrentes identificados. A Sasol
pode também providenciar a auditoria de informação que tenha sido fornecida por
um respondente nos termos desta EOI

3.5 Provide Information and detail of the Contractor’s accredited quality, health, safety
and environmental management systems as well as all applicable accreditations.
3.6 Provide detail of the Contractor’s knowledge and experience of the NEC.
3.7 Ability to conduct business in the English Language

4. PREQUALIFICATION OF BIDDERS
Potential bidders will be selected in terms of evaluation criteria as determined by
Sasol at its sole discretion, considering the details that the Respondents provides, all
other information including all risks associated with this project. Pre-qualification of
bidders will be selected by Sasol in unfettered discretion and subject to local content
regulatory requirements.
Contractors who satisfy the pre-qualification criteria will be required to sign a NonDisclosure Agreement (NDA) with Sasol prior to receiving any further information
regarding the project.

5. SUBMISSION INSTRUCTIONS
Interested and eligible Contractors are to submit the information and documentation
stipulated above as per the following:
E-mail address: sptprocurement@sasol.com ,marked for the attention of the RAP
Project Coordinator
Description of Project: RAP Resettlement Project
Closing Date: 21 January 2022
Closing time: 3:00 PM (UTC+02:00) Harare, Pretoria
Details of this Expression of Interest are also available on Sasol’s official website:

b. Indicate what percentage of Mozambican labour, staff and management the
Contractor envisages using to execute the Works.

https://www.sasol.com/psa-project

c. Indicate what percentage of the Contractor’s estimated cost would be based on
Mozambican procured materials and services.

6. IMPORTANT NOTE

1.2 Civil Construction Requirements and Specifications

3.2 Provide relevant financial information for last 3 years, current year and a forecast
for next year. [Turnover, net profit and total equity reserves].

The RAP project requires Construction Works commonly required for resettlement
scope requirement projects. The planned construction work shall conform, but not
limited to the following standards and practices:

a. Technical capability

• Occupational Health and Safety act (OHS): 1993 Construction Regulations, 2014 of
South Africa
• SANS 10400 – The application of the National Building Regulations
• SANS 1200 – Standardized specification for civil engineering construction
• SANS 2001 – Construction works
• SANS 10299 – Development, maintenance and management of groundwater
resources

3.6 Fornecer detalhes sobre os conhecimentos e experiência do Empreiteiro em
matéria de NEC.

3. DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO ESSENCIAL A SER ENVIADA

• Demolição de estruturas rurais existentes, tais como casas, cozinhas, casas de
banho, latrinas, celeiros, capoeiras, bancas de lojas (baracas), armazéns para
machambas, igreja rural, escolas rurais, etc.

1.2 Requisitos e Especificações da Construção Civil

3.5 Fornecer informações e detalhes dos sistemas acreditados de qualidade, saúde,
segurança e gestão ambiental do Empreiteiro, bem como de todas as acreditações
aplicáveis.

b. Provide a detailed track record of work performed over the past 5 years specifically
for the referenced category.
3.3 Provide details of work performed for Sasol in Mozambique over the last 5.
3.4 Provide full details of the following: Contractor’s technical skills; equipment
quality and capacity; resources’ skills, qualifications, experience and capacity;
planning systems / progress measuring system; and workshop capacity to proof that
it can successfully execute the Work applicable to the referenced category.

Interested and eligible Contractors should note that this request by Sasol is aimed
solely at requesting information required by it to enable future decisions regarding
the Construction Works and selection of possible bidders. It does not, in any manner,
indicate any intention by Sasol to enter into further discussions with any Contractor
which submits information and expresses interest to participate in this process, or
to enter into any contract or other commercial relationship between Sasol and such
Contractor, nor does it constitute an undertaking by Sasol to award any contracts to
any Contractor. Sasol is under no obligation to consider only the respondents to this
EOI for potential future Contracts.
Responses by Sasol will only be made to short-listed prospective bidders and Sasol may
request further information from such identified bidders. Sasol may also arrange for
auditing of information that has been provided by a respondent pursuant to this EOI.
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Comunicado
Prova de Vida e Actualização
de Cadastro Individual
O Absa Bank Moçambique, SA, informa a todos os Reformados e Pensionistas deste
Banco que realizará o processo anual de Prova de Vida e Actualização de Cadastro
Individual dos seus Pensionistas (ex-Colaboradores deste Banco) entre os dias
17 de Janeiro e 28 de Fevereiro de 2022.

Notas a ter em conta:
1 - No acto de submissão do formulário de Prova de Vida, todo os Reformados
e Pensionistas deverão anexar o seu Bilhete de Identidade ou Cédula Pessoal.
2 - Todos aqueles que auferem Pensão de Sobrevivência, para além
do documento referido no ponto anterior, deverão, adicionalmente, enviar
uma declaração emitida pela Estrutura Administrativa do seu Bairro
de Residência, comprovando não terem contraído uma nova união conjugal.

A Prova de Vida e Actualização de Cadastro Individual poderão ser realizados através
das seguintes vias:
• Formulário Online - bastará aceder ao link https://provadevida.absaapp.co.mz,
preencher o formulário, online, correctamente e submetê-lo pela mesma via; ou

3 - Os Pensionistas Descendentes, com idades compreendidas entre 21 e 25
anos, para além do documento indicado no ponto 1 supra, deverão,
adicionalmente, apresentar uma declaração comprovando a sua frequência
em ensino superior.

• Formulário impresso (Agência) - através do levantamento do formulário
impresso, em qualquer Agência Absa, e a submissão do mesmo, correctamente
preenchido, através do correio electrónico: RelaçõesLaborais@absa.africa.

As Fichas de Cadastro (em formato físico) a que se refere o presente comunicado
podem ser adquiridas nas agências bancárias do Absa Bank Moçambique, SA
nos endereços abaixo indicados, devendo-se observar, rigorosamente, as medidas
de prevenção contra a COVID.19:

Província de Cabo Delgado

Província de Inhambane

Agência de Pemba
Av. Eduardo Mondlane, nº 746, Pemba.

Agência de Inhambane
Av. da Independência, Inhambane;

Província de Niassa

Agência da Maxixe
Av. Karl Marx, nº 1, Maxixe;

Agência de Lichinga
Av. Samora Machel 399, Lichinga.

Agência de Vilanculos
Av. Eduardo Mondlane, nº 240, Vilanculos.

Província de Nampula

Província de Gaza

Agência de Nampula
Av. da Independência, nº8 A, Nampula.

Agência de Xai-Xai
Av. Samora Machel, nº 2217, Xai-Xai ;

Agência Wamphula
Av. Daniel Napatima nº 25A, Nampula.

Agência de Chókwè
Av. Eduardo Mondlane, nº 4001, Chókwè;

Agência de Nacala
Rua 1, Nacala.

Agência da Macia
Av. Julius Nyerere, nº 134, Macia.

Agência da Larde
Vila Topuíto, Complexo Kenmare, Nampula.

Província de Maputo

Província de Zambézia

Agência da Machava
Av. Das Indústrias, nº 771/E, Maputo;

Agência de Quelimane
Av. 1 de Julho, nº 24, Quelimane;

Agência de Inhaca
Distrito de Inhaca, Inhaca;

Agência de Mocuba
Sede Mocuba, Mocuba.

Agência da Matola
Rua de Sousa, nº 18, Cidade da Matola;

Província de Tete

Agência de Inhaca
Distrito de Inhaca, Inhaca;

Agência de Tete
Av. Eduardo Mondlane, nº 225, Tete;

Agência da Matola
Rua de Sousa, nº 18, Cidade da Matola;

Agência de Moatize
Bairro 25 de Setembro, Estrada Nacional nº 7, Moatize.

Agência Matola Shoprite
Esquina EN4 - Rua Abel Baptista, Cidade da Matola;

Província de Manica

Agência da Manhiça
Estrada Nacional nº4, Manhiça;

Agência de Chimoio
Av. Dr. Araújo Lacerda, nº 113, Chimoio;
Agência de Manica
Av. Eduardo Mondlane, nº 203, Manica;

Agência Fernão de Magalhães
Av. Fernão de Magalhães, nº 34, Maputo;
Agência Guerra Popular
Av. Guerra Popular, nº 1173, Maputo;
Agência Hollard
Rua Sociedade Geográfica, T 266, Maputo;
Agência Mao Tse Tung
Av. Mao Tse Tung, nº 1536, Maputo;
Agência da Katembe
Hotel Gallery, Rua B nº 77, Maputo;
Agência Premier Center
Premier Mica, Cidade de Maputo;
Agência da Baía Mall
Av. Marginal, Maputo;
Agência Rani
Torres Rani, Edifício de Escritórios, R/C,
Av. da Marginal, nº 141, Maputo.

A não realização da Prova de Vida e Actualização
de Cadastro Individual, dentro do prazo estipulado,
poderá dar lugar à suspensão da respectiva pensão.
Para mais informações contacte a Linha de Cliente
pelos números: 1223 para móvel ou 21344400
para fixo.
Absa Bank Moçambique, SA (registado sob o número
101220982) é regulado pelo Banco de Moçambique

Agência de Boane
Rua Joaquim Chissano, Boane;
Agência de Ressano Garcia
Rua Cardoso, s/n, Ressano Garcia.

Agência de Sussundenga
Rua da Procuradoria, em frente ao STAE, Sussundenga.

Cidade de Maputo

Província de Sofala

Agência 24 de Julho
Av. 24 de Julho, nº 969, Maputo;

Agência da Beira
Av. Daniel Napatima, nº117, Beira;

Agência 25 de Setembro
Av. 25 de Setembro, nº 1212, Maputo;

Agência Chiveve
Av. Poder Popular nº 345, Beira;

Agência Av. Angola
Av. de Angola, nº 2000, Maputo;

Agência da Manga
Rua dos Antigos Correios, nº189, Beira;
Agência de Dondo
Estrada Nacional nº 6, Dondo;

Agência Av. de Moçambique
Av. de Moçambique, nº 2069, Maputo;

Agência de Marromeu
Na vila em frente da Administração, Marromeu;

Agência da Polana
Av. 24 de Julho, nº 821, Maputo;

Agência de Mafambisse
Estrada Nacional nº 6 - Complexo da Açucareira;

Agência Centro de Negócios/Business Centre
Av. Julius Nyerere, nº 511, Maputo;

Agência do Alto-Maé
Av. Eduardo Mondlane, nº 2995, Maputo;
321
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ANÚNCIO
Estando em curso um processo de reconciliação e
apuramento de saldos em
dívida, o Grupo Taverna
constituído pela NRIM HOTELARIA, LDA e SELFISH
FOOD, LDA, vem através
deste comunicar a todos
os seus credores para que
entrem em contacto com o
Departamento Financeiro,
a fim de apresentarem o
extracto de saldos em dívida, no prazo máximo de 5
(cinco) dias. Sob pena do
Grupo Taverna não se responsabilizar pelas consequências que daí advierem.
Votos de Próspero Ano Novo.

UNIVERSIDADE PÚNGUÈ
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE POSICIONAMENTO
De acordo com alínea d) do no 3 do artigo 33 conjugado
com o no 2 do artigo 63 do Regulamento de Contratação
de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens
e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto
no 5/2016, de 8 de Março, comunica - se a adjudicação do
objecto dos concursos abaixo:
No
ordem

01

02

620

Concurso

Concorrente

Objecto do
Concurso

Contratação de
uma empresa
Concurso
para forneciPúblico Nº
mento de duas
52A004441/
1º
viaturas de
CP/N°04/ MHL AUTO, SA marca Mahindra,
LT1/2021
modelo 2021
para a UniPúnguè- Sede

Concurso
Público
52A004441/
CP/N°04/
LT2/2021

2°
MOTORCARE

530

Valor de
Adjudicação

4.396.000, 00MT

Alvará

Compatível
ao objecto
de
contratação

Contratação de
uma empresa
Não
para Fornecicompatível
mento de uma
(1) viatura da 4.868.316.87,00MT ao objecto
marca Nissan
de
Civillian, modelo
contratação
DX para a UniPúnguè – Sede

Chimoio, aos 28 de Dezembro de 2021
SOLICITE OS NOSSOS SERVIÇOS
NAS NOSSAS DELEGAÇÕES
EM TODAS AS PROVÍNCIAS

SN GRÁFICA
ANÚNCIO Nº 01/ DAF/CDFF/2022

INOVAÇÃO

EFICIÊNCIA

1. Torna-se público que aceitam-se propostas,
em cartas fechadas, devidamente assinadas
pelos proponentes, até às 9.00 horas do
dia 20/1/2022, sendo que a abertura das
mesmas está marcada para às 9.30 horas do
mesmo dia, para venda de viatura dirigidas
ao Presidente da Comissão de Avaliação e
Venda de Bens Abatidos, a serem entregues
na Secretaria do Centro de Documentação
e Formação Fotográfica-Departamento de
Administração e Finanças, Avenida Josina
Machel, nº 1071, R/C.
2. O bem pode ser visto durante as horas
normais de expediente, (das 8.00 às
15.00 horas) nas instalações do Centro de
Documentação e Formação Fotográfica, que
funciona na Avenida Josina Machel, nº1071,
R/C.
3. As demais condições poderão ser
consultadas no Edital afixado na vitrina da
Direcção Nacional de Património do Estado
e na instituição onde se localiza o bem, nos
quais, estão indicados o número do bem, a
marca, a matrícula e o valor, não devendo
ser apresentada proposta cujo valor é
inferior ao de licitação.
Maputo, aos 13 de Janeiro de 2021
Autoridade Competente

Av. Josina Machel nº 1071 – R/C Tel: 21321545 Fax: 21429540 E-mail: cdff.mail@gmail.com - Maputo

RAPIDEZ

IMPRIMIMOS TODO TIPO
DE MATERIAL GRÁFICO

Segunda Praça

Prof. Doutor Lourenço Mateus Lindonde
(Vice – Reitor)

RUA DE SOFALA NO 437- MATOLA ‘’F’’
+258 84 9104309
+258 84 7625486
Email: comercial.graﬁca@snoticias.co.mz
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UNITRANS MOÇAMBIQUE LDA
AV. Samora Machel
Parcela 654,Talhão 15
Bairro Tsalala, Matola
Caixa Postal 2354
Maputo, Moçambique
Telephone: +258 21 401 387 / 89
Telephone: +258 84 300 7405
Website: www.unitrans.africa

UNITRANS MOÇAMBIQUE LDA
AV. Samora Machel
Parcela 654,Talhão 15
Bairro Tsalala, Matola
Caixa Postal 2354
Maputo, Moçambique
Telephone: +258 21 401 387 / 89
Telephone: +258 84 300 7405
Website: www.unitrans.africa

ANÚNCIO DE VAGA

ANÚNCIO DE VAGA

VAGA PARA: Despachante Aduaneiro

VAGA PARA: Secretária Executiva e Auxiliar de Recursos Humanos

LOCAL DE TRABALHO : Matola

LOCAL DE TRABALHO : Matola

TIPO OU REGIME DE TRABALHO: A tempo inteiro

TIPO OU REGIME DE TRABALHO: A tempo inteiro

REQUISITOS:

REQUISITOS

•
•
•
•
•
•
•

CV;
Ser moçambicano;
Ser licenciado;
Experiência de pelo menos 10 anos;
BI válido;
Ser capaz de escrever, ler e falar em Inglês;
Possuir carta de condução será uma vantagem.

•
•
•
•
•
•
•

FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
•
•
•
•
•

FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Experiência de pelo menos 10 anos como despachante;
Proficiência obtida na língua inglesa;
Experiência com as Alfândegas para Importação e Exportação;
Classificação de mercadorias, enquadramento de mercadorias no sistema de
classificação e tarifação;
Todos requisitos necessários para a posição.

HABILIDADE E COMPETÊNCIAS
•
•
•
•
•

CV;
Ser moçambicana;
Ser licenciada;
Experiência de pelo menos 5 anos;
BI válido;
Ser capaz de escrever, ler e falar em Inglês;
Possuir carta de condução será uma vantagem.

•
•
•
•
•
•

Experiência de pelo menos 5 anos como Secretária e 2 anos na área de
Recursos Humanos;
Proficiência obtida na língua inglesa;
Experiência em arquivos;
Experiência em elaborar cartas para várias instituições;
Experiência em fazer reservas de viagens e hotéis;
E outros requisitos para posição.

HABILIDADE E COMPETÊNCIAS

Boa comunicação;
Capacidade de trabalhar sob pressão;
Capaz de trabalhar sem supervisão;
Ser organizado;
Boa ética.

•
•
•
•
•

Boa comunicação;
Capacidade de trabalhar sob pressão;
Capaz de trabalhar sem supervisão;
Ser organizada;
Boa ética.

As candidaturas devem ser submetidas por email:
careers.mozambique@unitrans.africa até ao dia 14 de Janeiro de 2022.

As candidaturas deverão ser submetidas por email:
careers.mozambique@unitrans.africa até ao dia 14 de Janeiro de 2022.

Ps: Somente candidatos seleccionados serão contactados

Ps: Somente candidatos seleccionados serão contactados

Unitrans Moçambique Lda. Reg. No. 13.615
Directors: GN Brits, RA de Beer, RG Hayworth, BF Calitz, R MacNicol
Company Secretary: Mazars LDA

Unitrans Moçambique Lda. Reg. No. 13.615
Directors: GN Brits, RA de Beer, RG Hayworth, BF Calitz, R MacNicol
Company Secretary: Mazars LDA
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO EM MANICA

EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ESTACIONAMENTO
Aquisições

SERVIÇO PROVINCIAL DE SAÚDE
REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO

ANÚNCIO DE CONCURSO LIMITADO
O Serviço Provincial de Saúde de Manica convida empresas elegíveis e interessadas a apresentarem propostas
em cartas fechadas para o Concurso Limitado N.º 002/CL/RA/SPSM/2021, para Fornecimento de
Serviços de Aluguer de Sala e Refeições no Distrito de Gondola.
Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do Concurso ou
levantá-los no Serviço Provincial de Saúde de Manica – Repartição das Aquisições, Estrada Nacional n˚ 6,
Bairro 4, pela importância não reembolsável de 500,00MT (quinhentos meticais), a ser depositada na
Conta 523646935 BIM pertencente a este Serviço.

A Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento convida concorrentes elegíveis a apresentarem propostas seladas
para o concurso no quadro abaixo.
Concurso
Limitado:
3/EMME/S/2022

Objecto do Concurso

Lote 1

Prestação de serviços
de limpeza e recolha
de resíduos sólidos no
Terminal Rodoviário da
Junta

O período de validade das propostas será de 15 dias, a contar da data de abertura das propostas.
As propostas deverão estar devidamente seladas e entregues no endereço, nos prazos acima e serão abertas
em sessão pública, no mesmo endereço, no dia 17 de Janeiro do ano em curso, pelas 12.15 horas, na
presença dos concorrentes que desejarem comparecer, de acordo com o seguinte:
Endereço para entrega e abertura de propostas:
Serviço Provincial de Saúde de Manica – Repartição de Aquisições
sita na Estrada Nacional n˚ 6, Bairro 4, zona 37mm

Lote 2

Prestação de serviços
de limpeza e recolha
de resíduos sólidos no
Terminal Rodoviário do
Zimpeto

Lote 3

Prestação de serviços
de limpeza e recolha
de resíduos sólidos no
Terminal Rodoviário da
Praça dos Combatentes

A visita do local é obrigatória.
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.
Chimoio, aos 3 de Janeiro de 2022

Visita Obrigatória

Alvará

Dia: 18/1/2022, pelas
9.30 horas,
iniciando pelo
Terminal Rodoviário
Alvará
Interprovincial/
Compatível
Internacional da Junta com o Objecto
de seguida Terminal da Contratação
do Zimpeto e por fim
Terminal da Praça dos
Combatentes

Data e Hora de abertura
do concurso
Dia: 1/2/2022
LOTE 1
Entrega até: 9.00 horas
Abertura: 9.15 horas

LOTE 2
Entrega até: 10.00 horas
Abertura: 10.15 horas

LOTE 3
Entrega até: 11.00 horas
Abertura: 11.15 horas

1. Os concorrentes deverão apresentar a sua proposta para apenas 1 (um) Lote.
2. A proposta deverá ser válida por um período de 120 dias.
3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar ou adquirir o documento de concurso no
endereço abaixo, no horário das 8.00 até às 15.30 horas, a partir do dia 13/1/2021.

O Director do Serviço
Xavier Alcides Isidoro
(Médico de Clínica Geral da 1ª)

39

4. O documento do concurso poderá ser consultado ou adquirido mediante o pagamento de uma taxa não reembolsável
de 1.000,00MT (Mil Meticais), que deverá ser por meio de depósito directo para a Conta em Meticais n.º 328268565
no Banco Millenium Bim ou 1318828610001 no Moza Banco, tituladas pela Empresa Municipal de Mobilidade
e Estacionamento.
5. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens
e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.
6. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e serão abertas na presença dos concorrentes que desejarem
comparecer à sessão. Não serão permitidas propostas electrónicas e as entregues após o prazo-limite serão
rejeitadas.
Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento
Av. Albert Lithuli, nº 59/67, R/C
Maputo - Telefone: +258 (21) 421299

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO
DO ESTADO EM MANICA
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SERVIÇO PROVINCIAL DE SAÚDE
REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO LIMITADO
O Serviço Provincial de Saúde de Manica convida empresas elegíveis
e interessadas a apresentarem propostas em cartas fechadas
para o Concurso Limitado N.º 003/CL/RA/SPSM/2021, para

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

Fornecimento de Serviços de Aluguer de Sala e Refeições
no Distrito de Sussundenga.

CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
BALCÃO DE ATENDIMENTO ÚNICO

--------CIDADE DE MAPUTO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações,
examinar os documentos do Concurso ou levantá-los no Serviço
Provincial de Saúde de Manica – Repartição das Aquisições,
Estrada Nacional n˚ 6, Bairro 4, pela importância não reembolsável
de 500,00MT (quinhentos meticais), a ser depositada na Conta
523646935 BIM pertencente a este Serviço.
O período de validade das propostas será de 15 dias, a contar da
data de abertura das propostas.
As propostas deverão estar devidamente seladas e entregues no
endereço, nos prazos acima e serão abertas em sessão pública,
no mesmo endereço, no dia 17 de Janeiro do ano em curso,
pelas 12.15 horas, na presença dos concorrentes que desejarem
comparecer, de acordo com o seguinte:
Endereço para entrega e abertura de propostas:
Serviço Provincial de Saúde de Manica –
Repartição de Aquisições
sita na Estrada Nacional n˚ 6, Bairro 4, zona 37mm

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Balcão de Atendimento Único da Cidade de Maputo convida empresas elegíveis a apresentarem propostas seladas para os
concursos de acordo com a tabela abaixo:
Nº do Concurso

Modalidade

Objecto

41L000241/CL/01/2022

Concurso Limitado

Serviços de limpeza das instalações

41L000241/CL/02/2022

Concurso Limitado

41L000241/CL/03/2022

Concurso Limitado

41L000241/CL/04/2022

Concurso Limitado

41L000241/CL/05/2022

Concurso Limitado

41L000241/CPD/01/2022

Concurso de
Pequena Dimensão

Serviços de segurança estática de
instalações
Fornecimento de consumíveis de
escritório
Lote 1: Material didático
Lote 2: Toner, tinteiros e fitas
Fornecimento de:
Lote 1: Géneros alimentícios
Lote 2: Produtos de higiene e limpeza
Serviços de catering (Fornecimento de
refeições e lanches)
Manutenção e reparação de
equipamento informático

Data e Hora-final para Data e Hora de
entrega das propostas
abertura
25/1/2022
25/1/2022
9.00 horas
9.15 horas
25/1/2022
25/1/2022
11.00 horas
11.15 horas
26/1/2022
9.00 horas

26/1/2022
9.15 horas

26/1/2022
11.00 horas

26/1/2022
11.15 horas

27/1/2022
9.00 horas

27/1/2022
9.15 horas

27/1/2022
11.00 horas

27/1/2022
11.15 horas

2. Os concorrentes que desejarem participar, poderão obter mais informações, consultar ou adquirir os documentos de concurso
no Balcão de Atendimento Único da Cidade de Maputo, sita na Avenida Josina Machel, nº 57, 1º Andar – Maputo, mediante o
pagamento de 1000,00MT (mil meticais) não reembolsáveis, que deverão ser depositados na conta bancária 269486274 –
Millennium BIM – BAU Cidade de Maputo.

A visita do local é obrigatória.
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.

3. Para o Concurso nº 41L000241/CL/01/2022 a visita das instalações é obrigatória, para o efeito, fica agendada para o dia
18 de Janeiro corrente, pelas 9.00 horas, sendo a concentração no R/C do endereço acima.

Chimoio, aos 3 de Janeiro de 2022

Maputo, aos 11 de Janeiro de 2022
A Autoridade Competente
(Ilegível)

O Director do Serviço
Xavier Alcides Isidoro
(Médico de Clínica Geral da 1ª)
39

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.

314

PUBLICIDADE

Quinta-feira, 13 de Janeiro de 2022

15

ANÚNCIO DE VAGAS
Funções
Secretária Executiva
Apoio administrativo, contacto com entidades públicas;
Apoio ao Secretariado.
Requisitos:
• Habilitações literárias mínimas: 12ª Classe;
• Fluente em Português e bom conhecimento verbal e
escrito da língua Inglesa;
• Conhecimentos de comunicação;
• Conhecimentos de informática;
• Experiência em função similar será uma vantagem;
• Dinamismo, proactividade e responsabilidade.
•
•
•

Assistente de Contabilidade
 Nível médio de Contabilidade;
 Boa habilidade de comunicação;
 Saber planejar;
 Saber gerenciar bem o seu tempo;
 Ser organizado;





Habilidades em marketing;
Conhecer conceitos básicos de contabilidade;
Saber construir relacionamentos de modo a
desenvolver uma parceria.

Assistente Administrativo
 Boa habilidade de Comunicação;
 Habilitações Literárias mínimas: 12ª Classe;
 Saber planejar servicos;
 Saber gerenciar bem o seu tempo;
 Ser organizado;
 Habilidade em marketing;
 Conhecer conceitos básicos de contabilidade.
Exigências
• Carta de Apresentação;
• Carta de Condução;
• Curriculum Vitae e fotografia de corpo inteiro;
• Referências.
E-mail: arlindomucaveljunior@gmail.com
540
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República de Moçambique
CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO
ESTADO EM MANICA
SERVIÇO PROVINCIAL DE SAÚDE
REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO LIMITADO
O Serviço Provincial de Saúde de Manica convida empresas elegíveis
e interessadas a apresentarem propostas em cartas fechadas para o
Concurso Limitado N.º 001/CL/RA/SPSM/2021, para Fornecimento
de Serviços de Aluguer de Sala e Refeições no Distrito de Manica.
Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar
os documentos do Concurso ou levantá-los no Serviço Provincial de
Saúde de Manica – Repartição das Aquisições, Estrada Nacional n˚ 6,
Bairro 4, pela importância não reembolsável de 500,00MT (quinhentos
meticais), a ser depositada na Conta 523646935 BIM pertencente a
este Serviço.
O período de validade das propostas será de 15 dias, a contar da data de
abertura das propostas.
As propostas deverão estar devidamente seladas e entregues no
endereço, nos prazos acima e serão abertas em sessão pública, no
mesmo endereço, no dia 11 de Janeiro do ano em curso, pelas 12.15
horas, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer, de
acordo com o seguinte:
Endereço para entrega e abertura de propostas:
Serviço Provincial de Saúde de Manica – Repartição de Aquisições, sita
na Estrada Nacional n.º 6, Bairro 4, zona 37mm
A visita do local é obrigatória.
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.
Chimoio, aos 31 de Dezembro de 2021
O Director do Serviço
Xavier Alcides Isidoro
(Médico de Clínica Geral da 1ª)
39

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

www.jornaldomingo.co.mz

www.desaﬁo.co.mz

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

538
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DA ZAMBEZIA

Tel: 24 810090/810208 – Fax: 24 810006

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE GAZA

CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE MOCUBA

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Concurso Limitado N.º 01/DPFEG-UGEA/CL/2022
1.

2.

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

O Fundo de Estradas, Fundo Público (FE, FP - Delegação Provincial de Gaza) convida pessoas
singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras, interessadas e que reúnam os requisitos
de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para o fornecimento e montagem de
gerador de 22 KVA na Portagem de Chidenguele.
Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar o Documento de
Concurso ou adquirií-lo a partir do dia 13/1/2022, no endereço a seguir indicado, aquisição
do mesmo deverá ser feita mediante importância não reembolsável de 1.000,00MT (mil
meticais):
FE, FP-Delegação Provincial de Gaza
Unidade Gestora Executora das Aquisições
Av. Samora Machel, n.º 1029, Edifício das Obras Públicas
Contacto: 87 1400297
Xai-Xai – Moçambique

3.

O prazo mínimo de validade das propostas é de 90 dias, contados a partir da data de
abertura das propostas.

4.

As propostas deverão ser entregues no endereço referido no Nº 2 até às 14.15 horas do
dia 26/1/2022, as quais serão abertas às 14.30 horas do mesmo dia, na presença de
representantes dos concorrentes que desejarem assistir ao acto.

CONCURSO N.º 90043/SC/01/CMCM-UGEA/2022

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO PARA A REABILITAÇÃO
DE ESTRADAS E CONSTRUÇÃO DE DRIFT
1.

O Conselho Municipal da Cidade de Mocuba recebeu financiamento das Subvenções de Desenvolvimento Municipal (SDM) do Projecto de Desenvolvimento Urbano e Local, (PDUL) financiado pelo Banco Mundial e pretende aplicar parte dos recursos para pagamentos de despesas elegíveis no âmbito da contratação de serviços de consultoria para a fiscalização de estrada e construção de:
1ª Reabilitação da Rua Bonifácio Gruveta, com 350 metros lineares de extensão, largura de 8 metros e revestimento em
asfalto;
2ª Reabilitação da Rua Amílcar Cabral, com 350 metros lineares de extensão, largura de 8 metros e revestimento em blocos
modulares (pavê) e
3ª Construção de Drift, incluindo passeios com o uso de manilhas pré-fabricadas numa extensão de 20 metros e largura
de 9 metros e estrutura em betão armado.

2.

Os serviços de consultoria (“os Serviços”) têm como objectivo a fiscalização da reabilitação das estradas acima indicadas. O Consultor deverá garantir que os trabalhos de fiscalização sejam executados dentro dos prazos previamente estabelecidos, com o
rigor, qualidade e custos previstos no contrato. Os critérios de pré-selecção serão: (i) Experiência geral nos serviços de fiscalização
e (ii) Experiência especifica nos serviços de fiscalização de estradas. Os especialistas principais não serão avaliados na fase de pré-selecção.

3.

Os Termos de Referência (TdR’s) detalhados para os serviços acima poderão ser solicitados por e-mail no endereço abaixo indicado.

4.

O Município de Mocuba convida empresas de fiscalização elegíveis (“Consultores”) a manifestarem o seu interesse na prestação
dos Serviços. Os consultores interessados devem fornecer informações que demonstrem que possuem as qualificações necessárias e a experiência relevante para executar os serviços constituídos por (i) descrição de trabalhos anteriores de fiscalização de
estradas realizados pelo consultor com a informação da duração, o cliente e valor do contrato; (ii) organização e quadro do pessoal da empresa e (iii) certificados / cópias de evidências que atestam (comprovam) a realização de tais serviços indicados
no ponto (i) acima e (iv) submissão de cópias de documentos actualizados de elegibilidade da empresa (Cadastro Único, quitação
das finanças, alvará Comercial, BR com estatutos actualizados, Certificado do INSS, INE, entre outros.

5.

A data de Comunicação do Posicionamento dos Concorrentes será oportunamente
anunciada aos concorrentes que submeterem propostas.

6.

Não serão aceites propostas apresentadas sob qualquer formato electrónico.

5.

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 n.º
5/2016, de 8 de Março.

Atenção especial à inelegibilidade de consultores já contratados pelo Município para a elaboração de estudos de especialidade e
projectos executivos objecto destes serviços de fiscalização. Adicionalmente, os Consultores interessados deverão conformar-se
com a Secção III, parágrafos 3.14, 3.16 e 3.17 do “Regulamento de Aquisições para Mutuários do IPF” do Banco Mundial de Julho
de 2016, revisto em Novembro de 2017 e Agosto de 2018, estabelecendo a política do Banco Mundial sobre conflito de interesses.

6.

Os consultores poderão associar-se a outras firmas de consultoria para aprimorar as suas qualificações, mas devem indicar claramente se a associação é na forma de Consórcio e / ou sub-consultoria e indicar na carta de submissão quem será o líder do consórcio. No caso de consórcio, todos os membros serão solidariamente responsáveis pela totalidade do contrato, em caso de selecção.

Xai-Xai, aos 12 de Janeiro de 2022

7.

O Consultor será seleccionado de acordo com o método de Selecção Baseado no Menor Preço (SBMP) estabelecido no Decreto
n.º 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 conjugado com as políticas, directrizes e procedimentos do Banco Mundial.

A Autoridade Competente
(Ilegível)

8.

As manifestações de interesse em Português poderão ser submetidas por email (pdf) ou em envelopes selados e deverão ser
enviadas no endereço abaixo até ao dia 25 de Janeiro de 2022, pelas 15.00 horas.

2

Conselho Municipal da Cidade Mocuba
Avenida 25 de Setembro
UGEA do Município
Att. Sr. Alves Frio
Email: ugeacacmocuba@gmail.com ou planificacaomocuba@gmail.com
22

ANÚNCIO – Pedido de Manifestação de Interesse
Concurso de Seleção de Empresas para Prestação de Serviços de Implantação e Instalação
de Linha de Cabo de Fibra Óptica Subterrâneo e Aéreo, incluindo a construção de vedação
de Aço, base de Betão e cobertura para Geradores em pontos com BTS no Território Nacional.
A Movitel S.A., empresa Moçambicana a operar no ramo das telecomunicações desde maio
de 2012, no âmbito da expansão e manutenção de serviços de telecomunicações no
território nacional, pretende implantar e instalar linhas de cabo de fibra ótica subterrâneo e
aéreo, incluindo a construção de vedação de aço, base de betão e cobertura para geradores
em pontos com BTS no território nacional, de acordo com a seguinte relação:
Implantação de Linhas de Cabo subterrâneo e aéreo, construção de vedação de Aço,
base de betão e cobertura para Geradores

No

Obra

1

Instalação de Cosite e cell 4G para telecomunicações

2

Quantidade

Localidade

101 sites

Maputo, Tete

Instalação de linha de cabo (escavação da vala + colocação de cabos + Aterramento
da vala escavada- construir Sala de cabos subterrânea- construir e colocar Marco
+ Betonagem de protecção - Soldagem de ODF/fechamento de juncão da fibra
óptica…)

260,000 km

Gaza, Manica

3

Reforçar poste + cabo + remover cabo para poste de EDM (colocar cabo novo,
manutenção de cabo, recolher cabo, colocar poste novo, recolher poste, soldar
ODF/fechamento de juncão da fibra óptica …)

188 km

Nacala

4

Construir e instalar cerca de aço, construir base e cobertura para gerador.
Tamanho 6x8, 8x8, 8x12, 12x12

15 sites

Gaza

5

Construir e instalar cerca de aço, construir base e cobertura para gerador.
Tamanho 6x8, 8x8, 8x12, 12x12

12 sites

Inhambane

6

Construir e instalar cerca de aço, construir base e cobertura para gerador.
Tamanho 6x8, 8x8, 6x9, 6x10

13 sites

Manica

Construir e instalar cerca de aço, construir base e cobertura para gerador.
Tamanho 6x8, 8x8, 8x10, 8x12

37 sites

Tete

7

Em todo lugar, A todo momento

Às empresas interessadas, solicita-se que apresentem as suas propostas no período
compreendido entre 11 de Janeiro à 19 de Janeiro do presente ano. Para mais informações e/ou termos de referência, bem como, o envio de propostas técnicas, financeiras e manifestação de interesse, poderá ser feito a partir dos seguintes endereços
eletrónicos:
• xuandv1@viettel.com.vn
• ngoc.monica@movitel.co.mz
• Xuandv@gmail.com
Poderá, tambem, entrar em contacto com a Srª Mónica pelo +258 87 963 3333
Por favor, inclua a referência do concurso no assunto do e-mail: 2656/REQ-INF _ Install Underground and Air optical Cable _ MVT
É de referir que apenas serão consideradas as propostas acompanhadas dos seguintes documentos
legais:
• Alvará de construção
• Licença / Certidão de exercício de actividade comercial
• Experiência comprovada em projectos similares ou afins
• As propostas devem ser enviadas em função de cada lote

Maputo, 10 de Janeiro de 2022

Em todo lugar, A todo momento
31
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA CIDADE DE MAPUTO
CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL E NOTARIADO DA KATEMBE

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE
RIBEIRO TEMBE CHEMBENE
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura do dia vinte
e um de Dezembro de dois mil e vinte e um, exarada de folhas vinte
e seis a vinte e seis verso, no livro de notas para escrituras diversas
número “L” nove “A”, nesta Conservatória do Registo Civil e Notariado
da KaTembe, perante mim, HENRIQUES JOSÉ MALUANA, Conservador
e Notário Superior do Referido Cartório, foi celebrada uma Escritura de
Habilitação de Herdeiros por óbito de RIBEIRO TEMBE CHEMBENE, de
setenta e sete anos de idade, no estado de solteiro, filho de Titos Tembe
e de Merecina Dlate.
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição
da sua última vontade. Deixou como únicos e universais herdeiros dos
seus bens, seus filhos, nomeadamente: AGOSTINHO RIBEIRO TEMBE,
RUBENE RIBEIRO TEMBE, ambos solteiros, maiores, HENRIQUE
RIBEIRO TEMBE, viúvo e TITOS RIBEIRO TEMBE, todos naturais e
residentes na cidade de Maputo.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram ou possam
concorrer a esta sucessão da herança que dela fazem parte bens móveis
e imóveis.
Está Conforme
KaTembe, aos 7 de Janeiro de 2022
O Conservador
(Ilegível)
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EM QUALQUER PARTE
DO PAÍS OU MUNDO

Leia Notícias

EM PRIMEIRA MÃO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE GAZA
GOVERNO DO DISTRITO DE XAI-XAI
SERVIÇO DISTRITAL DE SAÚDE, MULHER E ACÇÃO SOCIAL
UGEA

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O SDSMAS de Xai-Xai convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para os concursos discriminados na tabela abaixo:
Nº Ordem

Modalidade de
contratação

Objecto do Concurso

Garantia
Provisória

Data, Hora de
entrega das
propostas

Data, Hora de
abertura das
propostas

03/UGEA/SDSMAS/2022

Concurso Limitado

Lote 2 - Fornecimento de consumíveis de informática

Não Exigível

2/2/2022
9.00 horas

2/2/2022
9.30 horas

04/ UGEA/SDSMAS/2022

Concurso Limitado

Fornecimento de refeição

Não Exigível

2/2/2022
10.30 horas

2/2/2022
11.00 horas

05/ UGEA/SDSMAS/2022

Concurso Limitado

Fornecimento de géneros alimentícios

Não Exigível

2/2/2022
12.30 horas

2/2/2022
13.30 horas

06/ UGEA/SDSMAS/2022

Concurso Limitado

Lote 1- Manutenção e reparação de aparelhos de frio e arcondicionado
Lote 2- Manutenção e reparação de aparelhos informáticos

Não Exigível

3/2/2022
9.00 horas

3/2/2022
9.30 horas

07/ UGEA/SDSMAS/2022

Concurso Limitado

Manutenção e reparação da rede eléctrica

Não Exigível

3/2/2022
10.30 horas

3/2/2022
11.00 horas

08/UGEA/SDSMAS/2022

Concurso Limitado

Lote 1 - Fornecimento de material médico-cirúrgico
Lote 2- Fornecimento de consumíveis do laboratório

Não Exigível

3/2/2022
12.30 horas

3/2/2022
13.30 horas

09/UGEA/SDSMAS/2022

Concurso Limitado

Fornecimento de loiça e utensílios de premiação

Não Exigível

4/2/2022
9.00 horas

4/2/2022
9.30 horas

10/ UGEA/SDSMAS/2022

Concurso Limitado

Fornecimento de material de construção

Não Exigível

4/2/2022
10.30 horas

4/2/2022
11.00 horas

11/ UGEA/SDSMAS/2022

Concurso Limitado

Manutenção e reparação de bens imóveis

Não Exigível

4/2/2022
12.30 horas

4/2/2022
13.30 horas

2. Os Documentos de Concurso estão disponíveis no Sector da UGEA no valor não reembolsável de 1.000,00M (mil meticais), onde irão depositar no banco
Millennium Bim nº da Conta 118894065. Titular Direcção de Saúde da Cidade de Xai - Xai DIVER. Os concorrentes interessados poderão obter mais
informações, examinar e adquirir os Documentos de Concurso nos SDSMAS XAI-XAI, A entrega e abertura das propostas serão na UGEA das instalações do
SDSMAS Xai-Xai, na Secretaria do Centro de Saúde da Cidade de Xai - Xai.
3. O período de validade das propostas será de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data da entrega das mesmas.
4. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado,
aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.
Xai-Xai, Janeiro de 2022

BAIXE JÁ!

A Directora do SDSMAS
Assinatura
(Ilegível)
3

Termos e condições aplicavéis

Expanda o seu negócio

Anuncie nos websites dos nossos jornais
e obtenha resultados
HOME

NACIONAL

ECONOMIA

POLÍTICA

CIDADES

OPINIÃO

SOCIEDADE

Desporto Nacional

“Mambas realizam
único treino no
país “

REPORTAGEM

Desporto

COSAFA FEMININO:
Mocambique decide
continuidade

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

Reportagem

COSAFA FEMININO:
Mocambique decide
continuidade

Destaque

“Mambas realizam
único treino no
país “

CAN futebol de praia

SED confirma
CAN de praia em
Vilankulos ...

Breves

Destaque

Presidente participa
no funeral do Cardeal
Dom Alexandre ...

PM divulga programa POR DESOBEDIÊNde reconstrução de
CIA DO DECRETO:
Cabo Delgado ...
PR encerra praias...

Destaque

Desporto

SED confirma CAN
de praia em Vilankulos ...

Para mais informação contacte a Direcção Comercial:

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

+258 21 427061/2 | +258 84 910 4321 | +258 84 340 0623
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇOES
(DA)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
___________
PROVÍNCIA DE MAPUTO
GOVERNO DO DISTRITO DE MARRACUENE
SERVIÇO DISTRITAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA

Anúncio de Resultados de Concursos
Ao abrigo do n.º 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se
os resultados dos concursos, de acordo com a tabela abaixo:
N°

Referência

Objecto

Resultado/Empresa
Adjudicada

Montante/
Observações

1

58A000141/AD/
Nº94/WB – GFF/DA/
MISAU/2021

Serviços de fornecimento de passagens
aéreas, hoteleiros, conferências,
alimentação, hospedagem e transfere no
âmbito dos projectos financiados

COTUR – COMÉRCIO,
TURISMO E AGÊNCIA DE
VIAGENS, LDA

70.000.000,00MT

2

58A000141/CP/Nº01/
GFF/DA/MISAU/2021

Fornecimento de combustível e revisão
de viaturas

MICO – MIGUEL E COIMBRA,
LDA

1.500.000,00MT

3

58A000141/AD/Nº86/
WB – Emergência/DA/
MISAU/2021

Serviços de Reprodução de Livros de
Registo, de Resumo e Álbum Seriado no
âmbito da Covid-19

Lote I: SOCIEDADE DO
NOTÍCIAS - GRÁFICA, SA

1.281.911,00MT

Lote II: SP ENTERPRISE

2.228.955,30MT

58A000141/AD/N°63/
WB - Emergência/DA/
MISAU/2021
58A000141/Shopping/
N°2/5/WB-GFF /DA/
MISAU/21

Contratação de serviços de impressão
de instrumentos de monitoria para o
Programa de Saúde Sexual e Reprodutiva

ACADÉMICA, LDA

4.672.605,50MT

6

58A000141/AD/Nº88/
WB-PHCSP/2021

Consultoria em Monitoria e Avaliação
para DNSP

ESTELA L LINHARES

-

7

W/WB/DA/MISAU/2019

Contratação de serviços de
interpretações de reuniões técnicas

COMUNICA MAIS, LDA

1.250.000,00MT

Contratação de Serviços de Impressão
de 13 600 243 Cartões de Vacinação no
âmbito da Covid-19

Lote I: BDQ – IMPRESSÃO
GRÁFICA
Lote II: BDQ – IMPRESSÃO
GRÁFICA
Lote III: SOCIEDADE DO
NOTÍCIAS - GRÁFICA

4

5

8

58A000141/AD/Nº87/
WB – Emergência/DA/
MISAU/2021

Aquisição de carimbos para o Plano de
Vacinação da Covid-19

PRISCIS DESIGN

4.685.855,85MT

De acordo com o Despacho de 11 de Janeiro de 2022, da Exma. Senhora Secretária Permanente do Distrito,
torna-se público que está aberto um concurso para ingresso no Aparelho de Estado, para o provimento de 2
vagas na carreira de Docente N1, 14 na carreira de Docente N3, 30 na carreira de Docente N4, 17 na carreira de
Auxiliar e 5 na carreira de Agente de Serviço, existentes no Quadro de Pessoal do Serviço Distrital de Educação,
Juventude e Tecnologia de Marracuene, nos termos do artigo 1 do Regulamento do Subsistema de Carreiras e
Remuneração, aprovado pelo Decreto nº 30/2018, de 22 de Maio conjugado com a Resolução nº 8/2002, de
22 de Maio, em observância ao Diploma Ministerial nº 88/2005, de 28 de Abril (que aprova o regulamento de
concurso para as carreiras de Regime Especial da Educação) e o Diploma Ministerial nº 61/2000, de 5 de Julho
(que aprova o regulamento de concursos nas carreiras de regime geral e especial da área comum do aparelho
de Estado).

2. Distribuição de vagas por disciplinas e escolas

Nº

Carreira

1

Nº de
vagas

Área de Formação/
Habilitações literárias

Posto Administrativo
onde Será afecto

01

Licenciatura em Ensino de
Filosofia

Posto Administrativo de
Machubo

01

Licenciatura em Ensino de
História

Posto Administrativo de
Machubo

Docente N1
2

3.005.412,88MT

5

Docente N3

14

10ª+3 (Regular)

Posto Administrativo de
Machubo e Localidade de
Macaneta

6

Docente N4

30

10ª+1 (Regular)

Posto Administrativo de
Machubo e Localidade de
Macaneta

7

Auxiliar
(Serventes)

17

7ª Classe do SNE

Posto Administrativo
de Machubo e Posto
Administrativo Sede

8

Agente de Serviço
(Guardas)

7ª Classe do SNE

Posto Administrativo
de Machubo e Posto
Administrativo Sede

1.738.451,00MT
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DIRECÇÃO REGIONAL SUL
UNIDADE GESTORA E EXECUTORA DE AQUISIÇÕES
Anúncio de Concursos
1. O FIPAG – Fundo de Investimento e Património do Abastecimento de Água, Direcção Regional Sul, convida as pessoas Elegíveis, colectivas ou
singulares, nacionais ou estrangeiras, interessadas para apresentarem propostas fechadas para os concursos discriminado na tabela abaixo:
Nº do Concurso
Objecto de Contratação Modalidade de Data e hora Data e hora Data e hora de Validade Garantia Bancária
das
Contratação
de entrega
de abertura anúncio de
(MT)
posicionamento propostas
dos concorrentes

4. Admissão ao Concurso
A admissão ao concurso é solicitada Exma. Senhora Secretária Permanente do Distrito, através de um requerimento
com assinatura reconhecida acompanhado dos seguintes documentos:
a) Declaração de Compromisso de Honra, que mostra que nunca foi expulso do Aparelho de Estado, aposentado
ou reformado;
b) Fotocópia do Bilhete de Identidade ou Certidão de Nascimento autenticada;
c) Cópia autenticada de Certificado de habilitações literárias do nível a que concorre ou equivalente;
d) Certidão de registo criminal;
e) Certidão de aptidão física e mental para o exercício da actividade,
f) Duas fotos tipo-passe;
g) Declaração do serviço militar;
h) Cópia do NUIT
i) Curriculum Vitae.
NB: Na fase de candidatura são dispensados os documentos referidos nas alíneas d), e), f), g), e h) e serão solicitados
aos candidatos admitidos.

Lote I: 45.468,00
Lote II: N/A
07.02.2022 ás 14.02.2022 ás
11:15H
10:00H

120 dias

Lote III: N/A
Lote IV: N/A
Lote V: N/A
Lote VI: N/A

47A002741/FRS/CP Aquisição de Consumíveis
de Escritório, para as Áreas
/0001/2022
Operacionais de Chibuto, Concurso Público 07.02.2022
11:00H
Inhambane e Direcção
Regional Sul

02.11.2021
11:00H

47A002741/FRS/CP Fornecimento de
Combustíveis e
/0001/2022
Lubrificantes, para Área
Operacional de Chokwe,
Chibuto e Direcção
Regional Sul

07.02.2021 ás 14.02.2022 ás
09:15H
09:00H

14.02.2022 ás
09:00H

120 dias

05

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

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

Concurso Público 07.02.2021
09:00H

1.

2.040.827,25MT

A Entidade Contratante
(Ilegível)

Prestação de Serviços de
Segurança de Instalações,
47A002741/FRS/CP nas Áreas Operacionais de Concurso Público 07.02.2022
/0037/2021
11:00H
Xai-Xai, Chókwè, Chibuto,
Inhambane, Maxixe e
Direcção Regional Sul

AVISO

5. Métodos de Selecção
A Selecção no concurso será feita através da avaliação curricular seguida de entrevista profissional para as
carreiras de docência e para as carreiras de Regime Geral será feita através da avaliação curricular seguida
de provas escritas.

N/A

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

120 dias

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

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos dos Concursos, ou adquirir entre as 08:00 horas e 15:30 horas, para adquirir
pela importância não reembolsável de 1.500,00MT (Mil e quinhentos meticais) para os Concursos Públicos, que devem ser depositados na conta 03157427710001 –
FIPAG Regional Sul do BCI.
Endereço:
FIPAG, Direcção Regional Sul
E-mail: frsul@fipag.co.mz
Unidade Gestora Executora de Aquisições (UGEA)
Av Samora Machel, nº 1382, Tel: 282 25251, Fax: 282 25420, R/C, Xai-Xai
3. As propostas deverão ser entregues no endereço acima referido até a hora e dia de entrega dos documentos de qualificação e propostas, indicados na tabela, e serão
abertos na presença dos concorrentes e do público 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.
Xai-Xai, aos 13 de Janeiro de 2022
Director Regional Sul
Ilegível

8. Local e Período de Submissão de candidatura
As candidaturas deverão ser submetidas no Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia de
Marracuene, sito na vila de Marracuene, Av. Maguiguana, das 7.30 às 15.30 horas, dentro do prazo de 30
dias, contados a partir da data da publicação do presente aviso.

Marracuene, aos 12 de Janeiro de 2021
O Director do Serviço Distrital
Justino Ximuvane Cuna
(Instrutor e Técnico Pedagógico N1)
4
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ANÚNCIO DE VAGAS
REPÚBLICA DE
MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA PROVÍNCIA DE
MAPUTO
SERVIÇO PROVINCIAL DE
JUSTIÇA E TRABALHO
BALCÃO DE ATENDIMENTO
ÚNICO DA MATOLA
EXTRACTO PARA
PUBLICAÇÃO

HABILITAÇÃO DE
HERDEIROS POR
ÓBITO DE SALOMÃO
LÁZARO CHICUAMBA
Certifico, para efeitos de
publicação, que por escritura
de vinte e três de Dezembro
de dois mil e vinte e um,
exarada de folhas noventa
a folhas noventa e dois, do
livro de notas para escrituras
diversas número vinte e nove,
traço “B”, barra BAÚ, deste
Balcão, a cargo da Notária em
exercício, CÉLIA BERNARDETE
MESTRE
GUAMBE,
foi
celebrada uma Escritura de
Habilitação de Herdeiros por
óbito de SALOMÃO LÁZARO
CHICUAMBA, de então quarenta
e seis anos de idade, solteiro e
com última residência habitual
no bairro São Dâmaso, cidade
da Matola.
Que o falecido não deixou
testamento ou qualquer outra
forma de disposição da sua
última vontade, tendo deixado
como únicos e universais
herdeiros de seus bens, seus
filhos: MÉRCIA SALOMÃO
CHICUAMBA,
TÂNIA
SALOMÃO
CHICUAMBA,
HENRIQUETA
SALOMÃO
LÁZARO CHICUAMBA e IVAN
SOGUSSANE
CHICUAMBA,
sendo os dois primeiros
solteiros, maiores e os últimos
solteiros, menores e residentes
na Matola.
Que não existem outras pessoas
que de lei possam concorrer
na sucessão. Fazem parte da
herança todos os bens móveis
e imóveis, incluindo contas
bancárias em nome do falecido.
Está Conforme
Matola, aos 7 de Janeiro de
2022
A Notária
(Ilegível)
542

Grupo empresarial moçambicano, sediado na Matola está a
contratar para o seu quadro de pessoal:
• Assistente Administrativo(a);
• Gestor(a) de Microcrédito;
• Gestor Júnior de Frota;
• Motoristas.
Envie sua candidatura para o e-mail: contact.disolution@gmail.com
até ao dia 17 de Janeiro de 2022.
NB: Preferencialmente candidatos residentes na Matola.
565

ANÚNCIO DE
TRANSFORMAÇÃO
Dando cumprimento ao disposto no nº 3 do artigo 223 do
Código Comercial, conjugado com os artigos 190° e 191
do mesmo Código, a administração da VENTO IMPORT
& EXPORT, LDA, pelo presente dá a conhecer a todos
os interessados, que no dia doze de Janeiro de dois mil
vinte e dois, foi registado na Conservatória do Registo
de Entidades Legais, a Transformação da sociedade por
quotas limitada, em sociedade por quotas unipessoal
passando a designar-se por VENTO IMPORT & EXPORT
SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.
Maputo, aos 12 de Janeiro de 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR (CNAQ)

EDITAL
Avaliação Externa de Cursos e/ou Programas - 2022
O Conselho Nacional de Avaliação da Qualidade do Ensino Superior (CNAQ) é o órgão implementador e
supervisor do Sistema Nacional de Avaliação, Acreditação e Garantia de Qualidade do Ensino Superior
(SINAQES), criado pelo Decreto n.º 63/2007, de 31 de Dezembro, que integra funções específicas,
deliberativas e reguladoras em matéria de avaliação e acreditação de cursos e/ou programas das instituições
do ensino superior (IES) no país.
Assim, no prosseguimento da sua missão, o CNAQ irá realizar neste ano, em duas vagas, a Avaliação
Externa de Cursos de Licenciatura, Mestrado e Doutoramento, em todas áreas de conhecimento,
que nos termos do Regulamento de Avaliação Externa é antecedida da recepção dos Relatórios de Autoavaliação, obedecendo o seguinte calendário:
1.ª Vaga 2022
• Recepção dos pedidos de acreditação e Relatórios de Auto-avaliação – 1 a 31 de Maio de 2022.
• Avaliação Externa – 1 de Junho a 31 de Julho de 2022.
2.ª Vaga 2022
• Recepção dos pedidos de acreditação e Relatórios de Auto-avaliação – 1 a 31 de Agosto de 2022.
• Avaliação Externa – 1 de Setembro a 31 de Outubro de 2022.
Nesta conformidade, o CNAQ convida todas as Instituições do Ensino Superior (IES) a submeterem os seus
pedidos de acreditação de cursos e/ou programas, bem como os respectivos Relatórios de Auto Avaliação e
evidências dos critérios de verificação, através dos links a serem disponibilizados pelo CNAQ, respeitando
o calendário acima estabelecido.
O requisito para que o curso seja submetido à avaliação externa é ter graduados.
Maputo, aos 29 de Dezembro de 2022
A PRESIDENTE
(Ilegível)
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ANÚNCIO DE VAGAS
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
DEPARTAMENTO DE REGISTOS E
NOTARIADO
CARTÓRIO NOTARIAL DE XAI-XAI
EXTRACTO
HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO
DE RAQUEL DANIEL TINGA

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura do dia dez
do mês de Janeiro do ano dois
mil e vinte e dois, lavrada de folhas trinta e seis a trinta e sete,
do livro de notas para escrituras
diversas número 98-A, a cargo
de MOMEDE FARUCO MAMUDO
MUJAVAR, licenciado em Direito,
Conservador e Notário Superior
em exercício no referido Cartório, foi celebrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros
por óbito da senhora RAQUEL
DANIEL TINGA, ocorrido no dia
vinte e quatro de Julho de dois
mil e vinte e um, na altura com
quarenta e quatro anos de idade,
no estado civil que era solteira,
de nacionalidade moçambicana,
filha de Daniel Tinga e de Catarina Tinga.
Que a autora da herança não deixou testamento nem qualquer
disposição que expressa a sua
última vontade.
Que a herança é constituída por
bens móveis, imóveis, incluindo
valores monetários depositados
em bancos.
Que deixou como único e universal herdeiro seu pai DANIEL TINGA, casado, natural de Magumbo,
residente em Xai-Xai. Que nos termos da lei não há outras pessoas
que prefiram à indicada herança
ou que possam concorrer a esta
sucessão.
Para fins do disposto no artigo 92
do Código do Notariado em vigor,
faz-se esta publicação em conformidade com a referida escritura
de habilitação a que me reporto.
Está Conforme
Cartório Notarial de Xai-Xai, aos
11 de Janeiro de 2022
O Notário
(Ilegível)
552

A NEW DAWN COACHING & CONSULTANCY, parceira da maior e melhor
formadora em Liderança no mundo, a John Maxwell Team, admite para
seu quadro, no escritório em Chimoio:
Um (1) Agente de Marketing Digital
Pré-requisitos:
• Conhecimento profundo em SMMA (Social Media Marketing Agent);

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR (CNAQ)

• Suas funções serão dentre outras, a gestão do fluxo de informações
com clientes e gestão da plataforma do conteúdo de formação.

EDITAL

Benefícios: Acima da média do mercado.
• Oportunidades de crescimento pessoal
• Formação com a John Maxwell Team, líder mundial em formação de
LIDERANÇA .
Apenas candidatos com pré-requisitos acima mencionados serão
contactados.
Um (1) Formador ou Formadora
Pré-requisitos:

Avaliação Externa Institucional às Instituições
de Ensino Superior- 2022
O Conselho Nacional de Avaliação da Qualidade do Ensino Superior (CNAQ) é o órgão
implementador e supervisor do Sistema Nacional de Avaliação, Acreditação e Garantia de
Qualidade do Ensino Superior (SINAQES), criado pelo Decreto n.º 63/2007, de 31 de Dezembro,
que integra funções específicas, deliberativas e reguladoras em matéria de avaliação e acreditação
de cursos e/ou programas e das instituições do ensino superior (IES) no país.
Assim, no prosseguimento da sua missão, o CNAQ irá realizar neste ano, em uma única vaga,
a Avaliação Externa Institucional às IES, antecedida da recepção dos Relatórios de Autoavaliação conforme indicado a seguir:

• Professor universitário;
• Baseado em Chimoio;
• Domínio de Português e Inglês;

Vaga Única

Suas funções:
• Formar os clientes em Liderança e Crescimento pessoal;
• Participar nas formações afins;
• Leccionar em regime presencial e on-line;
• Produzir conteúdos de formação digital para clientes on-line

•
•

Recepção dos Relatórios de Auto-avaliação – 1 de Fevereiro a 31 de Julho de 2022.
Avaliação Externa Institucional – 1 de Setembro a 31 de Dezembro de 2022.

Nesta conformidade, o CNAQ convida todas as Instituições do Ensino Superior (IES) a submeterem
os seus pedidos de acreditação de instituições, os respectivos Relatórios de Auto Avaliação e
evidências dos critérios de verificação, através dos links a serem disponibilizados pelo CNAQ,
respeitando o calendário acima estabelecido.

Benefícios:
• Formação contínua em Liderança e crescimento pessoal;
• Acesso a formação na John Maxwell Team;
• Salário acima da média;
E mais benefícios dependendo da qualificação do candidato.

Maputo, aos 29 de Dezembro de 2021

Envie seu CV para:
admin@baukayacoaching.com ou newdawnwisdom@gmail.com,
indicando a vaga que pretende candidar-se no assunto, até ao dia 25 de
Janeiro de 2022.
574

A PRESIDENTE
(Ilegível)
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SAIBA O QUE
ACONTECE
NO SEU MUNICÍPIO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA
SERVIÇO PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS

República de Moçambique
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
COFRE GERAL DOS REGISTOS E NOTARIADO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

AVISO
O Serviço Provincial de Infra-Estruturas faz saber que nos termos do artigo 27
do Regulamento da Lei de Minas em vigor, aprovado pelo Decreto nº 31/2015,
de 31 de Dezembro, correm éditos de 30 (trinta) dias, a contar da segunda
publicação no jornal “Notícias”, chamando a quem se julgue com direito a oporse que seja atribuído o Certificado Mineiro número 10872CM para Pedra
de Construção, no distrito de Mocuba, na província da Zambézia, a favor da
requerente SAA MINING COMPANY, LDA IV, com as seguintes coordenadas
geográficas:
Vértice

Latitude

Longitude

1

16 56 20,00

36 57 30,00

2

16 55 10,00

36 57 30,00

3

16 55 10,00

36 58

0,00

4

16 56 20,00

36 58

0,00

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com a alínea d) do n.º 3, artigo 33 conjugado com o n.º 2 do artigo 64 do Regulamento de
Contratação 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 seguinte concurso:

O NOTÍCIAS
DEDICA
DIARIAMENTE
UMA PÁGINA
À CIDADE
DA BEIRA

Quelimane, aos 30/12/2021
A Directora do Serviço
Isabel Quintino Machohe Vilanculos
(Técnico Superior N1)

Entidade
adjudicada

Objecto de Contratação

Desinfecção das instalações do
Ministério da Justiça, Assuntos
Constitucionais e Religiosos e
dos Registos e Notariado
Manutenção do edifício da
CANOL
Conservatória de Registo Civil
CONSTRUÇÕES, LDA
e Notariado de KaNyaka
ÉDICA
Manutenção do edifício da
CONSTRUTORES,
Residência Protocolar de
LDA
KaNyaka
HOPE SERVIÇOS,
LDA

Montante de
Adjudicação

Concurso

1,200,000.00MT

Ajuste Directo
Nº01/CGRN/UGEA/2022

4,438,646.84MT

Concurso Público
Nº20/UGEA/CGRN/2021

3,949,335.51MT

Concurso Público
Nº21/UGEA/CGRN/2021

Maputo, Janeiro de 2022
INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

O Presidente do Conselho de Administração do Cofre
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério dos Transportes e Comunicações
Instituto Nacional de Meteorologia IP (INAM IP)
Gabinete de Reconstrução pós Ciclone Idai (GREPOC)
Multinational- Post Cyclones Idai and Kenneth Emergency Recovery and Resilience Programme for
Mozambique, Malawi and Zimbabwe (PCIREP)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério dos Transportes e Comunicações
Instituto Nacional de Meteorologia IP (INAM IP)
Gabinete de Reconstrução Pós-Ciclone Idai (GREPOC)
Multinational- Post Cyclones Idai and Kenneth Emergency Recovery and Resilience Programme for
Mozambique, Malawi and Zimbabwe (PCIREP)

Pedido de Tradução do Projecto de Construção do Centro Regional
do INAM, IP - Centro

INAM IP Centre Regional Centre Building Project Translation
Request for

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

EXPRESSION OF INTEREST

Sector: Transition Support Facility (TSF)
Financing Agreement reference: 5900155015802
Project ID No.: P-Z1-AZ0-014

Sector: Transition Support Facility (TSF)
Financing Agreement reference: 5900155015802
Project ID No.: P-Z1-AZ0-014

A República de Moçambique recebeu financiamento do Fundo Africano de Desenvolvimento para custear
o Programa Multinacional de Recuperação e Resiliência de Emergências Pós-Ciclones Idai e Kenneth
para Moçambique, Malawi e Zimbabwe (PCIREP), e pretende aplicar parte dos fundos acordados para
pagamentos elegílveis ao abrigo do contrato de Tradução do Projecto de Construção do Centro Regional
do INAM, IP - Centro.

The Republic of Mozambique has received financing from the African Development Fund toward the cost
of the Multinational- Post Cyclones Idai and Kenneth Emergency Recovery and Resilience Programme for
Mozambique, Malawi and Zimbabwe (PCIREP), and intends to apply part of the agreed amount for this
grant to payments under the contract for INAM IP Centre Regional Centre Building Project Translation.

Os serviços pretendidos no contrato são a tradução da língua portuguesa para a língua inglesa de:

The services included under this project are Translation of Portuguese language to English
language of:

•

Memória descritiva da arquitetura num total de 108 páginas, todas as legendas dos 35 desenhos da
arquitetura e os BoQs;

•

Architecture descriptive memory from in a total of 108 pages, all legends of the 35 architecture
drawings and the BoQs;

•

Memória descritiva de Fundações e Estrutura num total de 203 páginas, todas as legendas dos 14
desenhos de Fundações e Estrutura e dos BoQs;

•

Foundations and Structure descriptive memory in a total of 203 pages, all legends of the 14
Foundations and Structure drawings and the BoQs;

•

Memória descritiva de Hidráulica num total de 81 páginas, todas as legendas dos 13 desenhos de
Hidráulica e os BoQs;

•

Hydraulics descriptive memory in a total of 81 pages, all legends of the 13 Hydraulics drawings and
the BoQs;

•

Memória descritiva de Instalação Eléctrica num total de 108 páginas, todas as legendas dos 16
desenhos de Instalação Elétrica e dos BoQs;

•

Electric Installation descriptive memory in a total of 108 pages, all legends of the 16 Electric
Installation drawings and the BoQs;

•

Memória descritiva de Telecom num total de 69 páginas, todas as legendas dos 3 desenhos de
Telecom e dos BoQs;

•

Telecom descriptive memory in a total of 69 pages, all legends of the 3 Telecom drawings and the
BoQs;

•

Memória descritiva de Segurança num total de 57 páginas, todas as legendas dos 4 desenhos de
segurança e dos BoQs;

•

Security descriptive memory in a total of 57 pages, all legends of the 4 Security drawings and the
BoQs;

•

Memória descritiva de Ventilação e Climatização num total de 131 páginas, todas as legendas dos 6
desenhos de Ventilação e Climatização e dos BoQs.

•

Ventilation and Climatization descriptive memory in a total of 131 pages, all legends of the 6
Ventilation and Climatization drawings and the BoQs.

O período dos serviços é de 90 dias de calendário.

The assignment period is 90 calendar days.

O Cliente agora convida Consultores qualificados a manifestar o seu interesse em fornecer esses Serviços. Os
Consultores interessados devem fornecer informações que indiquem que estão qualificados para realizar
os serviços (brochuras, descrição de trabalhos semelhantes, experiência em condições semelhantes,
disponibilidade de habilidades adequadas entre os funcionários, etc.). Os Consultores podem constituir
joint-ventures para aumentar suas chances de qualificação.

The Client now invites eligible consultants to indicate their interest in providing these services. Interested
consultants must provide information indicating that they are qualified to perform the services (brochures,
description of similar assignments, experience in similar conditions, availability of appropriate skills
among staff, etc.). Consultants may constitute joint-ventures to enhance their chances of qualification.

Os critérios de elegibilidade, o estabelecimento da lista restrita e o procedimento de seleção devem estar de
acordo com as “Regras e Procedimentos para o uso de Consultores” do Banco Africano de Desenvolvimento
de 14 de outubro de 2015, que está disponível no site do Banco em http: // www.afdb.org.

Eligibility criteria, establishment of the short-list and the selection procedure shall be in accordance with
the African Development Bank’s “Rules and Procedures for the use of Consultants” October 14, 2015,
which is available on the Bank’s website at http://www.afdb.org.

Os consultores interessados poderão obter mais informações no endereço abaixo, durante o horário das
9.00 às 15.30 horas.

Interested consultants may obtain further information at the address below during office hours 0900 to
1530 hours.

As manifestações de interesse deverão ser entregues no endereço de e-mail abaixo até ao dia 2 de
Fevereiro de 2022, às 15.30 horas e mencionar “INAM IP Centre Regional Centre Building Project
Translation”.

Expressions of interest must be delivered to the e-mail address below by 2nd February, 2022 at 1530 hours
and mention “INAM IP Centre Regional Centre Building Project Translation.”.

At.: INAM, IP
Adérito Celso Aramuge, INAM, IP General Director
Rua de Mukumbura, n.º 164, Maputo, República de Moçambique
Tel: N/A
Facsimile (fax): N/A
E-mail: mussa2503@gmail.com copied to procurement@grepoc.org.mz

Attn: INAM IP
Adérito Celso Aramuge, INAM IP General Director
Rua de Mukumbura, n.º 164, Maputo, Republic of Mozambique
Tel: N/A
Facsimile (fax): N/A
E-mail: mussa2503@gmail.com copied to procurement@grepoc.org.mz
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Instituto Nacional de
Normalização e Qualidade

SAIBA O QUE ACONTECE
NO SEU MUNICÍPIO

Anúncio do Concurso Limitado N.º 001/CL/RAQ/INNOQ/2022
1. O Instituto Nacional de Normalização e Qualidade convida empresas interessadas a
apresentarem propostas fechadas, para Produção e Fornecimento de Rede Sombrite
para Viaturas no INNOQ, IP.
2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinando o documento
do concurso ou levantá-lo nas instalações do INNOQ, sitos na Av. de Moçambique, Parcela
7168/D1/7 - Bairro do Zimpeto, pela importância não reembolsável de 1.000,00MT.
3. As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado, até ao dia 24 de Janeiro
de 2022 – 9.00 horas. Serão abertas em sessão pública, no mesmo dia, 30 minutos
depois do fecho da entrega das propostas, na presença dos concorrentes que desejarem
comparecer.
4. O anúncio do posicionameto dos concorrentes terá lugar no dia 27/1/2022, pelas 9.00
horas na Sala de Reuniões do INNOQ, na presença dos concorrentes que desejarem
comparecer.
5. O período de validade das propostas será de 90 dias.
6. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto
nº 5/2016, de 8 de Março.

O NOTÍCIAS DEDICA DIARIAMENTE
UMA PÁGINA À CIDADE DA BEIRA

Maputo, aos 13 de Janeiro de 2022
Autoridade Competente
O seu parceiro para a qualidade

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

Tel: +258 21344600 | Fax: +258 21344610 | Cell: +258 82 4756985| Linha verde: 800300600| www.innoq.gov.mz
Av. Moçambique | Parcela 7168/D1/7 | Bairro do Zimpeto | C.P: 2983;
Maputo - Moçambique
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ANÚNCIO DE LANÇAMENTO DE CONCURSOS

Convite para Participação no Concurso Público para Serviço de Seguro de Saúde
Concurso # PR Nº 9236
Secção 1 - Informações sobre a instituição
A CARE Internacional em Moçambique, é uma organização não-governamental Humanitária
e de Desenvolvimento, que opera em Moçambique desde 1986, nas áreas de resposta à
emergência, Redução de Risco de Desastres e Programas de Desenvolvimento a longo prazo,
implementando Projectos nas áreas de agricultura, água, saneamento e higiene, género,
microcrédito e poupança, saúde materna e reprodutiva, HIV/SIDA, Mudanças Climáticas e
Advocacia.
Secção 2 - Convite para:
A CARE lança um edital para Serviço Seguro de Saúde, válido por 12 meses para todos
trabalhadores da Care Moçambique e devem responder às especificações constante no caderno de encargo.

1. O Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com
Deficiência convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais
ou estrangeiras, interessadas a apresentarem propostas para os
concursos abaixo:
N.º do
N.º Concurso

Requisitos

Objecto

Validade do
contrato

Proposta
Financeira
Proposta
Financeira

Contratação de serviço de emissão de
passagens aéreas

31/12/2022

Fornecimento de material de escritório, tonner, papel, caneta, agenda, etc

31/12/2022

1

01/2022

2

02/2022

3

03/2022

4

04/2022

5

05/2022

Os prestadores de serviço interessados poderão acessar o Caderno de Encargos também a
através do link: https://bit.ly/31LRcrA

6

06/2022

O prazo do levantamento do caderno de encargo será até o dia 19 de Janeiro de 2022
pelas 16.30 horas, nos endereços da CARE mencionados acima.

7

07/2022

Proposta Técnica
e Financeira

O prazo da submissão dos documentos de licitação completos será até ao dia 21 de Janeiro
de 2022, pelas 16.30 horas, nos endereços da CARE mencionados acima.

8

08/2020

Proposta Técnica
e Financeira

Secção 3 - Levantamento de cadernos de encargos
Os fornecedores interessados poderão obter mais informações incluindo os Cadernos de
Encargo no endereço:
• Escritório da CARE Internacional Moçambique em Maputo na Av. Mártires de Mueda,
nº 596, cidade de Maputo, durante o horário normal de expediente, de quarta-feira,
12 de janeiro a quarta-feira, 19 de Janeiro, das 8.00 às 16.30 horas. Assim como por
email, para carla.dasilva@care.org e sinezia.muquivirele@care.org

Para informações adicionais poderão contactar a CARE Internacional – Moçambique, através
do endereço electrónico carla.dasilva@care.org e sinezia.muquivirele@care.org
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Proposta
Financeira
Proposta
Financeira
Proposta
Financeira
Proposta Técnica
e Financeira

Fornecimento de equipamento e mobiliário de escritório (computador, cadei- 31/12/2022
ra, mesa)
Manuntenção de viaturas ligeira (2) e
31/12/2022
4X4 (1)
Serviços de Seregrafia
Serviços de gestão de redes sociais, e
criação de material digital
Serviços de assistência técnica em diversas áreas de inclusão para pessoas
com deficiência
Serviços de assistência em Comunicação e assessoria de imprensa

31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022
31/12/2022

2. Os interressados poderão enviar as suas manifestações de
interresse, em envolpe fechado, indicando o objecto de serviço
a que pretendem concorrer, ao cuidado da Administração, de
16 a 31 de Janeiro de 2022, para o seguinte endereço: Maputo,
Bairro da Malhangalene, Rua da Resistencia, R/C, n.º 1519.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA CIDADE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO
Rua João Carlos Raposo Beirão, n.º 345, R/C

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE
ADRIANO NUNES PINTO
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura pública de dezoito de Outubro de dois
mil e vinte e um, lavrada de folhas quarenta e oito verso a folhas quarenta e nove verso, do
livro de notas para escrituras diversas número duzentos e oitenta e nove, traço “C”, deste
Cartório Notarial, perante mim, SÉRGIO JOÃO SOARES PINTO, Conservador e Notário Superior,
em exercício no referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por
óbito de ADRIANO NUNES PINTO, de sessenta e um anos de idade, no estado de viúvo, natural
de Maputo, com última residência no bairro do Chamanculo, nesta cidade de Maputo, sem ter
deixado testamento ou qualquer outra disposição da sua última vontade.
Mais certifico que na operada escritura foram declarados como únicos e universais herdeiros
de todos seus bens: RUTE MARINA COUTINHO PINTO SOMA, casada sem convenção
antenupcial com Mahomed Ismael Soma, natural de Maputo, onde reside, CLARISSE ISABEL
COUTINHO PINTO MATIAS, casada sob regime de comunhão geral de bens com Carlos Telmo
Coelho Matias, natural de Maputo, JOÃO FILIPE COUTINHO PINTO, casado com Kellyann
Casandra Abbot Pinto, natural de Maputo, onde reside, todos de nacionalidade moçambicana,
respectivamente.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram ou com eles concorram à sucessão,
e da herança fazem parte bens móveis e imóveis.
Está Conforme
Maputo, aos vinte e dois de Outubro de dois mil e vinte e um
A Conservadora e Notária Técnica
(Ilegível)
12

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
TERCEIRA CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL COM FUNÇÕES NOTARIAIS

STÉLIO TELMO NHAMPOSSA
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura outorgada no dia doze de
Janeiro de dois mil e vinte e dois, lavrada de folhas onze e doze, do livro de notas
para escrituras diversas número quarenta e um “B”, da Terceira Conservatória
do Registo Civil com Funções Notariais, perante mim, EDMA HELENA TCHAMO
MADEIRA, licenciada em Direito, Conservadora e Notária Superior, em exercício
nesta Conservatória, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros
por óbito de STÉLIO TELMO NHAMPOSSA, de trinta anos de idade, natural de
Maputo, no estado que era de solteiro, com última residência habitual no bairro
de Inhagóia, filho de Ernesto Bala Nhampossa e Telma Ernesto Diana, sem ter
deixado testamento ou qualquer outra disposição da sua última vontade.
Que o falecido deixou como únicos e universais herdeiros dos seus bens, seu
filho ORLANDO STÉLIO NHAMPOSSE, solteiro, menor, natural de Maputo, onde
reside.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram ao declarado herdeiro
ou com ele possam concorrer a esta sucessão.
Que da herança fazem parte bens móveis e imóveis.
Está Conforme
Maputo, aos 12 de Janeiro de 2022
A Notária Superior
(Ilegível)

UNIVERSIDADE PÚNGUÈ
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com alínea d) do no 3 do artigo 33 conjugado com o no 2 do artigo 63 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação
de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto no 5/2016, de 8 de Março, comunica -se a adjudicação do objecto dos concursos abaixo:
Valor de
Adjudicação

Ordem

Concurso

Concorrente

Objecto do Concurso

1

Concurso Limitado Nº
52A004441/CP/N°15/2021

ÍNDICO SPORT

Contratação de empresa para fornecimento de material desportivo para
UniPúnguè- Sede

502.960,00MT

2

Concurso Público52A 004441/
CP/N°04/LT1/2021

MHL AUTO, SA

Contratação de empresa para fornecimento de duas (2) viaturas da marca
Mahindra, modelo 2021 para a UniPúnguè – Sede

4.396.000,00MT

3

Concurso Público 52A 004441/
CP/N°04/LT2/2021

MOTORCARE

Contratação de empresa para fornecimento de uma (1) viatura da marca
Nissan Civillian, modelo DX para a UniPúnguè- Sede

4.868.316.87MT

4

Concurso Limitado Nº
52A004441/CL/Nº03/2021

SUPER MERCADO NUMBER ONE
DE CHIMOIO

Contratação de empresa para fornecimento de material para festividades,
homenagens e premiação para a Unipúnguè – Sede

1.250.000.00MT

Concurso Limitado Nº
52A004441/CL/Nº16/2021

SR. MUSSAGY CASSIMO MUSSAGY

5

Arrendamento de um (1) imóvel para residência oficial do Vice – Reitor da
Unipúnguè – Sede

684.000.00MT
(Anual)

Chimoio, aos 28 de Dezembro de 2021
Prof. Doutor Lourenço Mateus Lindonde
(Vice – Reitor)
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“Utomi” pelos 40 anos
de carreira de Sukuma

O

MÚSICO
Stewart
Sukuma lançou esta
terça-feira
“Utomi”, uma música
do estilo afro house,
que faz parte dum trabalho
discográfico composto por
cinco músicas a serem sequencialmente apresentadas
ao público nas próximas semanas.
“Utomi”, que na língua
xirhonga significa “vida”, é
um pretexto para a celebração dos 40 anos de carreira e
59 de idade de Stewart Sukuma.
É essencialmente uma
música para pista e, por isso,
sugere dança, bem como se
destaca por ser uma abordagem diferente dentro da
estrutura musical do artista
que não sai do seu eixo tradicional e africano.
Neste sentido, esta é uma
forma de elevar as danças

tradicionais nacionais, fazendo uma fusão com a cultura pop. Também faz uma

visita a instrumentos electrónicos e samples digitais.
Traz um novo baile cria-

COMO PRESIDENTE DO NÚCLEO D’ARTE

Adiada tomada de posse
de Celestino Mudaulane
FOI adiada ontem, à última hora, a tomada de posse do artista plástico Celestino
Mudaulane como novo presidente do Núcleo d´Arte.
Mudaulane foi eleito presidente desta

Celestino Mudaulane
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agremiação em Dezembro para um mandato de dois anos renováveis.
Entretanto, este acto foi remarcado
para 21 de Janeiro, data prevista para a
realização da Assembleia-Geral do Núcleo
d’Arte.
É que, segundo explicou o ceramista e
professor de arte, a tomada de posse deve
acontecer durante a Assembleia-Geral da
instituição.
Neste momento, conforme explicou
ao “Notícias”, está a decorrer o processo de passagem de pastas do antigo presidente da agremiação, o artista plástico
André Macie, para o novo.
“A passagem está a ser muito lenta,
mas está acontecer”, esclareceu Mudaulane.
O artista salientou ainda que a sua primeira acção será recordar aos membros as
promessas eleitorais feitas pelo seu elenco, com destaque para a necessidade de
conferir maior dignidade à casa e ao próprio artista, através do respeito pelos estatutos e da criação de alternativas para a
sua rentabilização, o aprimoramento e a
reestruturação do espaço.

do e adaptado por ele e uma
dupla de bailarinos profissionais (Lulu Sala e Emelva

Dine), que incorporam um
conjunto de danças tradicionais e fazem um bloco sólido
para transmitir uma mensagem de vida, apesar de todas
adversidades.
“‘Utomi’ é a dança da
vida. Os africanos têm uma
forma muito especial de estar
na vida, na alegria e na tristeza, onde a música é uma
condição que nunca se dissocia da dança”, lê-se na breve
discrição na conta do Youtube do artista, onde a música
tinha, até ao início da tarde
de ontem, 750 visualizações.
Numa breve conversa
com o “Notícias”, o músico
disse que quis prestar uma
homenagem à região Sul do
país, porque o tem acolhido
de forma harmoniosa, desde
1977, sendo esta a razão de
recorrer ao xirhonga na sua
nova música.
Entretanto, Stewart co-

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA
PREVISÃO DE TEMPO
13 de Dezembro de 2021

PEMBA
LICHINGA
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menta que, nas outras composições, os seus admiradores poderão acompanhar
outros idiomas como Chuabo
e Emakwa.
“Utomi”, continuou, é
acima de tudo um “single”
de esperança, razão pela qual
recorreu igualmente a algumas passagens bíblicas para
dar corpo à sua composição.
A música foi gravada
no Studio 75 e masterizada
no Paris Zannos, Paris Studio, Cape Town SA. Stewart
Sukuma foi responsável pela
letra, enquanto que os arranjos e a produção musical são
frutos duma parceria com
Shico Fortuna.
Pauleta Muholove adicionou as vozes e May Mbira
tocou a mbira e xigovia. A
percussão esteve a cargo de
Nelson Manjate, enquanto
Fernando Morte esteve nos
“shakers”.

ARÁBIA SAUDITA

Vídeo de bailarinas
de samba gera polémica
UM espectáculo de samba, com
bailarinas consideradas “demasiado despidas”, gerou polémica
esta semana na Arábia Saudita, o
que levou as autoridades locais a
abrir uma investigação no reino
ultra-conservador do Golfo.
Vídeos de três dançarinas de
samba nas ruas de Jazan, capital
da região costeira com o mesmo
nome, localizada no sudoeste
da Arábia Saudita, tornaram-se virais nas redes sociais esta
semana. As imagens mostram
mulheres vestidas com o icónico
traje de plumas coloridas, pernas
e a barriga à mostra. As bailarinas
estavam, porém, mais cobertas
do que as das escolas de samba
de um carnaval do Rio de Janeiro.
A rede de televisão pública El
Ejbariya transmitiu as imagens
criticando os corpos das jovens
dançarinas. “Esses programas
procuram entreter e não atacar
os bons costumes ou fomentar
comportamentos contrários à
religião e à moral da sociedade”,
disse um morador de Jazan en-

NAMPULA

30/23
QUELIMANE

31 /25

CHIMOIO

28 /21
BEIRA

28 /26

VILANKULO

32 /26
INHAMBANE

30 /26
XAI-XAI

32 /25
MAPUTO

32 /23
MARÉS
PREIA-MAR - Às 06.39 horas e às
18.40, com 3.25 e 3.24 metros, respectivamente

BAIXA-MAR - Às 00.29 horas e às
12:37, com 0.98 e 1.10 metros, respectivamente

Lua Cheia - Será a 18 deste mês, à 01.47 horas
INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

PENSAMENTO DO DIA

“Quem queimou a língua nunca esquece de soprar a sopa”.

- Provérbio popular

PROGRAMAÇÃO DA
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE

trevistado pela rede.
Por outro lado, outros utilizadores das redes sociais manifestaram a sua indignação e
pediram às autoridades para tomar medidas enérgicas contra
este tipo de actividades lúdicas,
enquanto outros afirmavam que
essa polémica é exagerada.
Devido à comoção dos conservadores, o príncipe de Jazan

ordenou a abertura de uma investigação e que sejam tomadas
“as medidas necessárias para
evitar qualquer forma de abuso”,
sem especificar quais. A monarquia muçulmana tem organizado
grandes eventos desportivos e
diversos festivais, aprovados por
grande parte da população mas
criticados pelos mais conservadores. - (SAPO)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
INSTITUTO NACIONAL DOS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, IP

Departamento de Comunicação e Imagem

05:40

HINO NACIONAL

05:45

GINÁSTICA: TXUNA A SAÚDE
COM SERAFIM - “PARKOUR”

“TAE KON DO”

06:00

BOM DIA MOÇAMBIQUE
DIRECTO

08:00

DESENHOS ANIMADOS: CÓDIGO DO PUZZLE EPISÓDIO 35

08:15

TELENOVELA: “HINO À
ALEGRIA”
CAPÍTULO
34/42

09:00

NOTÍCIAS

09:05

ANTENA DO SOLDADO
REPETIÇÃO

09:30

A HORA DO CTP - MAPUTO
PROVÍNCIA: “CONVERSAS
DAQUI”
DIRECTO MATOLA

10:00

NOTÍCIAS

10:05

TUDO ÀS 10
PARTE

11:00

NOTÍCIAS

11:05

TUDO ÀS 10
PARTE

12:00

NOTÍCIAS

12:05

SEMANÁRIO ECONÓMICO
REPETIÇÃO

13:00

JORNAL DA TARDE

14:00

REPLAY

15:00

NOTÍCIAS

15:05

TAÇA DOS CLUBES CAMPEÕES
AFRICANOS EM VOLEIBOL
DIRECTO

17:00

JORNAL EM LÍNGUAS MOÇAMDIRECTO
BICANAS

17:45

GINÁSTICA: TXUNA A SAÚDE
COM VALÓDIO MALINDA -

18:00

AFRICANOS EM VOLEIBOL
DIRECTO
19:50

PUBLICIDADE

20:00

TELEJORNAL

21:00

QUINTA À NOITE: DOIS ANOS

DIRECTO

DO CICLO DE GOVERNAÇÃO
DO PRESIDENTE NYUSI
GRAVADO
22:00

TELENOVELA: “HINO À
ALEGRIA”

CAPÍTULO

35/42

DIRECTO – 1ª
23:00

PRIMEIRA PÁGINA
GRAVADO

DIRECTO – 2ª
00:00

REPETIÇÃO

TAÇA DOS CLUBES CAMPEÕES

TAÇA DOS CLUBES CAMPEÕES
AFRICANOS EM VOLEIBOL
REPETIÇÃO

02:00

JUNTOS À TARDE REPETIÇÃO

03:00

TUDO ÀS 10

04:50

QUINTA À NOITE: DOIS ANOS

REPETIÇÃO

DO CICLO DE GOVERNAÇÃO
DO PRESIDENTE NYUSI
REPETIÇÃO
05:40

HINO NACIONAL

PROGRAMAÇÃO DA
RÁDIO MOÇAMBIQUE

COMUNICADO
irregularidades administrativas constatadas e assegurar o cumprimento
das obrigações entre a contratante e
a contratada, o INATRO, IP remeteu o
assunto às autoridades competentes,
em cumprimento da legislação aplicável.
Na perspectiva de garantir a continuidade do serviço de produção e impressão da Carta de Condução Biométrica, o INATRO, IP, de imediato, iniciou com o processo de contratação
de uma entidade com vista a retoma
dos serviços o mais urgente possível.
Enquanto decorre o processo de con-

TETE
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FASE DA LUA

PUBLICIDADE

O Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários (INATRO, IP) informa
aos seus utentes e ao público em geral
que não está a produzir a Carta de
Condução Biométrica desde o dia 1
de Dezembro de 2021.
A não produção física deste documento, resulta da rescisão do contrato, a
30 de Novembro de 2021, com a entidade confiada a produzir e a imprimir
a Carta de Condução Biométrica, em
virtude das irregularidades de natureza administrativa registadas no âmbito da respectiva contratação.
Para acções subsequentes sobre as
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tratação da entidade para a produção
da Carta de Condução Biométrica,
os condutores continuarão a usar
a Carta de Condução Temporária
emitida nas situações de condutor
inicial, averbamento e segunda-via,
renovação, actualização de detalhes
e, caso se encontre caducada, os
condutores deverão dirigir-se às
Delegações do INATRO, IP afim de
prorrogar a sua validade.

00:20- FLASH CULTURAL

14:10- OCS- CARTA

01:30- SOLIDARIEDADE MOÇAMBIQUE

14:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

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

Cidade de Maputo, Avenida 25 de Setembro, n.º 1967, Caixa Postal n.º 4436

GRO”
15:10- VERÃO

05:10- CAMPO E DESENVOLVIMENTO

16:10- SEGURANÇA RODOVIARIA

05:30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

16:15- VERÃO

05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA

17:10- ECONOMIA PARA TODOS

06:00- JORNAL DA MANHÃ

18:10- UMA DATA NA HISTÓRIA

08:10- ECONOMIA PARA TODOS
08:15- INSS
08:30- OCS- CARTA
09:10- TEMPERATURA AMBIENTE
10:10- VERÃO

18:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
18:55- UMA HISTÓRIA PARA TI
19:00- TÓPICOS DO JORNAL DA
NOITE

11:30- PARABENS A VOCE

19:02- MAGAZINE DESPORTIVO

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

19:20- BOLETIM METEOROLOGICO

12:02- MAGAZINE DESPORTIVO
12:20- BOLETIM METEOROLÓGICO
12:30- JORNAL DA TARDE

Maputo, aos 12 de Janeiro de 2022

14:30- RADIO NOVELA “OURO NE-

19:30- JORNAL DA NOITE
20:00- BALANÇO SECRETARIO DO
ESTADO DA PROVINCIA DE
NIASSA

13:00- INFORMATIVO CORONAVIRUS

22:10- GENTE DA NOSSA TERRA

13:30- 60 ANOS DA FRELIMO

23:15- INSS

NOTICIÁRIOS: 01,03, 05,06, 07,08, 09,10, 11,12:30, 14,15,16,17, 18,19:30, 21,22:00 E
23 HORAS.
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TETE EM FOCO
Superfície 78 778 km²
População 1 606 568 (2007); 17 Distritos

DISTRITO DE ZUMBU

Criados cerca
de 19 mil postos
de emprego
BERNARDO CARLOS

C

ERCA de 19 mil novos
postos de emprego foram criados, no ano
passado, ao nível da
província de Tete, número que supera os 9778 abertos em 2020, conforme deu a
conhecer há dias o governador
provincial, Domingos Viola.
Com efeito, segundo disse,
a promoção do emprego e a
criação de mais postos de trabalho permanece um desafio
prioritário do Governo moçambicano que continuará a
incentivar a promoção da formação profissional.
O governador de Tete, que
falava há dias ao “Notícias”, referiu que é dentro deste quadro
que estão a ser implementadas
políticas e medidas viradas
para a geração de postos de
trabalho para todos os níveis de
qualificação.
Neste domínio, de acordo com o governante, decorrem acções para impulsionar
a formação profissional e sua
certificação como veículo de
excelência na valorização do
capital humano, determinante
no âmbito da empregabilidade
e no alavancar de futuras oportunidades de carreira.
“A promoção da construção, expansão e apetrechamento de centros de emprego e formação profissional,
orientados para as necessidades do mercado de trabalho, fazem parte do pacote
de medidas para a empregabilidade, fundamental para
camada juvenil’’, considerou
Domingos Viola. Acrescentou que o seu executivo vai
dar prosseguimento do apoio
às iniciativas de auto-emprego, através da criação de

Domingos Viola diz que a promoção de emprego e a criação de postos de trabalho constitui o principal desafio

micro e pequenas empresas
para a promoção do emprego, dando destaque à força
de trabalho dos jovens para
reduzir o desemprego desta
camada da sociedade.
Igualmente, conforme referiu, está sendo estimulado
o aperfeiçoamento dos mecanismos de transferência de
habilidades de mão-de-obra
estrangeira para a nacional,
dotando-a de capacidade para
suprir as necessidades do mercado de trabalho.
“É neste contexto que estamos a promover a realização
de estágios pré-profissionais e
programas de indução, através
do estabelecimento de parcerias com o sector privado, com

vista a conferir mais oportunidades de emprego, particularmente para os jovens’’, realçou
o governador de Tete.
O governante disse, por
outro lado, que o crescimento
económico, a criação de riqueza nas famílias e o reforço dos
mecanismos de solidariedade
social, são alguns dos principais objectivos que o Governo
pretende alcançar, para ver
cumprida a sua grande missão
de consolidar a coesão de todo
o povo moçambicano.
É assim que está em materialização a promoção de
políticas fiscal e monetária
prudentes, visando consolidar
a estabilidade macroeconómica, condição essencial para

a atracção do investimento,
geração de emprego e alcance
de um crescimento económico
sustentável.
Referindo aos membros do
Conselho Executivo Provincial,
Domingos Viola, orientou-os
para a necessidade de neste
novo ano serem mais activos
na mobilização de investimentos para a província, quer através da realização de conferências locais e internacionais de
investimentos, quer através de
adopção de mecanismos para
captação de receitas fiscais.
“Temos que ser criativos e
flexíveis, pensamento rápido
para a permitir a celeridade da
nossa acção governativa”, referiu.

Três unidades sanitárias
entram em funcionamento
TRÊS novos centros de Saúde
vão entrar em funcionamento
ainda no decurso deste trimestre em Chividzi, Muanjete e
Lizulo, nos distritos de Tsangano e Angónia, na província
de Tete.
A construção e entrada em
funcionamento das referidas
unidades sanitárias faz parte
dos esforços do governo visando prestar os cuidados de saúde
de qualidade às populações e
de aproximar cada vez mais os
serviços aos cidadãos, sobretudo das zonas rurais.
“As atenções estão viradas na expansão da nossa rede
sanitária para as zonas rurais
e fronteiriças, acção acompanhada pela formação e alocação de recursos humanos qualificados, disponibilidade de
medicamentos, bens e equipamentos necessários, assegurando o acesso da população
aos cuidados de saúde primários”, disse o director provincial de Saúde, Alex Bértil.
O reforço da qualidade e a
humanização na prestação dos
cuidados de saúde nas unidades sanitárias é um dos objectivos prioritários do sector, cuja
acção conta com o envolvimento das comunidades, conforme referiu a fonte.
Segundo Alex Bértil, estão

sendo levadas a cabo acções
integradas de prevenção e tratamento de doenças mais comuns na infância, bem como
o controlo do crescimento da
criança, para evitar impactos
negativos, tais como a desnutrição crónica.
“Aperfeiçoamos, cada vez
mais, a prevenção e a resposta
a epidemias, particularmente a
malária e as doenças diarreicas,
com destaque para a cólera e
todas outras derivadas de mu-

danças climáticas que assolam
o país de forma cíclica”, disse
o director provincial de Saúde.
Nas unidades sanitárias, os
profissionais de saúde estão a
garantir serviços integrados
de saúde sexual e reprodutiva,
com especial atenção aos adolescentes e jovens, para além
da disseminação de informação e mensagens apropriadas
para grupos etários específicos
na família, na comunidade e
nas escolas, promovendo há-

bitos de vida saudáveis, comportamentos adequados e responsáveis.
“Estamos assegurando a
contínua melhoria dos cuidados à mulher durante a gravidez, parto e no pós-parto, para
reduzir a mortalidade materna, neo-natal e peri-natal, e a
construir maternidades e casas
de mãe espera para garantir
partos convencionais nas comunidades”, disse Alex Bértil.

Estrada EN303 beneficia
de melhoramentos
A ESTRADA EN303 que liga a
capital provincial de Tete à sede
do distrito de Zumbu, extremo nordeste do país, junto às
fronteiras com as repúblicas da
Zâmbia e do Zimbabwe, com
uma extensão de aproximadamente 600 quilómetros, está a
beneficiar de melhoramentos
no seu pavimento, com obras
de terraplanagem para permitir
uma boa circulação, sobretudo
nesta época chuvosa.
O administrador distrital,
Lucas Atanásio Muidingue,
afirmou que, presentemente, as obras de manutenção
da estrada EN303 estão sendo
executadas por duas empresas sob a responsabilidade da
delegação da Administração
Nacional de Estradas (ANE),
compreendendo os troços do
rio Uncanha, que faz a fronteira
com o distrito da Marávia, e a
sede distrital de Zumbu, numa
extensão de cerca de 180 quilómetros.
“Apesar das chuvas que se
registam, estamos a circular
bem, graças às intervenções
permanentes que estão a ser
realizadas pelas duas empresas, principalmente nos troços
considerados críticos como
cruzamento de Zámbuè à sede
distrital”, disse Lucas Muidingue.
Acrescentou que a ANE
programou acções permanentes de intervenção de emergência durante esta época
chuvosa para permitir a transitabilidade da estrada e, desta
forma, facilitar a circulação de
pessoas e bens e garantir a ligação permanente com a restante
parte do território nacional.
“O nosso distrito, para
além de fazer a fronteira com
os dois países, nomeadamente

Um dos troços da estrada de Zumbu que beneficia de melhoramentos

Zâmbia e Zimbabwe, é potencial na agricultura e turismo,
por isso estamos preocupados
em incentivar a melhoria da
capacidade de gestão da rede
viária ao nível local e provincial”, referiu o administrador
distrital de Zumbu.
Aquele governante disse
ainda que, em parceria com
alguns agentes económicos
do distrito, estão sendo efectuadas construções, manutenções e reabilitações das estradas terciárias que ligam os
diversos pontos do interior do
distrito, com vista a garantir
maior fluidez no escoamento
de produtos das zonas de maior
produção para os centros de
consumo.

Para garantir a execução
das obras de qualidade, segundo disse, o governo está empenhado na sua fiscalização.
Entretanto para o aproveitamento integral da potencialidade do turismo no distrito
de Zumbu, o governo local
está estimulando a promoção
e divulgação do património
artístico-cultural nas estâncias turísticas, assim como a
diversificação dos seus produtos.
“O nosso turismo deve
basear-se nas comunidades
como forma de valorizar iniciativas comunitárias e criar
oportunidades de negócios,
emprego e auto-emprego”,
assinalou Luís Muidingue.

O executivo de Zumbu
encontra-se ainda envolvido na formação e capacitação
técnica e profissional dos seus
funcionários visando a melhoria dos serviços prestados
à comunidade, promovendo,
igualmente, um maior envolvimento do sector privado na
promoção da indústria do turismo e no incremento do turismo doméstico.
De acordo com aquele administrador, a acção prioriza o
desenvolvimento e expansão
de infra-estruturas sociais,
com destaque para a educação,
saúde, fontes de abastecimento de água e energia eléctrica
para o bem-estar da população.

Jovem apoia crianças
vulneráveis em Marara
HERMENEGILDO Chapala, jovem empreendedor do distrito
de Marara, está envolvido, desde há quatro anos, em acções
filantrópicas, prestando apoio
multiforme a um grupo de 20
crianças órfãs e vulneráveis
com idades compreendidas
entre oito e 16 anos naquele
ponto da província de Tete.
O referido apoio, que
contempla também algumas
crianças na mesma situação no
distrito de Tete, compreende
a disponibilização de material
didático, incluindo uniforme
escolar, assistência médica e
medicamentosa e cesta básica
alimentar.
Muito recentemente, o jovem ofereceu uma cadeira de
rodas a Ricardo Araújo Alferes,
menor de 16 anos portador de
deficiência física, natural de
Nhangululu, em Matambo, no
distrito de Marara. O beneficiário, aluno da 6.a classe na
Escola Primária Completa de
Cachigamba, em Nhanululu,
manifestou satisfação com a
recepção do meio de locomoção considerando que o mesmo vai fazer diferença na sua
vida quotidiana.
“Sou filho de pais desfavorecidos e não esperava adquirir
este meio que me vai ajudar
na locomoção para toda a minha vida. Graças a Deus hoje
apareceu uma pessoa de boa
vontade que me comprou esta
carrinha”, disse visivelmente
satisfeito.
Para a família do beneficiário, o gesto chegou num

Momento de entrega de cadeira de rodas ao menor portador de deficiência física

momento oportuno uma vez
que com a idade da criança a
avançar já era complicada a sua
deslocação à escola, principalmente no período chuvoso e de
altas temperaturas.
“Não temos nenhuma capacidade para apoiar o nosso
filho na sua locomoção para
a escola e agora com esta carrinha de rodas, os colegas vão
lhe ajudar e vamos nos preocupar em outros afazeres para a
vida normal da família’’, disse

Araújo Chiritse, pai do menor.
Por seu turno, Hermenegilgo Chapala disse fazer aquela
acção com vontade própria,
usando o seu salário e outras
receitas provenientes de pequenos negócios que desenvolve na área de agro-pecuária.
Disse que o grande foco
da sua ajuda está virado para a
educação, um direito fundamental e essencial para o desenvolvimento económico e
social do país. “Com este gesto

quero contribuir e incentivar
o governo para o investimento na educação da primeira
infância e pré-escolar como
forma de elevar e assegurar o
desenvolvimento do capital
humano”, disse Chapala.
Na assistência médica e
medicamentosa, Hermenegildo Chapala tem feito visitas e
acompanhamento de crianças
portadoras de doenças crónicas e degenerativas para a melhoria da sua qualidade de vida.
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TONY GOMBE

MOUZINHO DE ALBUQUERQUE

O renascer constante
da esperança ameaçado
OS reptos e a capacidade para seguir adiante, incluindo em contextos mais difíceis, provocados
por vários factores, formam parte do encanto da
nossa independência, um grande projecto revolucionário que deverá renascer muitas vezes, sempre fiel aos seus ideais, objectivos e a sua alma
mais pura, no nosso seio.
Um processo revolucionário e independentista que conheceu muitas páginas tremendas nestas
décadas, nalgumas vezes quase com a sensação
da ciência da ficção. Foram páginas escritas com
as acções de pessoas humildes e determinadas,
que fizeram da resistência e a busca incessante da
utopia um modo de vida, mas conscientes de que
os desafios se renovam e até crescem, por isso a
necessidade do cumprimento cada vez mais das
expectativas de todos ou da imensa maioria dos
moçambicanos, resultantes desse processo.
A heroicidade e dores das gerações anteriores
ou dessas pessoas deveriam nos “alimentar” sempre, circular como marés nas nossas veias com as
suas dimensões de valiosos e inesquecíveis ensinamento e orgulho.
Para o efeito, devemos nos sentir e ser verdadeiros protagonistas de novas façanhas a favor
do desenvolvimento da nação e dos nossos concidadãos. Se hoje podemos mencionar com grande
orgulho e sem qualquer preconceito, momentos
transcendentais, conquistas indiscutíveis do nosso processo revolucionário, mas, é importante
avançarmos mais, conscientes de que o renascer
constante da esperança e o consenso em torno ao
projecto social da nossa independência, se constroem permanentemente, corrigindo o que esta
mal, melhorando o que está bem.
Se de facto a construção de uma sociedade
livre, justa, de paz, igualdade e progresso social,
enquanto objectivo fundamental da nossa liberdade, pela qual morremos, então, não devemos esquecer que isso efectiva-se, mais com facilidade,
se cada cidadão e dirigente deste país mudar de
atitude, na perspectiva de que não deve “travar”
o renascer constante da esperança do povo livre.
Claro que referimo-nos daqueles que demonstram comportamentos questionáveis ou concorrem para a não concretização do objectivo salientado acima.
Por exemplo, constitui uma ameaça ao renascer constante de esperanças da nossa liberdade,
que o sistema educativo, que é um dos pilares
fundamentais do desenvolvimento do país, continue a ser infectado de corrupção, a ponto de dificultar aos mais pobres a terem a acesso a ele. Isso

deve ser indignadamente revoltante para qualquer
cidadão, por impedir o renascer dessa esperança
no seio dos moçambicanos.
É também uma ameaça séria para o renascer constante de esperança no nosso país, na resolução dos nossos problemas, quando ainda os
detentores de cargos de decisão nas instituições,
empresas jornalísticas e de outras áreas no país,
adoptam métodos de gestão supostamente intransparentes, isto é, com base no compadrio,
amiguismo e familiaridade ou nepotismo.
Nunca será o renascer constante da esperança
no nosso país independente, se ao conversarmos
com os moçambicanos de diferentes estratos
sociais, sobretudo jovens, brotem inconformidades e frustrações relacionadas com o temor de
por exemplo, não lograr metas que consideram
básica, como ter emprego e uma vivenda própria. Um dos reptos da nossa independência
revolucionária será sempre conectar, principalmente aos jovens, fazer com que se sintam protagonistas e com a possibilidade de converter em
realidades seus projectos profissionais e de vida
no país.
São muitas coisas a nómalas que estão a
acontecer no país que não cabem mencionar
neste espaço, que parecendo não, ameaçam esse
renascer. Ou melhor dizendo, levam as pessoas
a fazer um olhar perspectivo não encorajador na
melhoria das suas vidas.
É imprescindível que caminhemos somando
novos êxitos e conquistas sociais, seguir cultivando a espiritualidade e também lograr ou
acercar o mais possível as expectativas económicas e sociais do povo, que pensou que com
a conquista da liberdade, o renascer constante
da esperança para o seu bem-estar, nunca seria
posto em causa por alguns. Até porque já fomos
muito melhores do que é visto hoje, logo depois
de nos tornarmos independentes, no que se refere sobretudo, à materialização de acções em
várias áreas que garantiam o renascer constante
da esperança do povo moçambicano na solução
dos seus problemas.
E porque já diz o adágio popular, que o êxito
na nossa vida não se mede pelo que conquistamos, mas sim pelas dificuldades que superámos
ao longo do caminho, acreditámos que no longo
caminho por percorrer, Moçambique será ainda
capaz de superar as atitudes de alguns moçambicanos que ameaçam o renascer constante da
esperança na solução dos problemas que veio
depois da conquista da independência nacional.

A explicação que teima
ser dada sobre o futuro
das casas do Zimpeto
GERTERUDES FACITELA

FICHA TÉCNICA

MUITOS são os leitores que, por diversas vezes, escreveram para esta página abordando a questão da
existência, no bairro do Zimpeto, na cidade de Maputo, bem próximo ao Estádio Nacional, de casas
em estado de abandono e que, em consequência,
estão a servir de covis de marginais que à calada da
noite criam pânico e intranquilidade, sobretudo no
seio dos habitantes das residências circunvizinhas e
transeuntes pelo local. Trata-se de um projecto que
previa beneficiar os cidadãos.
Aliás, segundo julgo saber, as referidas casas
foram projectadas pelo Município para beneficiar
principalmente os funcionários do Conselho Municipal da cidade de Maputo que chegaram mesmo a
ocupá-las, não se sabendo ao certo as razões de as
terem abandonado ou forçados a fazê-lo, não se sabendo também por quem.
Apesar de saberem as razões de tais factos, pelo
menos em termos públicos, quero acreditar que antes da implantação destas casas houve um estudo
prévio dos prováveis interessados. Fez-se o estudo
de viabilidade e os projectistas e outras pessoas de
distintas áreas intervieram para dar aval a este projecto e, como tal, como explicar que estas infra-estruturas estejam votadas ao abandono?
A materialização desta iniciativa contou com
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contribuições dos munícipes em formas de taxas e
impostos daí que julgo merecerem explicações para
o estado em que se encontram as casas, agora engolidas por capim e arbustos cujo crescimento rápido
é estimulado pelas chuvas que têm vindo a cair nos
últimos dias.
Sinceramente, confesso, custa-me acreditar que
se tenha mobilizado material de construção, mestres
de obras, engenheiros, etc., para se erguer aquelas
habitações e hoje encontrarem-se abandonadas
quando se sabe que muitos cidadãos, sobretudo jovens, precisam de casas próprias. Por isso, penso
que mais do que explicações das razões do abandono das casas, muitas das quais já vandalizadas,
precisamos também de apurar responsabilidades. O
nosso país, aliás, o governo, está cansado de obras
mal paradas que retardam o desenvolvimento.
Para o caso destas habitações, os munícipes
querem saber o que falhou, como é que se concebeu
e materializou um projecto que se sabia, de antemão, que não ia dar certo. É triste ver aquele azul no
meio do matagal a degradar-se e a servir de albergue
para marginais que, tal como dizia, à calada da noite
atormentam as pessoas.
Espero, muito sinceramente, que, desta vez, as
autoridades municipais da cidade de Maputo venham a público explicar sobre o que está a acontecer com aquelas casas.
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Agravamento da tarifa dos transportes
e arrogância dos operadores do sector
FAZTUDO NGUILAZE
NOS meados do ano passado, o Conselho Municipal da cidade de Maputo
envolveu-se numa série de negociações
com as associações dos transportadores
de passageiros que, de forma unilateral
pretendiam agravar as tarifas dos transportes sob a alegação de que os praticados, para além de não cobrirem os custos
das suas operações, há muito que não
eram reajustados. Foi um exercício que
envolveu os próprios munícipes utentes,
através de reuniões públicas promovidas
pelo Município em alguns distritos municipais.
No entanto, não quero acreditar que
nessas reuniões, os participantes, refiro-me aos munícipes utentes dos transportes públicos e semi-colectivos de
passageiros tenham dado o aval para se
avançar com o agravamento das tarifas
dos transportes, que se aprovou entre a
edilidade e as associações dos transportadores, agravamento que aliás foi posteriormente chancelado pela Assembleia

Municipal, mas tinha que se encontrar
um meio termo para a questão.
Estou em crer que mesmo depois da
aprovação deste agravamento pelo órgão legislativo da autarquia de Maputo,
os operadores dos transportes chegaram
a recear a sua aplicação com o temor de
que quando tal ocorresse poderia haver
convulsões (greves/manifestações) dos
munícipes que poderiam culminar com a
destruição das suas viaturas. Felizmente
isso não ocorreu tal como aconteceu em
anteriores ocasiões.
Entendo que para isso muito terão
contribuído as reuniões de auscultação
pública que antecederam a aplicação da
medida, mas sobretudo da compreensão
dos munícipes de que a vida não estava
nada fácil para ninguém, uma situação
agudizada pelos constantes agravamentos dos preços dos combustíveis e da
pandemia do novo coronavírus.
Aliás, pelo que acompanhei das entrevistas feitas a alguns munícipes por alguns órgãos de comunicação social sobre
a matéria, mesmo não concordando com

o agravamento das tarifas impunham que
a medida fosse compensado pelo abandono de algumas práticas, sobretudo por
parte dos operadores dos transportes semi-colectivos de passageiros, nomeadamente o encurtamento das rotas, muitas
vezes camuflado através das “entrevistas” dos cobradores aos passageiros, entre outras lesivas aos bolsos dos cidadãos.
O problema é que quem mora na
zona peri-urbana, para chegar ao centro da cidade e vice-versa era obrigado
a fazer mais do que duas ligações. No
entanto, a despeito de os associados dos
semi-colectivos de passageiros terem
aparentemente assumido o compromisso de orientar os seus trabalhadores a
abandonar aquelas práticas contrárias e a
participar na fiscalização para o controlo do seu cumprimento, tal não passou
disso. Ou seja; ainda há o encurtamento
de rotas, o mesmo que acontece com as
“entrevistas”dos cobradores. Eu sou testemunho de tais factos.
Por exemplo, é frequente ouvir dos
transportadores que fazem ligação en-

tre os bairros de Magoanine “C”, vulgo
Matendene e Singathela, nas cidades de
Maputo e Matola, respectivamente, gritarem “Benfica...Benfica...”quando parte
do primeiro ponto e, chegados ao Benfica
gritam T-3 ou Zona Verde, e por aí em
diante. O mesmo ocorre com os transportadores que ligam o bairro de Malhazine
e a baixa da cidade de Maputo. Com relação a estes referir que chegam ao terminal
de Malhazine, se não houver um fiscal da
associação ou da Polícia Municipal preferem não embarcar ninguém, fazendo-o
ao longo do percurso onde, facilmente,
determinam a quem transportar desde
que este não vá ao destino, neste caso no
terminal do Anjo Voador.
Afinal quem controla o cumprimento daquilo que se pode considerar de um
acordo tácito havido entre os transportadores dos semi-colectivos de passageiros
e os utentes para o agravamento das tarifas dos transportes? É que os motoristas
e os cobradores dos “chapas” continuam
arrogantes sempre que um passageiro reclamar.

Minimizar problemas
de inundações em Maputo
CONSTANTINO ERNESTO
SEMPRE que chove na cidade de Maputo, sabe-se de
antemão que determinados bairros ou vias de acesso
ficam comprometidos. As águas invadem residências,
muitos bens se perdem e, consequentemente, perpetua-se a pobreza.
As imagens que os órgãos de informação nos trazem são penosas. Homens e mulheres procuram, desesperadamente, retirar as águas do interior das residências, num movimento inglório porque as vias de acesso
encontram-se, igualmente, saturadas e a água não tem
canais apropriados para a drenagem.
Os problemas já são sobejamente conhecidos,
faltando somente agir para contrariar esta tendência.
Quero acreditar que as autoridades já mapearam os locais propensos a inundações. Aliás, alguns locais já foram declarados como zonas onde ocorrem inundações
e, por isso, não se deve erguer casas para habitação, etc.
Devido a inundações, algumas famílias foram reassentadas. Infelizmente, nestes bairros de reassentamen-
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to, novos locais propensos a inundações vão surgindo,
fazendo com que as mesmas pessoas continuem com
o sofrimento.
Tudo isto acontece, muitas vezes, por conta do
desnível do relevo, sendo que algumas habitações são
erguidas na zona alta e outras na baixa. Deste modo,
quando chove, a tendência das águas é ir às zonas baixas, criando condições para a sua permanência nos
quintais e interior das residências.
Tudo quanto relato acredito ser do conhecimento
das autoridades, a quem se solicita que actuem para
mudar esta tendência.
Poderia falar da necessidade de construção de valas
de drenagem para escoamento das águas mas, pode-se
falar dos custos que isso acarreta. Pois, nestes casos
pode haver necessidade de reassentar algumas famílias
para permitir a construção destas valas.
Mas, há que encontrar solução para esta situação.
E, mais do que isso, é preciso aprender com os erros
que se foram cometendo aquando do reassentamento
ou abertura de novos bairros.
ARQUIVO: Artimiza Machel (Chefe) e Daniel Nguetse
DELEGAÇÕES: Sofala: Eliseu Bento (Delegado), Horácio
João (telefones: 23323033 e 23322882); Nampula: Carlos
Coelho (Delegado) Mouzinho de Albuquerque
e Luís
Norberto (Telef.: 26212483); Niassa: Carlos Tembe
(Delegado) Gaza: César Langa (Delegado) (Telef.: 28222780);
Inhambane: Victorino Xavier (Delegado), (Telef.: 29321319
– Telefax-29320660); Manica: Victor Machirica (Delegado),
(Telef.: 25122297); Tete: Bernardo Carlos (Delegado), (Telef.:
25222166); Zambézia: Jocas Achar (Delegado), (Telef.:
24214713/4); Cabo-Delgado: Assane Issa (Delegado),
(Telef.: 27220535).

É necessário que se façam estudos dos solos, a disposição das casas, arruamentos, etc, de modo que as
águas não invadam as residências.
E mais: pode-se aconselhar aos residentes sobre
como tornar as casas resilientes, sobretudo na preparação do alicerce, a altura das casas para que o interior
das casas não seja invadido pelas águas. O mesmo se
pode dizer de outras regiões do país, sobretudo a província de Sofala que ciclicamente é fustigada por ciclones e tempestades.
Uma vez que já foram cometidos muitos erros, as
autoridades podem também optar pelo nivelamento dos solos e só depois disso é que se pode proceder
ao parcelamento. Errar muitas vezes, é demais. Este é
o momento de acção. Não se deve relatar sempre os
mesmos problemas. As preocupações não devem ser
sempre as mesmas. É necessário resolver o problema
de inundações para que se melhore a qualidade de vida
dos cidadãos. Outros problemas poderão surgir mas,
pelo menos o de inundações deve ser minimizado.
Haja trabalho.
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DEFENSOR DA VIDA SELVAGEM

Mateus Mutemba
distinguido nos EUA

O

ANTIGO director-geral da Administração Nacional das
Áreas de Conservação (ANAC), Mateus
Mutemba, foi distinguido no
sábado, nos Estados Unidos da
América (EUA), com o prémio
Capstick Hunting Heritage,
destinado aos defensores da
vida selvagem.
O Capstick, entregue na
40.ª Convenção Anual do
Dallas Safari Club, homenageia o trabalho de Peter H.
Capstick, caçador e escritor
norte-americano, cujo respeito pela vida selvagem impulsionou a promoção de um
legado de caça que garante a
sua sustentabilidade.
O reconhecimento é dado
a indivíduos que demonstram apoio a esse legado por
meio de educação ou causas humanitárias. “Mutemba
certamente incorporou esses
valores como um guardião
dedicado da nossa herança de
caça”, disse a organização do
prémio.
Na ocasião, Mateus Mutemba prometeu continuar o
esforço para promover a integração da conservação e de-

Mateus Mutemba

senvolvimento humano, com
a perspectiva de beneficiar os
homens, animais selvagens e
a biodiversidade.
“Espero que o prémio sirva de inspiração para outros
na área no meu país e região”,
disse.
No mesmo evento foram
distinguidos também o Zambeze Delta Safáris e Mark Haldane, sócio deste empreendimento situado na Coutada 11,
Complexo de Marromeu, na

província de Sofala.
O Zambeze Delta Safáris e
Haldane receberam o prémio
de “Melhor Pavilhão” e “Melhor Operador de Safáris do
ano” respectivamente.
A 40.ª Convenção Anual
do Dallas Safari Club, que decorreu entre seis e nove de Janeiro de corrente ano, exibiu
actividades, bens e serviços da
cadeia de valor da economia da
vida selvagem de todo o mundo.

Mateus Mutemba é mestre
em Políticas Públicas, com especialização em Administração
de Desenvolvimento pela Australian National University.
É também pós-graduado
em Administração de Desenvolvimento pela mesma
universidade e licenciado em
História pela Universidade
Eduardo Mondlane (UEM).
Trabalhou nos últimos 10
anos no Parque Nacional da
Gorongosa (PNG), onde exer-

ceu as funções de director de
Desenvolvimento
Humano
(2008-2011) e de administrador do Parque (2011- 2018).
Despenhou ainda o cargo
de director-geral da ANAC entre 2018 e 2021.
Em 2013 foi reconhecido
como “Herói da Conservação”
devido à sua liderança no trabalho de restauração do PNG,
no 36.° “International Wildlife Film Festival” realizado nos
EUA.
Ainda no mesmo ano recebeu o “Prémio de Mérito da
Organização Mundial para as
Famílias (WFO)” em reconhecimento do trabalho levado
a cabo pelas comunidades da
zona tampão do Parque a Nacional da Gorongosa.
Em Junho de 2017 foi distinguido como “National Geographic Emerging Explorer”
pela National Geographic Society em Washingoton, nos
EUA.
Mutemba é actualmente
membro do Conselho Internacional de Coordenação do Programa Homem e Biosfera, da
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência
e a Cultura (UNESCO).

Oceanos registam aumento de temperatura

Calor acumulado
nos oceanos atingiu
novos recordes
O CALOR acumulado nos
oceanos atingiu novos recordes pelo sexto ano consecutivo, indicam dados de uma
investigação publicada terça-feira na revista científica
“Advances in Atmospheric
Sciences”.
Os investigadores calcularam que os primeiros dois
mil metros de profundidade
em todos os oceanos absor-

Homem recebe transplante de coração de porco
UMA equipa médica norte-americana transplantou um
coração de porco num paciente de 75 anos que sofre de insuficiência cardíaca, para salvar
sua vida.
Embora seja muito cedo
para aferir se a operação terá
sucesso, a iniciativa marca um
passo de tentativas de décadas
para conseguir usar órgãos de
animais em transplantes que
salvam vidas humanas.
A equipa do Centro Médico
da Universidade de Maryland
disse que a cirurgia provou que
um coração de um animal geneticamente modificado pode
funcionar no corpo humano,
sem rejeição imediata.
David Bennett, paciente,
sabia que não havia garantias
de que a experiência médica resultaria, mas estava em
estado terminal e inelegível
para um transplante de coração humano.
“Era morrer ou fazer a cirurgia. Eu quero viver. Eu sei

que é um tiro no escuro, mas
é a minha última hipótese”,
disse Bennett, um dia antes
da cirurgia.
O paciente está a respirar
autonomamente, mas continua conectado a uma máquina de auxílio cardíaco. Enquanto recupera, os médicos
monitorizam o seu coração.
Há uma enorme escassez
de doações de órgãos humanos, o que levou os cientistas
a tentarem descobrir como
usar os de animais.
“Se funcionar haverá um
suprimento infinito para pacientes que estão a sofrer”
explicou Muhammad Mohiuddin, director científico do
programa de transplante de
órgãos de animais para humanos na Universidade de Maryland.
Tentativas anteriores deste
tipo de cirurgia denominada
“xenotransplantes” falharam,
porque os corpos dos pacientes
rejeitaram de imediato o órgão

PUBLICIDADE

EM QUALQUER PARTE
DO PAÍS OU MUNDO

animal.
A diferença desta vez é que
os cirurgiões usaram o coração
de um porco que passou por
uma alteração genética, para
remover o açúcar nas suas células.
A agência norte-americana
de supervisão na área da Saúde
Food and Drug Administration
(FDA) permitiu a cirurgia sob a
classificação de autorização de
emergência “por compaixão”,
aplicável quando um doente
com uma condição de rísco de
vida não tem outras opções.
Bartley Griffith, médico
que realizou a operação, disse que o paciente é inelegível
para um transplante de coração
humano devido à insuficiência
cardíaca e batimentos irregulares.

Médicos esperam resultados satisfatórios do transplante

veram mais 14 zettajoules de
energia sob forma de calor
em relação ao ano passado,
o equivalente a 145 vezes da
produção mundial de electricidade.
O estudo foi feito por 23
pesquisadores de 14 institutos de vários países do mundo.
O relatório resume dois
conjuntos de dados internacionais, do Instituto de Física Atmosférica, da Academia
Chinesa de Ciências e dos
Centros Nacionais de Informação Ambiental, da Administração Nacional Oceânica
e Atmosférica, nos Estados
Unidos da América (EUA),
que analisam observações
sobre o calor nos oceanos e o
seu impacto desde a década
de 1950.
“A temperatura está a aumentar a nível global e este
é um indicador primário da
mudança climática induzida
pela humanidade”, disse um
dos autores da pesquisa, Kevin Trenberth.
Toda energia que os seres
humanos utilizam em todo
o mundo num único ano é
cerca de metade de um zettajoule (unidade para medir
energia).
“Além de calor, os oceanos absorvem actualmente
entre 20 e 30 por cento das
emissões de dióxido de car-

bono produzidas pela humanidade, o que gera a sua
acidificação”, disse Lijing
Cheng, cientista.
Acrescentou que o aquecimento reduz a eficiência da
absorção de carbono e emite
mais dióxido de carbono no
ar.
Os investigadores também avaliaram o papel de
diferentes variações naturais, tais como as fases de
aquecimento e arrefecimento
conhecidas como “El Niño”
e “La Niña”, que afectam
grandemente as mudanças
de temperatura regionais.
Segundo Cheng, as análises regionais mostram que
a subida da temperatura dos
oceanos desde o fim dos anos
1950 ocorre em todo o lado e
as ondas de calor têm enormes impactos na vida marinha.
A pesquisa mostra também que o facto resulta de
mudanças na composição atmosférica relacionadas com a
actividade humana.
“À medida que os oceanos aquecem, a água expande-se e o nível do mar sobe.
Os mais quentes sobrecarregam os sistemas climáticos,
criando tempestades e furacões mais poderosos, para
além de aumentar a precipitação e o risco de inundações”, alertou.
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CLEM ENTI NA

M ARI A

M ARI A DAM BO

FRANCI SCO

JUDI TE
JUSTI NO
FALECEU

CHI LAULE

FALECEU

FALECEU

“Combati o bom combate, acabei a carreira,
guardei a fé”.
Seu esposo Isac Tembe, filhos, sobrinhos, irmãos, primos e demais familiares com profunda dor e consternação
cumprem o doloroso dever de comunicar o falecimento do seu ente querido
CLEMENTINA MARIA DAMBO, ocorrido
no dia 10/1/2022, cujo funeral se realizou no dia 11/1/2022. Rogamos ao Senhor que a conceda o eterno descanso
entre o esplendor da luz perpétua.
347

Seus irmãos Alfredo
Chilaule, Julieta Chilaule e Celestina
Chilaule, filhos Teresa, Óscar, Hermenegildo, Ofélia e Cassamo, netos Jeecy,
Maria, Celso, Chivambo, Kyanda, Cristina, Shelsia, Pedro, Albino, Celeste,
Alfredo e Chico, sobrinhos Celso, Cláudia e demais familiares comunicam o
falecimento súbito do seu ente querido
MARIA FRANCISCO CHILAULE, ocorrido no dia 11/1/2022, cujo funeral se
realiza hoje, quinta-feira, na sua terra
natal, em Xai-Xai, Zonguene.
521

GI M O CÂNDI DO

LURDES DOS

M ANUNGO

SANTOS JOSÉ

FALECEU

Sua esposa Celina
Nabita Mutemba,
filhos Lina, Cândido, Eulália, Albino, Arsénio, Vivalde, Gimo e Stélio
lamentam com profunda dor o desaparecimento físico do seu ente
querido GIMO CÂNDIDO MANUNGO, ocorrido no dia 10/1/2022,
cujo funeral se realiza hoje, dia
13/1/2022, pelas 10.30 horas, no
Cemitério da Texlom. Que Deus
lhe dê eterno descanso.

Seus filhos Dércio e Cláudio, irmãos Lázaro, Alcinda, Inês, Lili Texeira e Ester, netos,
cunhados e demais familiares comunicam
o falecimento do seu ente querido LURDES
DOS SANTOS JOSÉ MUTHEMBA, ocorrido no
dia 12/1/2022, no Hospital Central de Maputo.
Que a sua alma descanse em paz.
533

CHI LAULE
FALECEU
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GI M O CÂNDI DO
M ANUNGO
FALECEU
O Provedor de Justiça e funcionários comunicam com profunda mágoa e consternação o falecimento do Sr. GIMO CÂNDIDO MANUNGO,
pai do Dr. Jeremias Clemente Malôa, funcionário
do Gabinete do Provedor de Justiça, ocorrido no
dia 10/1/2022, em Maputo, vítima de doença, cujo
funeral se realiza hoje, dia 13/1/2022, no Cemitério
da Texlom, pelas 11.30 horas, antecedido de velório
na Igreja Velha Apóstolica da Maxaquene, às 8.00
horas. Paz à sua alma.
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JOÃO
CI NTURÃO
QUI NHENTOS

GI M O CÂNDI DO
M ANUNGO

FALECEU
A Associação das Escolas de Condução de Moçambique lamenta com profunda dor o desaparecimento
físico do seu membro fundador GIMO CÂNDIDO
MANUNGO, ocorrido no dia 10/1/2022, cujo funeral
se realiza hoje, dia 13/1/2022, pelas 10.30 horas,
no Cemitério da Texlom. Que Deus lhe dê eterno
descanso.
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M AGANLAL
FRANCI SCO
GUAGUALHA
M ASSI NGUE

BHAGOAN
FALECEU

FALECEU
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M ARI A FRANCI SCO

A Ministra, Vice-Ministro, Secretário
Permanente, membros do Conselho
Consultivo e funcionários em geral do Ministério dos
Negócios Estrangeiros e Cooperação comunicam com
profunda mágoa e consternação o falecimento da Srª
JUDITE JUSTINO, funcionária deste ministério, ocorrido no dia 6/1/2022, na cidade de Porto, Portugal, vítima
de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 13/1/2022,
no Cemitério da Texlom, pelas 13.00 horas, antecedido de velório na capela do HCM, pelas 10.30 horas. À
família enlutada endereçam as sentidas condolências.
Paz à sua alma.

(6 meses)
Sua esposa Luísa Quinhentos e
filhos Leonel, Regina, Stérgio, Ivan, Valuque e Luísa
recordam com muita saudade a passagem do sexto
(6º) mês da partida para o Pai Celestial do seu ente
querido JOÃO CINTURÃO QUINHENTOS, com a celebração eucarística na Paróquia Nossa Senhora do
Amparo - Matola-700, no dia 14/1/2022, pelas 18.00
horas e a deposição de flores na sua campa, pelas
8.30 horas, e no sábado, dia 15/1/2022, no Cemitério de Michafutene. Que o Senhor o ilumine na luz
perpétua.
573

M UTHEM BA

FALECEU
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Sua esposa, filhos, noras, genros, netos e demais familiares comunicam
com profunda mágoa e consternação o falecimento do seu ente querido MAGANLAL
BHAGOAN, ocorrido no dia 11/1/2022, em
Maputo, cuja cremação se realizou no mesmo
dia, no crematório de Lhanguene. Aum Shanti,
Shanti, Shanti.

O Conselho de Administração da Electricidade de
Moçambique, EP, Comité da empresa e trabalhadores em geral comunicam com profunda mágoa
e consternação o falecimento do Sr. FRANCISCO
GUAGUALHA MASSINGUE, trabalhador reformado
desta empresa, ocorrido no dia 9/1/2022, vítima de
doença, cujo funeral se realizou no dia 12/1/2022, no
Cemitério de Lhanguene, em Maputo. À família enlutada apresentam as mais sentidas condolências.
Paz à sua alma.
351

ANDRÉ JUSTI NO ZANDAM ELA

FALECEU

ESPERANÇA M AQUE

546

É com profunda dor que comunicamos o desaparecimento físico da nossa avó e sogra
MARIA FRANCISCO CHILAULE, pelo que a
sua neta Kyanda HASSANE e Mirela Hassane
desejam ao Senhor que conceda melhor lugar
no seu cantinho.
521

FALECEU
O Juiz-Presidente, Juízes Desembargadores, Administradores Judiciais e funcionários em geral do Tribunal Superior de Recurso de Maputo participam com
profundo pesar e consternação o falecimento do Sr. ANDRÉ JUSTINO ZANDAMELA, irmão da Srª Carlota Justino Zandamela, Secretária Judicial da 3ª Secção
Criminal deste Tribunal, ocorrido no dia 11/1/2022, vítima de doença, cujo funeral
se realiza hoje, dia 13/1/2022, pelas 9.00 horas, no Cemitério de Michafutene, na
cidade de Maputo. À família enlutada apresentam as mais sentidas condolências.
Paz à sua alma.
345

O Gabinete de Informação comunica o falecimento
da Srª ESPERANÇA MAQUE, mãe do seu colega
Mário Bento Vasco, ocorrido no dia 11/1/2022, vítima
de doença, na província de Inhambane, distrito de
Morrumbene, cuja cerimónia fúnebre se realiza hoje,
dia 13/1/2022, no cemitério familiar. Paz à sua alma.
361
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TOM ÁS TAI M E

LÚCI A ANTÓNI O

M UENDANE

DOS SANTOS

(1923 - 2022)
FALECEU

FALECEU

Sua esposa Paciência
Chipenete Nhantumbo,
filhos Carlos, Marta, Cardoso, Pedro, Amélia, Paulo e Liberdade, netos, bisnetos, trinetos e
demais familiares comunicam com muita
mágoa e consternação o falecimento do
seu ente querido TOMÁS TAIME MUENDANE, ocorrido no dia 11/1/2022, em Maputo,
vítima de doença, cujo funeral se realiza no
dia 14/1/2022, pelas 8.00 horas, no cemitério familiar de Chacutane, no distrito de
Panda, província de Inhambane, antecedido
de velório, na Igreja do Espírito Santo, no
bairro de Hulene, cidade de Maputo, hoje,
dia 13/1/2022, pelas 7.00 horas. Paz à sua
alma.
370

JOÃO CI NTURÃO
QUI NHENTOS
(6 meses)
Esposo e pai JOÃO CINTURÃO QUINHENTOS, passam seis (6) meses que vimos
pela última vez o seu sorriso incomparável
e gracioso. A saudade sufoca nossos corações e só nos resta conformarmo-nos com a sua prematura
partida, porque sabemos que está com Deus. Sua esposa Luísa Quinhentos, filhos Leonel, Regina, Stérgio, Ivan, Valuque
e Luísa, irmãos, cunhados, noras, netos, demais familiares e
amigos recordam-lhe com amor e carinho. Mais informam que
na sexta-feira, dia 14/1/2022, pelas 18.00 horas, rezarão missa,
na Paróquia Nossa Senhora do Amparo-Matola-700 e no sábado, dia 15/1/2022, pelas 8.30 horas, haverá deposição de flores
em sua memória, no Cemitério de Michafutene. Descanse na
glória do Senhor!
573

FERNANDO I SSUFO
SI GANO
FALECEU
É com profunda mágoa e consternação que o Comando da
Força Aérea de Moçambique comunica com
tristeza a notícia da morte do seu membro,
Major FERNANDO ISSUFO SIGANO, ocorrida
no dia 11/1/2022, em Maputo, vítima de doença. À família enlutada, o Comando da Força
Aérea de Moçambique endereça as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.
371

376

SAM UEL FI RM I NO
FALECEU

A Presidente da Autoridade Tributária de Moçambique, directores,
delegados e funcionários em geral
comunicam com profunda mágoa e consternação
o falecimento do Sr. CARLOS JOSÉ AWADE, funcionário da Autoridade Tributária, ocorrido no dia
11/1/2022, no HCM, vítima de doença, cujo funeral
se realiza hoje, dia 13/1/2022, no Cemitério de Lhanguene, pelas 10.00 horas, antecedido de velório, às
9.00 horas, na Mesquita Chadulia, Avenida de Angola. À família enlutada endereçam as mais sentidas
condolências. Paz à sua alma!
368

ADELAI DE
M AHUM ANE
FALECEU
A Direcção e todos funcionários
do Instituto de Amêndoas de
Moçambique, IP comunicam com
profunda mágoa e consternação o falecimento da
Srª ADELAIDE MAHUMANE, mãe do Sr. César Agostinho Dzeco, funcionário desta Instituição, ocorrido
no dia 12/1/2022, em Maputo, vítima de doença, cujo
funeral se realiza no Cemitério de Michafutene,
antecedido de velório na capela de Michafutene,
às 10.00 horas. À família enlutada, o Instituto de
Amêndoas de Moçambique, IP apresenta as mais
sentidas condolências. Paz à sua alma.
365

O Comando da Força Aérea de
Moçambique comunica com profunda dor e
consternação a morte do seu membro, Major
SAMUEL FIRMINO, piloto-instrutor, ocorrida
no dia 11/1/2022, em Maputo, vítima de acidente de aviação. À família enlutada, o Comando
da Força Aérea de Moçambique endereça as
mais sentidas condolências. Paz à sua alma.
371

M ANHANGA ANDRADE
RAM OS
FALECEU
A Presidente da Autoridade Tributária de Moçambique, directores, delegados e funcionários em geral
comunicam com profunda mágoa e consternação o
falecimento do Sr. MANHANGA ANDRADE RAMOS,
funcionário da Autoridade Tributária, que em vida
se encontrava afecto ao Terminal de Combustíveis
da Beira, ocorrido na madrugada do dia 7/1/2022,
na cidade da Beira, cujo funeral se realizou no dia
12/1/2022, no Cemitério da Saudade, na cidade de
Quelimane. À família enlutada endereçam as mais
sentidas condolências. Paz à sua alma.
368

EDY EDUARDO JOSÉ

ARM I NDA SAM UEL
LANGA
(2/2/1947-13/1/2021)

FALECEU

(1 ano de eterna saudade)

O Comando da Força Aérea de
Moçambique comunica com
profunda dor e consternação
a morte do seu membro, Terceiro Sargento
EDY EDUARDO JOSÉ, instruendo-aviador,
ocorrida no dia 11/1/2022, em Maputo, vítima
de acidente de aviação. À família enlutada,
o Comando da Força Aérea de Moçambique
endereça as mais sentidas condolências. Paz
à sua alma.
371

Vovó Minda, parece que foi ontem, mas foi há 1
ano que partiste para uma viagem sem regresso
e que não mais poderemos abraçar-te. Ainda consternados com
a dor, seu esposo, filhos, genros, noras, netos, bisnetos, irmãos
e demais familiares comunicam que se realiza no dia 14/1/2022,
missa na Igreja Nossa Senhora do Amparo, às 18.00 horas e
no sábado, dia 15/1/2022, deposição de flores no Cemitério da
Texlom, pelas 8.00 horas. Paz à sua alma.
522

HELENA JUSTI NA DA
COSTA
FALECEU
A família Romero participa com pesar o falecimento de HELENA JUSTINA DA COSTA, ocorrido no dia 11/1/2022, vítima de doença. Mais
informa que o funeral se realiza hoje, quinta-feira, com missa
de corpo presente, na Paróquia do bairro do Aeroporto, às 8.30
horas, partindo às 9.45 horas para o Cemitério de Lhanguene.
À família enlutada apresenta as suas sentidas condolências.
Que Deus lhe conceda o eterno descanso. Descanse em paz
Heleninha.
375

JULI ETA NHAM USSUA
(1926-2022)

FALECEU
É com muito pesar que as suas filhas Amélia Monteiro e Balbina
Nhamussua, netos, bisnetos e trinetos comunicam a morte do seu
ente querido JULIETA NHAMUSSUA, ocorrida às 23.00 horas de
segunda-feira, cujo funeral se realiza hoje, quinta-feira, dia 13/1/2022, no Cemitério
de Lhanguene, pelas 10.00 horas, antecedido de velório às 8.00 horas, na Igreja
Congregacional, Paróquia de Chamanculo. Neste momento de dor e consternação,
só nos cabe pedir a Deus que lhe ilumine e dê paz à sua alma.

ARCÉNI O I NÁCI O M UCOCA

FALECEU

FALECEU

378

FALECEU

Seus filhos Pedro, Inácio, Ivete, Pinto (ausente), Robélia
(ausente), Elsa, Angelina, Anita, Mek, Alzira e
Mateus Fumo, netos, noras, genros, irmãos,
primos e demais familiares comunicam o falecimento da sua mãe LÚCIA ANTÓNIO DOS
SANTOS, ocorrido no dia 12/1/2022, na sua
residência, vítima de doença, cujo funeral se
realiza em data a anunciar. Paz à sua alma.

JUDI TE DOM I NGOS JUSTI NO
Isidro Amade e filha Thaynara Luana e netos Indira, Lian e Milan
comunicam com profunda dor e consternação o falecimento
de JUDITE DOMINGOS JUSTINO, mãe do filho, irmão e pai Michel Momade Isidro Amade, ocorrido no Hospital São João, na
cidade do Porto, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, quinta-feira, dia
13/1/2022, pelas 13.30 horas, no Cemitério da Texlom, antecedido de velório, às
10.30 horas, na capela do HCM. Que Deus a conceda eterno descanso.

CARLOS JOSÉ
AW ADE

A Presidente da Autoridade Tributária de Moçambique, directores, delegados e
funcionários em geral comunicam com profunda mágoa e consternação o falecimento do funcionário ARCÉNIO INÁCIO MUCOCA, que em vida se encontrava
afecto ao DAF-Maputo 1º Bairro, ocorrido no dia 12/1/2022, cujo funeral se realiza
em data a anunciar. À família enlutada endereçam as mais sentidas condolências.
Paz à sua alma.
368
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JUDI TE DOM I NGOS JUSTI NO

HELENA JUSTI NA DA
COSTA

FALECEU
Isidro Amade, irmãos Anifa e esposo, Abiba e esposo, Carima
e Momade “Jo”, sobrinhos, Nádia, Dósio, André, Yara, Gabito,
Samanta, Serginho, Faede, Nasser e netos comunicam com
profunda dor e consternação o falecimento de JUDITE DOMINGOS JUSTINO, mãe do seu filho, sobrinho, primo e tio Michel
Momade Isidro Amade, ocorrido na cidade do Porto, vítima de
doença, cujo funeral se realiza hoje, quinta-feira, dia 13/1/2022, pelas 13.30 horas,
no Cemitério da Texlom, antecedido de velório, às 10.30 horas, na capela do HCM.
Que Deus a conceda eterno descanso.
378

(Heleninha)

FALECEU
As famílias Costa e Soares participam com
pesar o falecimento do seu ente querido HELENA JUSTINA
DA COSTA (Heleninha), ocorrido no dia 11/1/2022, cujo
funeral se realiza hoje, quinta-feira, partindo da Paróquia
do Bairro do Aeroporto onde terá lugar a missa de corpo
presente, com início às 8.30 horas, para o Cemitério de
Lhanguene às 9.45 horas. Descanse em paz Helena. Que
Deus lhe conceda o eterno descanso.
375
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VENDE-SE

VENDE-SE

CONJUNTO de nove (9) casas de um
quarto e sala cada, com casa de banho
privativo, na parte do quintal tem uma
cozinha colectiva e quatro casas de
banho colectivas, água e luz instalados,
tanque de água de cinco mil litros com
bomba de pressão. Para empresas
que trabalham com trabalhadores das
províncias, vende-se por 230 000USD.
Contacto: 84/87-2977462.

APARTAMENTO t3, no Condomínio
Polana Shopping, vende-se por 24 500
000,00MT. Escritórios com 62 e 105m²,
vende-se e arrenda-se em todos condomínios novos e antigos da Polana,
Sommerschield e Triunfo. Contacto:
84-2664723, Imoestrela Real State.

320

FLAT tipo 2, num 2º andar, na Coop,
vende-se por 5 500 000,00MT; flat tipo
3, com 2wc, garagem e anexo, num 2º
andar, no B. Central por 7 500 000,00MT;
flat tipo 3, com 2wc, anexo e garagem,
na Polana por 12 000 000,00MT; flat
tipo 2 num R/C, com quintal privado e
anexos por 10 000 000,00. Contacto:
84/874277003 ou 82-1387740.
298

PROPRIEDADE 30x40m, na Ponta
D’Ouro, Rua “D”, com dependência, furo
de água, própria p/construir um R/C, 1º
e 2º andares, com piscina, vende-se
por 4 300 000,00MT, negociáveis e com
facilidade de pagamento. Contacto:
82-5488546.

SAIBA O QUE ACONTECE
NO SEU MUNICÍPIO

316

VIVENDA tipo 3, com 2 suites, num R/C
e 1º andar, cozinha americana e piscina,
na Av. Mao Tsé Tung, vende-se por 48
000 000,00MT; geminada tipo 3, com
2wc, num 1º andar, com cozinha moderna, tem obras, na Av. Mao Tsé Tung
por 20 000 000,00MT; ruína vivenda com
área de 600m², na Av. Kenneth Kaunda
por 30 000 000,00MT; pensão R/C, restaurante, 1º e 2º andares, quartos, no Alto
Maé por 20 000 000,00MT; apartamento
tipo 3, com 2wc, na Av. Valenti Citi por 14
500 000,00MT. Temos fotos. Contacto:
84-4532199 ou 82-4825750.
397

CINCO (5) moradias, tipos 5 e 4, todas
têm piscina, vende-se por 45 milhões,
60 milhões, 20 milhões, 15 milhões e 12
milhões, localizadas nos bairros Triunfo
e Chiango; espaços em Mapulene por 1
500 000,00MT; 2 apartamentos tipo 2, no
1º e 2º andares por 5 500 milhões, cada,
no Chiango. Contacto: 84-/86-8885290.
498

VIVENDA tipo 4, com 2wc, cozinha,
piscina, 1 anexo, garagem e quintal
25x50m, na Matola, Hanhane; flat tipo
2, num R/C, prédio pequeno, no Alto
Maé; restaurante escritório na Matola,
Hanhane; propriedade 100x100m na
Matola cidade, vendem-se. Contacto:
84-5926445.
318

MORADIA super-espaçosa e luxuosa,
tipo 5, com 3 suites, 3wc, cozinha montada, garagem, jardim, piscina e ginásio,
dentro de um condomínio fechado, na
Matola, EN4, Condomínio Garden Park,
vende-se por 29 000 000,00MT, facilidade de pagamento. Contacto: 84-8383889
ou 84-8121492.
434

FLAT tipo 2, pronta a habitar, prédio
pequeno, num 2º andar, bairro da
Coop, próximo do Supermercado Luz,
vende-se por 5 500 000,00MT. Visitas
a qualquer hora. Contacto: 84-8383889
ou 84-8121492.
434

VIVENDAS: Coop, t4, suite, vende-se
por 22 500 000,00MT; C. Matola, t4,
suite, com piscina; B. Horizonte, t5,
suite, com 3 salas por 16 500 000,00MT;
M. Rio, t3, suite por 5 500 000,00MT.
Apartamentos: Alto Maé, t3 com quintal
por 6 000 000,00MT; Zimpeto, estaleiro,
gabinetes, oficina e armazém por 14 000
000,00MT. Contacto: Facebook: Organizersmz, 84-5171252 ou 82-8945040.
373

VIATURAS

O NOTÍCIAS DEDICA DIARIAMENTE
UMA PÁGINA À CIDADE DA BEIRA

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

TOYOTA Hilux, cabina dupla, com
4 portas, 4x4, diesel, caixa manual,
condições impecáveis, vende-se por
880 000,00MT. Contacto: 84-6057555.
456

560

ARRENDA-SE
MORADIA, geminada, apartamento,
flat, armazém, lojas, escritório, restaurante e hotel, nas cidades de Maputo e
Matola, arrendam-se. Temos imóveis
ao preço do seu bolso. Contacto: 848383889 ou 84-8121492.
434

ESCRITÓRIO num espaço aberto,
com vista para a baía, área de 130m²,
3º andar, na Polana, arrenda-se por
110 000,00MT. Contacto: 82-3085756.
402

MORADIA tipo 8+1, num R/Chão e 1º
andar, com 6 suites, 2wc geral, piscina,
quintal enorme a frente e a trás, sala
dupla com vista espaçosa lazer para
piscina, arrenda-se e baixou para 400
000,00MT, na Sommerschield. Contacto: 86/84-8885290, Sr. Lisboa.
498

LOJA num R/Chão e 1º andar, dimensão total 300m², arrenda-se por
150 mil meticais, na Av. 24 de Julho,
no B. Central; armazém de 300m²,
tem escritório no 1º andar, cozinha, wc
e cozinha por 170 000,00MT, na Av.
Acordos de Lusaka, serve para vários
fins; moradia tipo 3+1, com 2wc por
50 000,00MT, na cidade da Matola;
vivendinha tipo 2, climatizada, com dependência, 3 compartimentos, garagem
para 2 viaturas, pronta a habitar, no B.
Central por 60 000,00MT. Contacto:
84/86: 8885290.
498

COWORK/ESCRITÓRIOS PARTILHADOS: gabinetes arrendam-se
por 15 000,00MT; mesas de trabalho
por 8 500,00MT; sala para reuniões,
restaurantes, festas ou afterwork, tudo
negociável. Grátis: internet, recepção,
limpeza, água e luz, segurança transversal, Mao Tsé-Tung, na R. da Justiça.
Contacto: 82-8945040, 84-5171252 ou
87-8945040.
373

VIVENDAS: Sommerschield, Mao
Tsé-Tung, t5, suite, arrenda-se por
180 000,00MT; Coop, t3, com anexos
por 90.000,00MT; J. Nyerere, 20 gabinetes por 7 500USD; C. Matola, t3,
suite + hospedagem t1, piscina por 75
000,00MT. Apartamentos: Polana, t2,
mobilado por 60 000,00MT; Coop, t3,
com 2wc por 45 000,00MT. Contacto:
84-5171252 ou 82-8945040.
373

PRECISA-SE
HOTÉIS, prédios, condomínios, lodges,
vivendas, apartamentos, fábricas, armazéns, projectos e ou outros imóveis
em território nacional e internacional,
precisa-se para comprar, vender ou
arrendar. Contacto: Agência Imobiliária
O. Moz, Facebook:Organizersmz,
84-5171252, 82-8945040 ou comercial＠organizersmz.com.
373

30

Quinta-feira, 13 de Janeiro de 2022

DESPORTO

N CAN-2021 N CAN-2021 N CAN-2021 N CAN-2021 N CAN-2021 N CAN-2021 N CAN-2021 N CAN-2021 N CAN-2021 N CAN-2021 N CAN-2021 N

Cabo Verde pode
assegurar “oitavos” hoje

A

SELECÇÃO de Cabo
Verde pode garantir esta noite a sua
qualificação para os
oitavos-de-finais
do Campeonato Africano
das Nações (CAN), que hoje
entra no quinto dia de competição.
Com três pontos, os
“tubarões azuis” precisam
vencer Burkina Faso, que na
estreia perdeu (2-1) frente
aos Camarões, em partida
referente à segunda jornada
do Grupo “A”.
As equipas entram no
jogo em clima contrastante,
com Cabo Verde moralizado
por ter se estreado com vitória (1-0) frente a Etiópia,
enquanto o Burkina Faso
está a tentar se recuperar da
derrota na estreia.
Os cabo-verdianos sabem que se triunfarem esta
noite (21.00 horas) passarão a somar seis pontos e
praticamente
asseguram
a qualificação no mínimo
como um dos quatro melhores terceiros classifica-

Os anfitriões, que mesmo sem deslumbrar, venceram Burkina Faso na
estreia, são claramente favoritos ao triunfo que assegura a vaga na próxima fase
da prova. Mas pela frente
enfrentam uma Etiópia que
precisa de pontuar para
continuar a sonhar com a
qualificação, o que pode
não se suceder em caso de
derrota.
Lembre-se que o CAN
tem seis grupos, todos com
quatro selecções. Os dois
melhores classificados e os
terceiros melhores classificados transitam para os
oitavos-de-finais.
RESULTADOS DE ONTEM
Tunísia-Mali (0-1)
Mauritânia-Gâmbia (0-1)
Guiné Equatorial-Costa do
Marfim (0-1)

Se vencer hoje, Cabo Verde assegura os oitavos-de-final

dos. Na pior das hipóteses,
os lusófonos precisam evitar derrota para continuar
na “pole position” para
chegar aos últimos 16, enquanto Burkina Faso vai

ao jogo desesperado para
conquistar os três pontos,
depois da derrota na ronda
inaugural.
CAMARÕES TAMBÉM
PODE SE APURAR

À semelhança de Cabo
Verde, os anfitriões (Camarões) podem igualmente
assegurar esta noite a qualificação em caso de vitória
frente a Etiópia.

JOGOS PARA HOJE
18.00 horas: Camarões-Etiópia
21.00 horas: Cabo Verde-Burkina Faso

Salima primeira mulher
a arbitrar jogo do CAN
SALIMA Mukansanga, que
dirigiu o encontro entre
Guiné e Malawi, disputado segunda-feira no Stade
Omnisports, em Bafoussam, tornou-se a primeira
juíza a dirigir um jogo do
CAN.
A internacional ruandesa faz parte da lista dos
64 árbitros destacados para
a prova iniciada no domingo.

De 33 anos de idade,
Mukansanga é conhecida
como a Pierluigi Collina
dada a sua postura (calma e
fria) em campo. A ruandesa
tem vindo a fazer história
na sua carreira, tendo se
destacado nos Jogos Olímpicos de 2020, em Tóquio,
Japão, na Copa do Mundo
Feminino de 2019, disputado em França, no “Mundial” feminino de 2018 e

nas eliminatórias de qualificação Olímpica Sub-23.
Recentemente Salima
Mukansanga participou na
primeira edição da Liga de
Campeões Femininos em
futebol, realizada no Egipto.
Importa recordar que
Moçambique também está
representado na arbitragem pelo assistente Arsénio Marrengula.

Salima tornou-se na primeira mulher a dirigir uma partida dum CAN

Queiroz teve acesa Salah e Mané lideram
troca de palavras parada dos mais caros
com adeptos

CARLOS Queiroz não escondeu a sua frustração depois da
derrota (0-1) do Egipto na estreia no CAN. O treinador luso-moçambicano envolveu-se numa acesa troca de palavras
com um grupo de adeptos dos Faraós, à saída do relvado, e
depois, em declarações aos jornalistas, dirigiu duras criticas
à arbitragem.
Mal acabou o jogo, Carlos Queiroz aproximou-se da vedação para responder a um grupo de adeptos que estava a
contestar, desafiando-os a aproximarem-se das grades antes de voltar as costas.
Logo de seguida, diante dos jornalistas, o seleccionador do Egipto criticou a arbitragem. “Infelizmente não foi o
nosso dia. Mas também não foi um bom dia para os árbitros.
Houve um penalte que ficou claramente por marcar. Não é
possível que o VAR não se tenha manifestado. O futebol é
assim mesmo”, atirou.
Mais calmo, Carlos Queiroz lembrou que ainda há mais
dois jogos e que está tudo em aberto. “A Nigéria mereceu
a vitória, mas espero encontrá-los outra vez na final. A nós
cabe-nos agora descansar e recuperar forças para o segundo
jogo. Ainda há seis pontos a conquistar e é isso exactamente
o que vamos fazer”, destacou.

Mali vence Tunísia
em jogo de vergonha
O MALI venceu a Tunísia
por 1-0, em jogo da primeira
jornada do Grupo “F”, disputado na tarde de ontem
em Olembe, que terminou
sob fortes protestos da formação tunisina e que está a
manchar a competição.
O protagonista da vergonha é o polémico árbitro
zambiano Janny Sikazwe
que, em 2018, esteve envolvido em decisões que prejudicaram os angolanos do 1º
de Agosto, contra os tunisinos do Esperance de Tunis,
para as meias-finais da Liga
dos Campeões em que os
angolanos foram prejudicados e impedidos de chegar à
final.
Passavam alguns segundos depois dos 85 minutos
quando o árbitro Janny Sikazwe se precipitou apitou
para o final do encontro.
Depois de corrigido o
erro, o jogo retomou para
os quatro minutos em fal-

ta que, afinal, não seriam
menos polémicos. Quando
passavam 87 minutos, cerca
de um minuto depois da retoma, Sikazwe mostrou um
cartão vermelho ao jogador
do Mali, El Bilal Touré, avançado dos franceses do Reims, num lance polémico em
que o zambiano foi aconselhado pelo VAR a rever o
lance. Após ter, no campo,
revisto as imagens, o árbitro
manteve a sua decisão.
Porque a ponta final do
jogo estava predestinada a
manchar o CAN, Janny Sikazwe voltou a apitar para o
final da partida numa altura
em que passavam 89 minutos e 47 segundos. Esse era
o tempo exibido pela transmissão televisiva. Só que,
desta vez, o zambiano não
voltou atrás e terminou a
partida, apesar dos muitos
protestos do banco da formação tunisina - e de o jogo
ter tido nove substituições

e duas consultas ao VAR na
segunda parte, momentos
que levariam a que houvesse
no mínimo seis minutos de
compensação das neutralizações. É que, por norma,
cada substituição é compensada por 30 segundos de
tempo extra.
E se o que atrás foi relatado pensou que fosse tudo,
então está enganado. É que,
já depois das equipas terem recolhido ao balneário,
a organização ordenou que
fossem jogados mais cinco minutos, mas a Tunísia
recusou-se a voltar ao relvado. O jogo terminou assim, definitivamente, 1-0,
a favor do Mali. O encontro
ficou decidido ao minuto 48
com um golo de grande penalidade de Ibrahima Kone.
No domingo, e referente à
segunda jornada, o Mali enfrenta a Gâmbia, enquanto
que a Tunisia terá pela frente
a Mauritânia.

Acreditados cerca
de 1800 jornalistas

DEPOIS DA DERROTA DO EGIPTO

OS avançados do Egipto e Senegal, respectivamente Mohomed Salah e Sadio Mané, são os
dois jogadores mais valiosos no
torneio continental, enquanto
Achraf Hakimi, lateral marroquino, fecha o pódio.
O argelino Riyad Mahrez, o
senegalês Edouard Mendy e o
costa-marfinense Sébastian Haller, melhor marcador da actual
edição da Liga dos Campeões Europeus, são outros dos destaques
no top-20.
A nível de selecções, o Senegal superioriza-se a Costa do
Marfim e Nigéria para conquistar o ceptro entre as selecções
de maior valor económico a
disputar o CAN. Habituados aos
holofotes mediáticos pela sua
preponderância no ataque do
Liverpool, Salah e Mané são as
estrelas mais cintilantes do CAN2021, que se joga desde o passado
domingo nos Camarões e, sem
surpresa, os dois jogadores em
prova têm o maior valor de mercado, segundo dados do portal
“Transfermarkt”. O egípcio lidera a lista com uma avaliação
de 100 milhões de euros, cerca
de 7.100.000.000,00 MT (sete
biliões e cem milhões de meticais), enquanto o senegalês fica-se pelos 80 milhões de euros, o
equivalente a 5.680.000.000,00
MT (cinco biliões e seiscentos
e oitenta milhões de meticais).
O pódio dos mais valiosos é fechado pelo marroquino Achraf
Hakimi, lateral-direito dos franceses do PSG, que está avaliado

Deu polémica e vergonha o embate entre tunisinos e malianos

A CONFEDERAÇÃO Africana de Futebol
(CAF) acreditou cerca de 1800 jornalistas das
2035 candidaturas que foram submetidas a
este órgão reitor do futebol africano para a cobertura do CAN, que está a ser disputado nos
Camarões desde domingo e que deverá terminar a 6 de Fevereiro.
Estão credenciados para este evento 1350
meios de comunicação social entre nacionais
e internacionais. Entre os credenciados estão
jornalistas, técnicos de som, operadores de

câmaras, fotógrafos e editores de imagem.
Ao que apurámos, está em curso o processamento de mais pedidos, pelo que o
número dos profissionais de comunicação
para este evento deverá aumentar nos próximos dias.
Recorde-se que só terão acesso às salas de
imprensa, estádios, cabinas de imprensa ou
recintos desportivos para cobertura, os jornalistas devidamente acreditados e com o resultado negativo do teste a Covid-19.

NBA

Suns igualam melhor
registo e passam Warriors
em 70 milhões de euros, cerca
de 4.970.000.000,00 MT (quatro
biliões e novecentos e sete milhões de meticais).
A lista dos 20 jogadores mais
caros a disputar o CAN é monopolizado pela Premier League
(Inglaterra), que conta com 12
representantes. Além dos supracitados Salah e Mané, o nigeriano Wilfred Ndidi (Leicester), os
argelinos Riyad Mahrez e Sald
Benrahma (City e West Ham), os
costa-marfinenses Wilfried Zaha
e Nocilas Pepé (Palace e Arsenal),
o ganês Thomas Partey (Arsenal),
o guineense Naby Keita (Liverpool), os senegaleses Edouard
Mendy e Ismalla Sarr (Chelsea e
Watford) e o maliano Yves Bissouma (Brighton) também estão
entre a elite do CAN.
A liga italiana empresta quatro jogadores aos mais valiosos,
enquanto a alemã, a francesa, a
espanhola e a holandesa têm um

representante. O destaque entre
os que não jogam na Inglaterra
vai para o avançado costa-marfinense Sébastian Haller (Ajax),
o melhor marcador da presente
edição da “Champions”.
Avaliado em 341,9 milhões
de euros, cerca de 24 biliões e duzentos e setenta e cinco milhões
de meticais, o plantel do Senegal
é o mais valioso do CAN, seguido
da Costa do Marfim (306,7 M€,
cerca de 21 biliões e setecentos
e setenta e seis milhões de meticais) e da Nigéria (246,5 M€,
cerca de 17 biliões e quinhentos e
dois milhões de meticais).
Curioso é que, sozinho, Salah
vale aproximadamente 62% do
valor total da lista de convocados
do Egipto elaborada pelo técnico
luso-moçambicano Carlos Queiroz. E mais, o jogador é mais caro
que 15 das 24 selecções presentes
no evento. A selecção anfitriã, os
Camarões, vale 140,7 M€.

OS Phoenix Suns venceram os
Raptors, em Toronto, por 99-95,
e igualaram o melhor registo da
história da equipa com 31 vitórias
e nove derrotas nos primeiros 40
jogos da fase regular da NBA.
Jae Crowder (19 pontos),
Deandre Ayton e Devin Booker
(16 cada) e Chris Paul (15 pontos
e 12 assistências) foram os “motores” desta vitória que coloca os
Suns na liderança da Conferência
Oeste, ultrapassando os Warriors

(30v e 10d), que saíram derrotados da deslocação a Memphis.
Stephen Curry terminou a
partida com um triplo-duplo de
27 pontos, 10 ressaltos e 10 assistências, insuficientes para evitar
o desaire diante dos Grizzlies Ja Morant, com 29 pontos, foi o
melhor marcador - que somaram o 10.º triunfo consecutivo e
ocupam o quarto lugar da Conferência Oeste, com 29 vitórias e 14
derrotas.

RESULTADOS:
LA Clippers - Denver Nuggets, 87 - 85;
Toronto Raptors - Phoenix
Suns, 95 - 99;
Chicago Bulls - Detroit Pistons, 133 - 87;
Memphis Grizzlies - Golden
State Warriors, 116 - 108;
New Orleans Pelicans - Minnesota Timberwolves, 128 - 125;
Washington Wizards - Oklahoma City Thunder, 122 - 118.
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“AFRICANO” DE VOLEIBOL DA ZONA VI

Académica e Unizambeze
disputam quartos-de-final

A

CADÉMICA e Unizambeze estarão hoje em
acção nos quartos-de-final do Campeonato
Africano de Voleibol da
Zona VI, competição que decorre no pavilhão da UEM.
Académica, que fechou
como líder do Grupo “A”,
vai defrontar (15.00 horas)
o Highlanders do Zimbabwe, quarto classificado do
Grupo “B”, enquanto Unizambeze, terceiro do “B”
enfrenta (12.00 horas) o
NABA também do Zimbabwe, segundo do “A”.
UNIZAMBEZE CILINDRA
GREEN SPIKES E APURA-SE
Após duas derrotas na
primeiras duas jornadas,
que deixaram alguns pontos de interrogação sobre
se a Unizambeze teria forças para se erguer e estar na
fase de grupos, a equipa da
Beira deu a volta por cima
e conseguiu o apuramento
como terceiro classificado
do Grupo “B” ao vencer os
dois últimos duelos. Após
ter batido o Highlanders do
Zimbabwe, na terça-feira
(3-1), ontem cilindrou o
Green Spikes do Lesotho,

vencendo por 3-0, com os
parciais de 25-12/25-12 e
25-16. Os “universitários”
terminaram o grupo com
seis pontos, atrás do UZ
Wolves do Zimbabwe do
Nkwazi da Zâmbia, primeiro e segundo classificados com 12 e nove pontos,
respectivamente.
A Unizambeze juntou-se assim a Académica,
que na fase de grupos teve
uma prestação imaculada,
ou seja, venceu os quatro
jogos realizados e terminou
como líder com 12 pontos, a
frente do NABA da Zâmbia
e do UNZA do Zimbabwe,
primeiro e segundo classificados com nove e seis
pontos, respectivamente.
O Harare City do Zimbabwe carimbou o quarto lugar e consequentemente a
última vaga do grupo com
um triunfo sobre o TUT da
África do Sul.
Portanto, é uma formação “estudantil” que chega
aos quartos-de-final em
muito boa forma, bem mecanizada a todos os níveis,
com índices do bloqueio,
passes, remates e serviços acima da média. Foi
durante a fase de grupos a

melhor equipa do evento e
é favorito número um a seguir para as meias-finais.
No que diz respeito, a
Unizambeze também pode-se esperar uma boa
exibição, visto que está
altamente motivada e até
confiante após as duas últimas vitórias, a última das
quais por números expressivos. É, por isso, um conjunto que terá uma palavra
a dizer diante do Nkwazi
da Zâmbia, que se mostrou
coeso na fase regular, apesar de na última ronda ter
perdido o primeiro lugar
para o UZ Wolves do Zimbabwe.
UP E ACADÉMICA
DECIDEM 1° LUGAR
Já com o apuramento para as meias-finais no
“bolso”, a UP Maputo e
Académica defrontam-se
hoje (18.00 horas) numa
partida em que estará em
causa o primeiro lugar.
Espera-se por um jogo
intenso entre duas equipas
que se conhecem bem e que
tudo farão para terminar na
liderança, na medida em
que o primeiro lugar dá a
possibilidade de enfrentar

o quarto classificado, que
é teoricamente o adversário mais fácil, enquanto o
segundo mede forças com
o terceiro. Se por um lado
Académica tem Ana Paula
Sinaportar, por outro, a UP
conta com a virtuosa Caluxa, muito forte no passe e
no remate.
Académica e UP somaram cinco vitórias e estão
no topo da classificação
com 15 pontos.
RESULTADOS DE ONTEM
MASCULINOS
Grupo “A”
UNZA (Zâmbia)-NABA
(Zimbabwe) (0-3);
Grupo “B”
Nkwazi
(Zâmbia)-UZ
Wolves (Zimbabwe) (3-0);
Green Spikes (Lesotho)-Unizambeze (Moçambique) (0-3);
Harare City (Zimbabwe)-TUT (África do Sul)
(3-0)
FEMININOS
TUT (África do Sul)-UZ
Wolves (Zimbabwe) (0-3);
Wolves (Malawi)- Harare City (Zimbabwe) (3-2);
Prison Leopards (Zâmbia)-UP Maputo (Moçam-

PREPARAÇÃO PARA A ÉPOCA-2022

Costa do Sol arranca esta manhã
O COSTA do Sol arranca esta
amanhã, às 9.00 horas, com
os trabalhos de campo depois
de semanas de arrumação do
plantel.
Os “canarinhos” ainda
não fecharam o plantel, mas
sabe-se que perderam mais
de 80 por cento da equipa da
época passada, como são os
casos de Telinho, Isac, Stephen, Nené, Manucho, Chico, Bernardo, Mário, Elmo,
Raymond, Pinto, Momed,
entre outros.
Contrataram
jogadores
como Ciganinho e Dilson
(ex-Liga Desportiva), Rifel
(ex-Fer. Nacala), Sataca Jr
(ex-Fer. Nampula), Henriques (ex-UD Songo), Flávio,
Michel e Laque (AD Vilankulo).
Desde segunda-feira, o
plantel “canarinho”, que
continuará sob o comando de
Artur Semedo, tem vindo a

Danilo (esquerda) é um dos sobreviventes da “vassourada” imposta por Semedo no Costa do Sol

fazer exames médicos, sendo
que hoje, pouco antes do início dos treinos, fará testes rá-

pidos de despiste à Covid-19.
A apresentação do plantel
está agendada para a última

semana deste mês, cerca de
duas semanas após o arranque dos trabalhos de campo.

Campeão já trabalha
A Associação Black Bulls (ABB)
arrancou ontem com a sua preparação com vista à temporada-2022 na qual tem como
objectivos lutar pela revalidação do título, bem como fazer
uma boa campanha na Liga dos
Campeões Africanos.
As primeiras horas de ontem foram reservadas para uma
conversa envolvendo o patrono
do clube, Junaide Lalgy, a equipa técnica dirigida de Inácio
Soares e os jogadores.
Para o arranque dos trabalhos, os atletas concentraram-se no domingo, tendo na segunda-feira sido submetidos a
testes de despiste da Covid-19
e ontem começaram efectivamente a trabalhar.
De acordo com o director
desportivo dos campeões nacionais, Dino Dulá, a pré-época será no seu complexo, em
Tchumene, prevendo-se que
os jogadores cumpram mais
uma sessão de treino hoje. Na
sexta-feira irão cumprir bi-diário e no sábado mais uma
sessão, a partir das 9.00 horas.
Nesta fase estão disponíveis

23 dos 25 jogadores que irão
constituir o plantel para a época-2022. O capitão Cadri é esperado amanhã (sexta-feira),
enquanto o ex-“canarinho”
Stephen deverá chegar apenas
no dia 20 do corrente mês.
DÉRCIO SOARES NOVO
PREPARADOR FÍSICO
Entretanto, a equipa técni-

ca dos “touros” ficou reforçada com a integração de Dércio
Soares, que com Horácio Gonçalves foi preparador físico dos
“Mambas”.
O ex-voleibolista vai assumir a função que durante o
reinado de Hélder Duarte era
desempenhada por Inácio Soares, recentemente promovido a treinador principal. Para

além de ser preparador físico
da equipa principal, Dércio vai
coordenar a preparação dos
atletas de todos os escalões.
Com esta entrada, a equipa técnica é composta por seis
elementos, nomeadamente
Inácio Soares, Custódio Gune,
Neves Limpo, Acácio Langa, Eduardo Jumisse e Dércio
Soares.

Houve espaço para uma conversa antes do arranque da preparação dos “touros” para a nova temporada

Unizambeze carimbou ontem o apuramento para os “quartos”

bique) (1-3);
HOJE
MASCULINOS
PAVILHÃO DA UEM
QUARTOS-DE-FINAL
12.00 horas - NABA

(Zimbabwe)-Unizambeze
(Moçambique);
15.00 horas - Académica(Moçambique)-Highlanders (Zimbabwe);
17.00 horas - UNZA

(Zâmbia)-UZ Wolves (Zimbabwe);
19.00 horas - Harare
City (Zimbabwe)-Nkwazi
(Zâmbia);
FEMININOS

12.30 horas - UZ Wolves-Prison Leopards;
15.00 horas - Harare City-TUT;
18.00 horas - Académica-UP.

“Axinenes” falham
acordo com Telinho
O AVANÇADO internacional moçambicano Stélio Ernesto, mais conhecido por Telinho, não chegou a
acordo com o Ferroviário de Nampula para a celebração de um contrato para a presente temporada.
Os valores propostos pelo jogador estão por detrás da não efectivação da vontade de ambas as partes em estabelecer uma relação para
este ano. A direcção dos Ferroviário
de Nampula chegou a aproximar-se
ao Costa do Sol, clube que ainda tem
um vínculo contratual com Telinho,
para um acordo de cedência, aceite
pelos “canarinhos”, mas os “axinenes” decidiram não avançar para a
celebração de um compromisso, por
considerar altas as exigências do jogador.

Desta forma, Telinho, que já representou a Liga Desportiva de Maputo, Ferroviário de Pemba e União
Desportiva do Songo, pode retornar
ao plantel “canarinho”, como também optar para a defesa de um outro
emblema do Moçambola.
O meio-campista Victor Malino, que na época passada esteve ao
serviço da Associação Desportiva
de Vilankulo, depois de se destacar
no Maxaquene, em 2019, é outro jogador que falhou o acordo com os
“axinenes”.
Antes, recorde-se, os “locomotivas” de Nampula foram antecipados pelos campeões nacionais, Black
Bulls, na contração do lateral direito
Manucho, que representou os “canarinhos” nas últimas temporadas.

Define-se hoje época de futsal
A ÉPOCA de futsal a nível nacional e o calendário competitivo
das selecções nacionais serão definidos ao final da tarde de hoje,
em Maputo, numa reunião técnica dirigida pela Comissão Nacional da modalidade, contando
com a participação dos membros
do Gabinete Técnico da Federação Moçambicana de Futebol e o
seleccionador nacional.
Um dos principiais pontos
do encontro é definir o calendário de preparação da Selecção
Nacional, tendo em vista a sua
participação no Torneio da COSAFA que terá lugar em Maputo,
em Abril.
O combinado nacional deverá iniciar próxima semana a
preparação para esse evento regional, devendo disputar, pelo
meio, um torneio para a rodagem
dos atletas que estão há mais de
dois anos sem competir.
A reunião de hoje vai decidir
também a retoma de provas nas
províncias, depois do vazio competitivo de 2020 e 2021 forçado
pela pandemia.
Neste momento, as províncias preparam-se para os torneios de abertura que poderão
arrancar em Fevereiro.
O arranque das provas lo-

Desde a eclosão da pandemia que não se movimenta futsal no país

cais é visto com bons olhos pelo
seleccionador nacional, Faruk
“Farukito” Ismael, pois irá conferir rodagem aos atletas para o
COSAFA, prova que Moçambique
pretende conquistar.
Esta é a primeira edição do
Torneio da COSAFA, na qual já
estão garantidas as presenças de
Moçambique, África do Sul, Angola, Botswana, Zâmbia, Zimbabwe e Namíbia.

Esta prova estava inicialmente prevista para Outubro do
ano passado, mas razões logísticas e organizacionais precipita-

ram o seu adiamento para Abril.
Os jogos serão disputados no pavilhão da Universidade Eduardo
Mondlane.

Pratique as 3 medidas de prevenção: use a máscara, lave as
mãos com água e sabão com frequência ou use um desinfectante a base da Para fortalecer a imunidade, evite alimentos industrializados, como refrescos, sumos em pó, bolachas, chips,
enlatados, pois são alimentos com muito açúcar, sal e gorduras
que prejudicam o organismo. e álcool a 70% e mantenha uma
distância de pelo menos 2 metros das outras pessoas

Obrigado
A sua confiança é doirada para nós,
a sua satisfação é nossa prioridade.
Agradecemos a sua preferência pelos
nossos serviços, contamos consigo em 2022.
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COMPROMISSO COM OS FACTOS

CRISE MIGRATÓRIA

PR do Egipto critica Europa
por rejeitar receber refugiados

O

Durante anos, pessoas que
fugiam da guerra e da pobreza no Médio Oriente faziam
viagens perigosas pelos mares
Mediterrâneo e Egeu, procurando segurança e uma vida
melhor na Europa Ocidental.
O Egipto tem sido há décadas um refúgio para migrantes
da África Subsahariana que
tentam escapar da guerra ou da
pobreza. Para alguns, o Egipto
é um destino e um refúgio, o
país mais próximo e mais fácil
para entrarem. Para outros, é
um ponto de passagem antes
de tentar a perigosa travessia do
Mediterrâneo para a Europa.
O chefe de Estado egípcio
disse que o seu Governo reforçou a segurança nas fronteiras
nos últimos anos e conseguiu
evitar que o Egipto se torne um
ponto de partida para migrantes que fogem de conflitos e da

ISMAIL ZITOUNY/REUTERS

Presidente do Egipto
criticou na terça-feira
a forma como a Europa lida com a crise
migratória e a sua rejeição em receber refugiados
que chegam às suas fronteiras,
afirmando que o seu país já recebeu milhões de migrantes.
Abdel Fattah el-Sissi disse
que o Egipto abriga pelo menos
seis milhões de pessoas que
fugiram de conflitos e da pobreza dos seus países, defendo
que o seu Governo, ao contrário de alguns de outros países,
não mantém os migrantes em
campos de refugiados, permitindo que vivam livremente na
comunidade.
“Estou a falar de números
grandes, não de cinco ou 10
mil, que os nossos amigos na
Europa se recusam a acolher”,
disse El-Sissi.

O Egipto tem sido há décadas um refúgio para migrantes da África Subsahariana

AFIRMA DIRECTORA-EXECUTIVA DO FMI

pobreza na África e no Médio
Oriente.
“Não permitimos que as
pessoas usem o Egipto como
um ponto de passagem onde as
pessoas cruzam para o desconhecido e enfrentam um destino muito duro no Mediterrâneo enquanto migram para a
Europa”, observou.
Os comentários de El-Sissi surgiram numa conferência
internacional de jovens, Fórum
Mundial da Juventude”, que o
Egipto organiza na cidade de
Sharm el-Sheikh, no mar Vermelho.
Com restrições e segurança
apertada nas fronteiras mediterrâneas da Europa, surgiu
uma nova rota para os migrantes alcançarem a União Europeia (UE) através das florestas e
dos pântanos da Europa Oriental. - (Lusa)

VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NA ÁFRICA DO SUL

Apoio à produção de vacinas
em África não é caridade

Autoridades instam população
a notificar efeitos adversos

A DIRECTORA executiva do
Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva,
defendeu ontem o empenho da
comunidade internacional na
ajuda à produção de vacinas em
África, vincando que este apoio
“não é caridade, mas sim um
bem público”.
Num artigo de opinião publicado no site do Fundo, Georgieva
afirma que “é crítico que a região
tenha as ferramentas e os fundos
necessários para construir capacidade de produzir vacinas”,
e acrescenta: “Deixem-me ser
clara, o apoio internacional não
é caridade, isto é um bem público, e como todos já sabemos,
ninguém está a salvo até todos
estarem a salvo”.
No artigo, a líder do FMI
lembra a visita recente ao Senegal e à República Democrática do
Congo para sublinhar que ficou

AS autoridades de saúde sul-africanas instaram ontem a
população a notificar de imediato os efeitos adversos após
a vacinação, depois de um
homem alegar ter desenvolvido cancro após tomar a vacina
contra a Covid-19.
“O Ministério da Saúde
notou com preocupação um
vídeo que circula nas redes
sociais que mostra um paciente do sexo masculino sofrendo do que parece ser um
cancro na garganta, alegando que é o resultado de uma
vacina contra a Covid-19”,
lê-se no comunicado das autoridades da saúde sul-africanas, ontem divulgado.
Nesse sentido, as autoridades sul-africanas apelam a
“todas as pessoas que tenham
qualquer sintoma adverso após
a imunização que informem

entusiasmada com “o engenho
criativo” dos africanos e vinca
que, com a quarta vaga a percorrer o continente africano e a
aumentar significativamente o
número de casos de infecção por
Covid-19, “a capacidade da região de se equipar para combater
a pandemia e lidar com as futuras necessidades de saúde tem
implicações globais”.
A prioridade imediata é “garantir previsibilidade na entrega
de vacinas”, mas também será
preciso garantir “financiamento
para que os sistemas de saúde
possam vacinar a população local quando as vacinas chegam,
incluindo esforços para reiterar a
importância das vacinas e reduzir a resistência das populações
às vacinas”.
No ano passado, o FMI propôs um plano para acabar com a
pandemia através da vacinação

de 40% da população de todos os
países até final de 2021 e 70% até
meados de 2022, mas Georgieva
diz que a meta não foi atingida.
“O progresso tem sido impressionante, mas o mundo
precisa de fazer melhor, a distribuição de vacinas e outras
ferramentas continuam a duas
velocidades alarmantemente
diferentes, porque em África,
por exemplo, só sete países
chegaram à meta de 40% em
2021 e, para muitos, o objectivo de 70% parece cada vez
mais ambicioso”, escreve a
directora do FMI.
Tudo isto, conclui, “vai precisar de mais cooperação e apoio
da comunidade internacional”,
uma vez que “é cada vez mais
claro que a capacitação robusta e
segura em África é um bem público que merece um apoio global”. - (Lusa)

SANÇÕES DA CEDEAO CONTRA O MALI

Rússia e China bloqueiam
texto de apoio na ONU
A RÚSSIA e a China bloquearam terça-feira no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) um texto de
apoio às sanções impostas pela Comunidade
Económica dos Estados da África Ocidental
(CEDEAO) contra a junta militar no poder no
Mali.
Fontes diplomáticas disseram que o texto,
proposto pela França, pretendia representar
uma posição unificada do Conselho de Segurança relativamente aos militares malianos,
que desejam adiar por cinco anos a realização
de eleições que permitam o regresso dos civis
ao poder, em vez de 27 de Fevereiro, como se
tinham comprometido inicialmente.
Na segunda-feira, também no Conselho
de Segurança, a Rússia pediu “compreensão”
para as actuais autoridades malianas, na sequência de sanções sem precedentes - encerramento de fronteiras, medidas económicas
e financeiras pesadas - tomadas no domingo
pela CEDEAO.
“Estamos desapontados”, disse à imprensa o embaixador queniano Martin Kimani, no
final da reunião do Conselho de Segurança seguida de consultas à porta fechada.
O diplomata queniano esclareceu que os

países africanos no Conselho de Segurança
(Quénia, Gabão e Gana) acharam que o texto
proposto era “relativamente suave”.
Segundo uma fonte diplomática, a declaração limitou-se a declarar “apoio aos esforços de mediação da CEDEAO”.
Num comunicado lido em nome dos três
membros africanos do Conselho de Segurança, Martin Kimani defendeu as sanções, que
visam “acelerar a transição” no Mali e o regresso à ordem constitucional e civil.
Estas medidas não impedem a ajuda humanitária à população maliana, insistiu Martin Kimani.
Durante a reunião pública do Conselho, a
embaixadora dos Estados Unidos da América,
Linda Thomas-Greenfield, já se havia juntado
à posição da União Europeia ao afirmar que
Washington recusou uma transição de cinco
anos no Mali, conforme proposto pela junta
militar, e apoiar claramente as sanções adicionais decididas pela CEDEAO.
A junta militar em Bamaco pediu aos malianos que se manifestem amanhã contra as
sanções impostas pela CEDEAO, ao mesmo
tempo que afirma estar aberta ao diálogo.
(Lusa)

imediatamente o posto de saúde ou local de vacinação mais
próximo”.
“Cada província e distrito
alocou pessoas que são responsáveis por investigar eventos
adversos graves e muito graves
após a imunização dentro de 48
horas”, refere-se na nota.
O Ministério da Saúde
sul-africano salienta que
“todos os eventos adversos
após a imunização são levados a sério”, sublinhando
que “as medidas apropriadas só podem ser tomadas
se forem relatados”.
“As vacinas contra a Covid-19 são muito seguras e
altamente eficazes na prevenção de hospitalização e morte,
portanto, desencorajamos o
público a usar as condições de
saúde e experiências de vida de
outras pessoas para empurrar

teorias pessoais para justificar
a oposição injustificável a essa
intervenção que salva vidas”,
adiantou.
Todavia, as autoridades da
Saúde da África do Sul salientam que “todas as vacinas e
medicamentos têm efeitos secundários, sendo a maioria dos
efeitos secundários da vacina
contra a Covid-19 menores e
desaparecendo dentro de 2-3
dias”.
Segundo as autoridades
sul-africanas, “ao relatar o
caso, os investigadores designados obterão os registos médicos da pessoa que sofreu o
evento adverso e enviarão esses dados ao Comité Nacional
de Especialistas em Imunização Segura (NISEC) sem fazer
qualquer julgamento sobre
a causa do evento adverso”.
(Lusa)

GREVE DE TAXISTAS EM ANGOLA

João Lourenço diz que
“vandalismo” visa tornar
país ingovernável
O PRESIDENTE angolano,
João Lourenço, considerou
ontem que o vandalismo registado na segunda-feira em
Luanda, durante a paralisação dos taxistas, foi um “acto
de terror” que visava tornar
o país ingovernável e “subverter o poder democraticamente instituído”.
“O que aconteceu na segunda-feira foi um verdadeiro acto de terror, cujas
impressões digitais deixadas
na senda do crime são bem
visíveis e facilmente reconhecíveis e apontam para a
materialização de um macabro plano de ingovernabilidade através do fomento
da vandalização de bens públicos e privados, incitação à
desobediência e à rebelião,
na tentativa da subversão
do poder democraticamente instituído”, acusou João

Lourenço, que falava ontem
na abertura da 12.ª reunião
do Conselho de Ministros.
Segundo João Lourenço,
que elogiou a “contenção”
da Polícia Nacional “naquele fatídico dia”, bem como
o comportamento “patriota,
tolerante e responsável” das
entidades directamente lesadas, o país foi alvo de “um
acto de rebelião que alterou
a ordem pública, vandalizou
bens públicos e privados e
pôs em risco a segurança e a
vida de pacatos cidadãos”,
incluindo profissionais de
saúde e da comunicação social.
O primeiro dia da paralisação de taxistas em Luanda
ficou marcado, na segunda-feira, por distúrbios e
actos de vandalismo, entre
os quais a destruição de um
autocarro do Ministério da

Saúde e de um edifício do
MPLA (partido no poder),
incendiados por populares,
segundo a Polícia, que deteve 29 pessoas na sequência
dos desacatos.
Na segunda-feira, o secretário provincial do Movimento Popular de Libertação
de Angola (MPLA, no poder)
em Luanda, Bento Bento, tinha sugerido que elementos
da União Nacional para a Independência Total de Angola
(UNITA, principal partido
da oposição), estariam ligados ao vandalismo, o que
a UNITA desmentiu, recomendando antes ao Governo
que “resolva os problemas do
povo”.
Ambos os partidos, que
vão disputar este ano eleições gerais, condenaram
veementemente os incidentes. (Lusa)

Acidente de viação
mata 17 pessoas na RAS
UMA colisão frontal entre um veículo e um pequeno
autocarro originou 17 mortos, dos quais 16 morreram
queimados vivos dentro do autocarro, no distrito de
Limpopo, no norte da África do Sul. De acordo com
as autoridades locais, o acidente aconteceu quando o
veículo, um monovolume, embateu-se de frente com
autocarro, fazendo com que se incendiasse com as
pessoas presas lá dentro. “O autocarro incendiou-se e
os 16 ocupantes ficaram presos e queimados vivos, e o
condutor do monovolume também morreu de imediato”, disse o porta-voz do Departamento Regional de
Transportes, Mike Maringa, em declarações à agência
francesa de notícias, a AFP. No acidente, oito pessoas
ficaram feridas e de acordo com as investigações preliminares, o condutor do monovolume perdeu o controlo do veículo quando um pneu explodiu e bateu de
frente com o autocarro, com capacidade para 22 passageiros.

Ataque com carro-bomba
faz seis mortos
PELO menos seis pessoas morreram e outras dez ficaram feridas ontem num ataque terrorista com um carro
armadilhado junto ao aeroporto internacional da capital da Somália, Mogadíscio, segundo fontes hospitalares. O fundador do serviço de ambulâncias Aamin, Abdulkadir Adan, escreveu numa mensagem no Twitter
que estava “profundamente triste pela perda de vida e
pelos ferimentos”, sem adiantar mais pormenores. A
agência de notícias da Somália reporta “baixas não especificadas”, não havendo ainda mais pormenores sobre a explosão. O grupo extremista ah-Shabab, ligado à
al-Qaeda, controla partes da Somália e frequentemente origina explosões em locais com grande exposição
mediática, lembra a AP.

Ruandeses fogem para
evitar serem vacinados
UMA centena de ruandeses chegou à República Democrática do Congo (RDCongo) nos últimos dias, alegando estar a fugir da vacinação contra a Covid-19, que é
obrigatória no seu país, disseram ontem fontes locais.
“Já registámos pelo menos 100 destas pessoas”, disse
Karongo Kalaja, administrador do território Idjwi, citado pela agência France-Presse. “Eles estão a chegar,
mas até agora não sabemos as razões pelas quais estão
a fugir do seu país”, acrescentou. Os ruandeses apareceram em pequenos grupos e viajaram em canoas artesanais para o sul da ilha de Idjwi, localizada no Lago
Kivu, na fronteira entre o Ruanda e a RDCongo, onde
as autoridades procuram identificar formalmente o
seu perfil e as razões da sua chegada.
“Cento e uma destas pessoas tinham sido contadas na
terça-feira pela chefia (entidade administrativa) de
Ntambuka”, afirmou Idée Bakalu, presidente honorária da associação Idjwi, em Bukavu, capital da província congolesa do Kivu Sul.

PM britânico
desculpa-se por festa
O PRIMEIRO-MINISTRO britânico pediu ontem “desculpas sinceras” por ter participado numa festa nos jardins da residência oficial em Downing Street em 2020,
mas o líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer, considerou o pedido “ofensivo” e pediu a sua demissão. Depois de vários dias a recusar confirmar se tinha estado
presente, Boris Johnson reconheceu ter estado numa
festa nos jardins da residência oficial, em Downing
Street, a 20 de Maio de 2020, em pleno confinamento
devido à Covid-19. Johnson disse que “mesmo que tecnicamente se pudesse dizer que se enquadrava nas regras, existem milhões e milhões de pessoas que simplesmente não pensam desta forma”, acabando por pedir
“sinceras desculpas” e remeteu para o resultado de um
inquérito interno em curso sobre outras alegadas festas
em Downing Street.

NATO alerta para risco
de conflito armado na Europa
O SECRETÁRIO-GERAL da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) afirmou ontem existir um “sério risco de um
novo conflito armado na Europa” devido às investidas russas
na Ucrânia, avisando Moscovo de “consequências severas”
perante uma escalada militar”. Há um sério risco de um novo
conflito armado na Europa, mas é exactamente por isso que
a reunião de hoje e as outras que se realizam esta semana são
tão importantes porque visam prevenir um novo conflito armado”, disse Jens Stoltenberg, numa conferência de imprensa
realizada em Bruxelas. Stoltenberg vincou que a NATO “está
de olhos bem abertos”, pelo que “também transmitiu uma
mensagem à Rússia de que, se utilizarem a força militar, haverá
consequências severas como sanções económicas e políticas”.

Testou positivo para Covid-19? Não se desespere. Fique
“isolado” num quarto, numa sala, varanda ou numa área
da casa de pouca passagem para as outras pessoas, e saia
apenas para tomar banho e usar a casa de banho.
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