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Época chuvosa  
em balanço

Estudantes bolseiros 
recebem “tablets” 

Gás moçambicano ganha 
espaço no mercado europeu

Aprovada lei de combate 
ao branqueamento de capitais

Alcinda Panguana estreia-se 
hoje no “mundial” de boxe

O MINISTRO dos Transportes e Comunicações, 
Janfar Abdulai, orienta hoje, em Maputo, a aber-
tura da reunião-balanço da  época chuvosa e ci-
clónica 2021-2022. Moçambique e outros países da 
região têm sido, de forma recorrente, alvos destes 
eventos naturais. As previsões para a época chuvo-
sa e ciclónica 2021-2022 apontavam para cerca de 
1 milhão e seiscentas mil o número de  pessoas que 
poderiam ser afetacdas pelas intempéries. 

O GOVERNADOR da província de Cabo Delgado, 
Valige Tuabo, procede hoje, na cidade de Pemba, à 
entrega  de 1250 “tablets” para estudantes bolseiros 
do ensino secundário geral à distância. A iniciativa, 
promovida pelo Ministério da Educação e Desen-
volvimento Humano (MINEDH), através do Institu-
to de Educação Aberta e à Distância (IEDA), visa ga-
rantir a provisão do acesso à educação e a melhoria 
do processo de ensino e aprendizagem, no âmbito 
do cumprimento do plano estratégico da educação.  

O 
PRESIDENTE da Re-
pública, Filipe Jacin-
to Nyusi, enalteceu 
o contributo e papel
conciliador, cuidador

e orientador do enfermeiro na 
supervisão e coordenação do 
tratamento do doente em to-
das as especialidades de saúde.

Em mensagem publicada 
na sua conta do Facebook, por 
ocasião do Dia Internacional 
do Enfermeiro, ontem assina-
lado, o Chefe do Estado afirma 
que, no contexto da situação 
gerada pela Covid-19, o enfer-
meiro foi um verdadeiro herói 
na garantia dos cuidados de 
saúde.

“Tivemos no enfermei-
ro um verdadeiro herói, que, 
mesmo com toda a pressão, 
soube se entregar de corpo e 
alma para que a situação em 
Moçambique não atingisse 
magnitudes insustentáveis”, 
diz. 

O Presidente Nyusi reco-
nheceu a coragem, entrega, 
tenacidade e o amor à pro-
fissão do enfermeiro, mesmo 

no meio de muitos desafios, 
afirmando que o profissional 
de enfermagem é um recurso 
inestimável neste sector.

Este ano, o Dia Interna-
cional do Enfermeiro foi cele-
brado sob o lema “Profissional 
de Enfermagem, uma voz para 
liderar: investir na enferma-
gem e respeitar os direitos para 
garantir a saúde global”, tendo 
como objectivo homenagear 
esta classe, na sua qualidade 
de cuidadora do doente e seu 
orientador.

A efeméride foi marcada 
por marchas e uma reflexão 
sobre os desafios que os profis-
sionais da área atravessam. Es-
tes reiteraram o compromisso 
de continuarem a servir com 
dedicação, zelo e responsabi-
lidade.

No rol das preocupações 
apontadas pelos enfermeiros, 
destaque vai para a escassez 
de recursos humanos para sa-
tisfazer a demanda cada vez 
crescente dos serviços por si 
prestados, facto que resulta na 
sobrecarga de trabalho.

A TELEVISÃO de Moçambique (TVM) 
deve continuar na dianteira no seu pa-
pel de informar, enquanto provedor 
de serviço público, bem como formar 
a sociedade, através da conscienciali-
zação cívica, política e social dos cida-
dãos. O repto foi lançado ontem, em 
Maputo, pela directora do Gabinete de 
Informação (GABINFO), Emília Moia-
ne, na abertura da 1.ª Reunião Nacional 
da TVM, que decorre sob o lema “Pro-
dução Televisiva Sustentável em Am-
biente Digital”.

Conforme referiu, a TVM deve 
aprofundar a promoção de valores de 
consolidação e aprofundamento da 
democracia, do reforço da unidade e 
identidade nacional, de defesa da pá-
tria e da soberania do país.

“A TVM, para além de ser o primei-
ro órgão de informação televisivo do 
país, é o maior em termos de presen-
ça no território moçambicano, através 
das suas delegações presentes em cada 
uma das províncias do país e até em 
alguns pontos com subdelegações, daí 
ser apelidada de televisão-mãe. Por 
isso, a TVM deve assegurar um equi-
líbrio entre a salvaguarda do serviço 
público de televisão e a disponibilidade 
de conteúdos de qualidade a todos os 

AS exportações de produtos moçambicanos para o mercado europeu regis-
taram, nos últimos dois anos, um crescimento em três por cento, cifrando-
-se em mais de 16 mil milhões de dólares norte-americanos.

Os dados foram avançados ontem, em Maputo, pelo ministro da Indús-
tria e Comércio, Silvino Moreno, na abertura de uma mesa-redonda econó-
mica União Europeia-Moçambique, destinada a debater as oportunidades
existentes para o sector privado numa sociedade em transição ecológica e
digital. Segundo Moreno, no mesmo período foram aprovados 219 projectos 
de investimento, totalizando 320.941.343,00 de dólares e envolvendo ho-
mens de negócios de 18 países da União Europeia. 

De acordo com o governante, nos últimos cinco anos o comércio de Mo-
çambique com o resto de África tem reduzido, situando-se em cerca de 2 por 
cento. Com a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), é
de cerca de 24 por cento, no período em causa. 

O governante explicou que o referencial dos fluxos comerciais partilha-
do tem relevância estratégica, sobretudo quando se olha para o percurso da
relação comercial que Moçambique tem construído com a União Europeia.

“Pretendemos consolidar a relação comercial entre Moçambique e a
União Europeia, intensificando e aproveitando as facilidades existentes no
Acordo de Parceria Económica e no Sistema Generalizado de Preferências”,
disse.  Para ele, a União Europeia, sendo um dos maiores parceiros de desen-
volvimento e parceiro comercial de Moçambique, pode assistir particular-
mente o sector privado na sua expansão aos mercados, através de soluções
de investimentos orientados para áreas com significativo potencial de ex-
portação ou de internacionalização.

Por seu turno, António Sánchez-Benedito, embaixador da União Eu-
ropeia em Moçambique, garantiu que este bloco comunitário continuará a
apoiar na maximização do potencial de que Moçambique dispõe.

Macadâmia, lichia e peixe são alguns produtos que Moçambique exporta 
para a Europa.

CUIDADOS DE SAÚDE

Nyusi exalta papel 
dos enfermeiros

País incrementa 
exportações 
para Europa

INFORMAÇÃO E CONSCIENCIALIZAÇÃO CÍVICA

TVM deve manter-se 
na dianteira
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Directora do GABINFO, Emília Moiane, desafia a TVM a buscar sustentabilidade na era digital 

segmentos da nossa sociedade, man-
tendo a sua posição de líder no merca-
do televisivo e como referência para o 
povo moçambicano”, disse a directora 
do GABINFO. Por seu turno, o presi-
dente do Conselho de Administração 
da TVM, Élio Jonasse, explicou que, no 
quadro dos novos desafios, a priorida-
de recai para a renovação da grelha de 
programação para oferecer conteúdos 
cada vez mais atractivos aos potenciais 
telespectadores.

“Estamos cientes de que só com 
programas competitivos e que respon-

dam ao padrão de qualidade é que po-
demos reter audiências e, por via disso, 
tornar o canal atractivo para anuncian-
tes, com o objectivo de incrementar 
receitas”, disse.

Jonasse assumiu que a empre-
sa atravessa dificuldades financeiras, 
concretamente um grande desequilí-
brio entre as receitas e as despesas. E, 
para inverter este quadro, apontou a 
optimização das despesas e a explora-
ção de outras fontes de angariação de 
receitas que possam atrair mais anun-
ciantes. 

O ANÚNCIO da aprovação, pelo Conselho de Administração do 
Fundo Monetário Internacional (FMI), de um pacote de ajuda 
financeira de 470 milhões de dólares para o apoio directo ao Or-
çamento do Estado moçambicano é, sem dúvida, o assunto de 
destaque da semana prestes a findar. 

É uma aprovação que não se resume apenas à retoma da 
ajuda, suspensa há cerca de seis anos, ou ao aprofundamento 
das reformas para a melhoria das Finanças Públicas, mas sim, 
e acima tudo, sinal de confiança que se emite junto de outros 
parceiros que apoiam o Orçamento do Estado e outras praças fi-
nanceiras internacionais. Aliás, o Banco Mundial também veio 
anunciar que iria disponibilizar 300 milhões de dólares a partir 
de Junho e para o mesmo fim: apoio ao Orçamento do Estado.

São boas notícias também para o sector empresarial, sobre-
tudo as pequenas e médias empresas, cujos negócios ficaram 
severamente afectados quando, há cerca de seis anos, o FMI e 
vários outros parceiros internacionais decidiram retirar o apoio 
directo ao Orçamento do Estado.

Porém, parece-nos importante referir que a retoma da ajuda 
tornada pública esta semana pelo FMI está a suscitar algum de-
bate, com alguns sectores a manifestarem cepticismo ou pouca 
clareza sobre a sua importância, chegando mesmo a questionar 
a razão de tanta euforia por este regresso dos apoios, tendo em 
conta que os valores disponibilizados são na forma de emprésti-
mos, ou seja, que o país vai continuar a se endividar.

O que alguns podem não saber ou preferirem não fazer eco é 
que a retoma do financiamento pelo Fundo Monetário Interna-
cional, para além de criar maior disponibilidade de recursos que 
aumentem o espaço para o Governo realizar os seus investimen-
tos, sinaliza confiança aos investidores, no geral, criando condi-
ções para uma maior estabilidade macroeconómica e retoma do 
crescimento da economia.

Em países como Moçambique, sem este sinal de confiança 
do FMI, fica difícil, tanto para o Governo como para os inves-
tidores privados obterem financiamento, sobretudo nas praças 
internacionais, uma vez que o país é visto como de alto risco 
para o investimento.

Outro aspecto fundamental é que os empréstimos que são 
normalmente concedidos pelo Fundo Monetário Internacional e 
o Banco Mundial são considerados altamente concessionais, ou
seja, com taxas de juro muito próximas de zero e com um perío-
do de graça que pode ir até dez anos. 

Os moldes dos empréstimos concedidos pelo FMI não se po-
dem comparar aos de outras praças financeiras internacionais. 

É, portanto, uma notícia que deve regozijar qualquer cida-
dão que queira, de facto, ver o país a retomar a rota do cresci-
mento económico.

Ao Governo moçambicano, reiteramos a nossa opinião de 
que deve encarar este regresso da ajuda do Fundo Monetário In-
ternacional como um desafio que põe à prova a capacidade de o 
país ser merecedor da confiança dos parceiros internacionais e 
garantir o alcance dos objectivos definidos no programa de coo-
peração com o Fundo, não obstante as perturbações causadas 
pelo terrorismo que afecta a província de Cabo Delgado.

Mas entendemos ser igualmente importante que o país con-
tinue a desenvolver a sua capacidade interna de auto-financia-
mento, que tem sido demonstrada desde o corte do apoio pelos 
parceiros. Ainda bem que existe da parte do Governo, como do 
Fundo Mnetário Internacional e do Banco Mundial, uma predis-
posição de continuarem a dialogar para o aprofundamento das 
reformas, tanto a nível da boa governação, como do ponto de 
vista de transparência na execução dos programas.

A terminar, reiteramos que nesta retoma é fundamental que 
sejam desfeitas as percepções associadas ao Fundo Monetário 
Internacional e ao Banco Mundial, de uma acção que se confun-
de com condicionalismos impostos aos Estados que solicitam os 
seus apoios.  
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DICAS SOBRE SAÚDE

DISCUTINDO LEIS
DIDIER MALUNGA

EPISÓDIO social: homem encontra a sua 
namorada com filho anterior e decide, por 
benevolência, registá-lo como seu. Volvi-
dos cerca de trinta anos, falecidos o referi-
do homem e a mãe, o filho, já em contacto 
com o suposto pai biológico, pretende al-
terar o apelido e repor a verdade no registo 
civil.

A questão por discutir parte do que a lei 
prevê para a solução desejada e as implica-
ções sociais e jurídicas que do caso decor-
rem.

DISCUTINDO

Antes de entrar no debate jurídico so-
bre a matéria do episódio, urge, previa-
mente, esmiuçar a figura de paternidade, 
decifrando-se-lhe as formas do seu esta-
belecimento em face do que a Lei da Fa-
mília dispõe.

A paternidade no contexto legal repre-
senta um estado familiar que se pretende, 
espelhe um vínculo juridicamente funda-
mentado. O fundamento jurídico resulta 
da obediência aos requisitos técnicos ad-
missíveis na Lei da Família, designada-
mente as formas taxativamente indicadas.  
Assim, três são as possibilidades legais: (i) 
presunção legal (artigo 244), pressupondo 
que pai do filho nascido ou concebido na 
constância do casamento ou da união de 
facto da mãe seja o marido ou o compa-
nheiro da mãe; (ii) perfilhação (artigo 267), 
determinada pelo reconhecimento volun-
tário da paternidade pelo homem; e (ii) 
decisão judicial (artigo 285), ilustrando o 
reconhecimento mediante acção de inves-
tigação da qualidade de pai. Condensando 
as formas indicadas acima, extrai-se que a 
perfilhação é um acto confessório de quem 
tenha antecedente factual para ser proge-
nitor. Dentro de uma atitude consciente e 
esclarecedora, o homem nada mais faz se-
não mostrar a sua participação na procria-
ção do filho. A lei cria bases técnicas para a 
captação da atitude de quem se pode con-
fessar, designadamente pelo artigo 217, fi-
xando o momento da concepção do filho, 
dentro dos primeiros cento e oitenta dias 
dos trezentos que precederam o seu nas-
cimento (equação cientificamente testa-

da, salvo as excepções de gestação longa 
ou curta). Deste modo, o homem que en-
controu a sua namorada com um filho não 
estaria coberto por esta figura de confissão 
(não esteve quando ela engravidou), sen-
do certo que a sua atitude consubstancia 
um vício de nulidade registral, alicerçado 
na falsidade por induzir o conservador a 
inscrever um facto que nunca se verificou 
(artigos 110 e 111 do Código do Registo Ci-
vil). Será do Código do Registo Civil que 
se extrairão as soluções processuais a este 
caso, concretamente a caminhada para o 
cancelamento do registo por meio de uma 
acção própria. Os artigos 293 e seguintes 
deste diploma legal mostram as linhas téc-
nicas do processo comum de justificação 
judicial visando à declaração da nulidade 
do registo. Ao filho assiste a legitimidade 
para requerer o processo na conservatória 
detentora do assento de nascimento que 
fará a instrução e informação ao tribunal 
competente.

Devolvidos ao episódio de partida, 
constata-se que não se trata de uma sim-
ples mudança de apelido, mas, substan-
cialmente, a prova de que o vínculo publi-
citado pelo registo não é respeitante ao pai 
biológico. O registo da paternidade ocor-
reu em desvio legal das formas previstas na 
lei e a atitude do homem representou uma 
declaração falsa perante oficial público. Ele 
não esteve na posição de poder engravidar 
a mulher e nada havia a confessar.

Ponto de reflexão contínua: o episódio 
orienta-nos para uma elevação da cultu-
ra jurídica dentro do padrão da dignidade 
humana. A perfilhação de um filho revela 
um convencimento pessoal da probabili-
dade de se ser pai biológico. Consciente de 
não participação na procriação, mas dese-
joso de ter um filho ou determinado filho, 
seria a figura da adopção amplamente pro-
tegida na lei, a aplicar-se. A adopção eleva 
o filho ao estatuto familiar (artigo 409), fi-
cando de fora a possibilidade de lutas pela
reconquista do vínculo natural. Continua-
remos, no próximo número, a debater as
vicissitudes da adopção em face do dis-
cutível direito de cada um conhecer a sua
origem genética, sempre dentro da visão
jurídica e social da dignidade humana.

Dignidade e direitos (62)

(paternidade errada, apelidos da família e a dignidade)

É IMPORTANTE que durante a gravidez a mu-
lher tenha alimentação balanceada e que con-
tenha todos os nutrientes necessários tanto 
para a saúde da mãe como para o desenvolvi-
mento do bebé. 

Uma boa alimentação é fundamental para 
suprir as necessidades nutricionais da própria 
mulher e do feto em desenvolvimento, além de 
ser importante para ajudar a preparar o orga-
nismo materno para o parto e para estimular a 
produção de leite. Além disso, durante a gra-
videz a mulher não deve fazer nenhuma dieta 
para emagrecer e a alimentação não precisa ter 
grandes restrições, mas deve manter-se sau-
dável e com horários regulares para que o bebé 
receba os nutrientes regularmente e mantenha 
o seu desenvolvimento de forma adequada.

A alimentação deve ser rica em proteínas,
frutas e vegetais, devendo incluir alimentos ri-
cos em ácido fólico, ferro, cálcio, zinco, ôme-
ga-2, vitamina A e vitamina B12.

• Vitamina A - cenoura, abóbora, leite,
iogurte, ovos, manga, brócolis e pi-
mentão amarelo;

• Vitamina B12 - produtos lácteos, ovos
e alimentos fortificados;

• Ômega 3 - óleo de linhaça, sementes
de linhaça, abacate, azeite de oliva ex-
tra virgem, nozes, chia e frutos secos;

• Cálcio - produtos lácteos, vegetais es-
curos, gergelim e frutos secos, como as 
nozes;

• Zinco - feijão e frutos secos como a
castanha do Pará, amendoim, casta-
nha de caju e nozes;

• Ferro - feijão, ervilha, grão-de-bico,
ovo, cereais, pão integral e vegetais e
folhas verde;

• Ácido fólico - espinafre, brócolis, cou-
ve, aspargo, couve de bruxelas, feijão
e tomate.

Alimentos que devem ser evitados

Alguns alimentos que devem ser evita-
dos na gravidez são:

• Peixes com alto teor de mercúrio - É
importante que a mulher coma peixe
pelo menos duas vezes por semana, no
entanto deve evitar aqueles que con-
tenham mercúrio, como atum e o pei-
xe espada, pois o mercúrio atravessa a
barreira placentária e pode prejudicar
o desenvolvimento neurológico do
bebé;

• Carnes, peixes, ovos e mariscos crus
- É importante que esses alimentos
estejam bem cozidos, já que quando
consumidos crus poderiam causar al-
guma intoxicação alimentar, além de
aumentar o risco de toxoplasmose;

• Frutas e vegetais mal lavados - Para
evitar uma intoxicação alimentar;

• Bebidas alcoólicas - O consumo de
bebidas alcoólicas na gravidez está
associado ao atraso no crescimento e
desenvolvimento do bebé;

• Adoçantes artificiais - Que se encon-
tram com frequência em produtos
“diet” ou “light”, pois alguns não são
seguros ou não se sabe se poderiam in-
terferir no desenvolvimento fetal.

Fonte: https://www.tuasaude.com/alimenta-
cao-na-gravidez/

Como deve 
ser a alimentação 
na gravidez

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Mulheres mais afectadas
todavia menos ouvidas

M
EMBROS de orga-
nizações da socie-
dade civil de todo 
o país reuniram-se
recentemente  na

cidade de Maputo para dis-
cutir questões de equidade de 
género nas acções de adapta-
ção e mitigação às mudanças 
climáticas, considerando que 
as mulheres são o grupo mais 
afectado pelos eventos climá-
ticos extremos, no entanto 
pouco participativas nos pro-
cessos de tomada de decisão.

Tratou-se de um encontro 
enquadrado na preparação da 
Conferência Internacional Es-
tocolmo +50, a ter lugar em 
Junho, na Suécia. 

O Ministério da Terra e 
Ambiente, em colaboração 
com o Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvi-
mento (PNUD) e apoio da Em-
baixada da Suécia em Moçam-
bique, ouviu as organizações 
envolvidas na luta para que as 
questões de equidade de gé-
nero e direitos humanos sejam 

aplicadas em Moçambique, 
com o objectivo de produzir 
um documento sobre o pen-
samento do país relativamente 
às mudanças climáticas.

Na reunião, os membros 
representativos das organi-
zações da sociedade civil re-
feriram que a sua experiên-
cia mostra como as mulheres 
são as mais afectadas directa 
e indirectamente pelas con-
sequências de tempestades, 
inundações  e outros eventos 
naturais que na maioria das 
vezes forçam a deslocamen-
tos e/ou reassentamentos das 
populações.

Refira-se que muitas têm 
responsabilidades acrescidas 
como provedoras de meios 
de sobrevivência da famí-
lia. Apesar disso, o grupo é 
pouco escutado no desenho 
de estratégias e procura de 
soluções sobre as mudanças 
climáticas, sendo por isso 
urgente a sua inclusão na to-
mada de decisão em relação a 
estas matérias. 
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As mulheres são as principais vítimas dos eventos climáticos

Prevalecem desafios 
nos planos de resposta
PARA Yolanda Mulhuini, da 
Plataforma das Organizações 
da Sociedade Civil para Mudan-
ças Climáticas (PNOSCMC), as 
Conferências das Partes (COP) 
que acontecem no âmbito da 
Convenção das Nações Unidas 
para a Mudança Climática têm 
contribuído para a inclusão das 
questões de género. 

“Moçambique tem a Estra-
tégia Nacional de Adaptação 
e Mitigação às Mudanças Cli-

máticas, em que estão integra-
das as questões de género. No 
entanto, prevalecem desafios 
porque essas questões estão lá, 
mas não de forma clara. Assim, 
nós como sociedade civil pre-
cisamos de integrar de forma 
eficiente e eficaz o género e di-
reitos humanos”, referiu.

Explicou que as mudan-
ças climáticas são de facto um 
problema de género, na medi-
da em que o primeiro grupo a 

sofrer o impacto são as mulhe-
res e raparigas, mas também 
crianças, idosos e pessoas com 
deficiência. 

“Moçambique está nes-
te momento a formular o seu 
Plano Nacional de Adaptação. 
É um momento bom para ver-
mos as questões de género e 
direitos humanos reflectidas 
nesse instrumento. Nós vamos 
aprimorar as nossas contribui-
ções.” Yolanda Mulhuini
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Excluídas
na tomada de decisão

Responsabilidade 
acrescida
A FUNÇÃO de provedora que muitas mulheres possuem as coloca 
numa responsabilidade acrescida quando os meios de providência 
entram em colapso. É o que se verifica quando há registo de mudan-
ças climáticas, principalmente na área da agricultura, e as culturas são 
devastadas, segundo Marta Monjane, coordenadora das Consultas Na-
cionais Estocolmo +50. Para Monjane, em Moçambique, as mulheres 
sofrem desproporcionalmente do impacto das mudanças climáticas, 
da pandemia da Covid-19 e das economias que não olham para as 
questões de sustentabilidade.

“Os ciclones, as cheias e a seca periódica afectam fundamental-
mente a provedora do dia-a-dia, a mulher. Em algumas regiões do 
país, é a mulher que trabalha a machamba e a devastação das suas cul-
turas a coloca numa situação de fragilidade para satisfazer as necessi-
dades básicas diárias da família”, defendeu.

Avançou que o deslocamento face às mudanças climáticas tam-
bém a afasta das suas actividades económicas e muitas vezes é coloca-
da em zonas onde há problemas de saneamento, acesso à água potável, 
habitação com qualidade e dificuldades na mobilidade, e aí os desafios 
aumentam.

“São senhoras que muitas vezes não têm marido ou estes traba-
lham distante delas. Isto é uma limitante no que diz respeito ao inves-
timento no desenvolvimento da sociedade, por exemplo, na educação 
das crianças, saúde e nutrição. E uma criança que não esteja nutrida 
durante os primeiros cinco anos está praticamente condenada a não 
avançar muito na educação de nível secundário e universitário”, ex-
plicou. Acrescentou que isso cria um problema crescente que se deve 
olhar e atacar pela raiz para garantir que mesmo que não seja a curto 
haja sucesso a médio e longo prazos. 

“Portanto, o programa de mitigação e adaptação face às mudanças 
climáticas que Moçambique está a desenvolver constitui um compro-
misso para responder a este problema. Neste contexto, é do interesse 
do país contribuir para as plataformas globais”, vincou.

Marta Monjane

PARA o Observatório das Mulheres, nas discussões 
sobre a mitigação e adaptação face às mudanças 
climáticas, as mulheres são excluídas do proces-
so de tomada de decisão, apesar de serem as m ais 
afectadas pelo problema.  Refere que em qualquer 
processo de tomada de decisão é importante a par-
ticipação do grupo afectado para que o plano seja 
desenhado com conhecimento de causa e assim 
atingir a sua eficácia na execução.

“As mulheres constituem a maioria da po-
pulação deslocada, mesmo quando as causas são 
climáticas. Nestas movimentações, elas têm seus 
direitos ameaçados. As que viviam da agricultura 
podem, no novo local de residência, não ter con-
dições de trabalhar a terra e ter dificuldades de 
acesso ao emprego porque não têm experiência 
em outras áreas”, disse Quitéria Guirrengane, di-
rectora-executiva do Observatório das Mulheres. 
Referiu ser importante que a mulher, sendo a mais 
afectada por este mal, participe activamente na to-
mada de decisão. Quitéria Guirrengane

Faltam cuidados
para as deficientes

LETA Timbana, da Associação Moçambicana das Mu-
lheres Surdas (AMAMUS), reiterou que em tempos de 
guerra, ciclones e cheias, principalmente no processo 
de deslocamento, muitas vezes as mulheres são estu-
pradas e submetidas à violência ou trabalhos que não as 
dignifica, em troca de algum benefício. Para o caso das 
mulheres com deficiência, há falta de informação sobre 
os eventos extremos de mudanças climáticas, pior por-
que estes eventos acontecem em regiões onde o acesso 
aos meios de comunicação é escasso.

Por outro lado, Leta diz haver falta de dados gover-
namentais, tanto sobre o nível de protecção deste gru-
po quanto estatísticas acerca dele.

“Há um desafio muito grande para este grupo, não 
sentimos o engajamento do Governo”, disse. 

Acrescentou que as mulheres com deficiência vi-
sual e auditiva têm dificuldades de fugir. Por isso, é im-
portante que se crie um plano de acção para inclusão. 

“Sinto que nós podemos vencer em situação de 
mudanças climáticas, mas precisamos do engajamento 
de todos”, vincou.Leta Timbana

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

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

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

Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

21625031

   21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho, 

n.º 2999

Museu da História Natural – Travessa 

do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional da Moeda – Rua 

Consiglieri Pedroso

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-

-Min, n.º 1233

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

PUBLICIDADE

10457

O MERCADO Central de Maputo está 
sem água há duas semanas, situação 
minimizada pelo Serviço Nacional de 
Salvação Pública ( SENSAP), que forne-
ceu, na tarde de quarta-feira, cinco mil 
litros.

O vereador de Desenvolvimento 
Económico Local, Danúbio Lado, disse 
que um problema técnico, já ultrapas-
sado, esteve na origem da falta de água 
neste recinto.

Por outro lado, o “Notícias” ficou a 

saber de fonte segura que o SENSAP es-
tava disponível a alocar mais água em 
caso de necessidade.

Alguns vendedores entrevistados 
pelo “Notícias” contam que durante 
os dias em que ficaram sem o líquido 
tinham de trazer água de fora, pagan-
do 40 meticais por um recipiente de 20 
litros.

Além da lavagem de produtos como 
hortícolas e pescado, também havia o 
problema de água para os sanitários.

O
S enfermeiros da 
cidade de Maputo 
foram ontem ins-
tados a reflectir 
sobre a prestação 

de cuidados cada vez mais 
focalizados na qualidade e 
humanização, de modo a 
fazer jus ao lema do Siste-
ma Nacional de Saúde, que 
é “O nosso maior valor é a 
vida”.

O apelo foi feito pelo 
secretário de Estado na ca-
pital do país, Vicente Joa-
quim, que homenageou a 
classe pela passagem on-
tem, 12 de Maio, do Dia 
Internacional do Enfermei-
ro, assinalado sob o lema 
“Profissional de enferma-
gem, uma voz para liderar: 
investir na enfermagem e 

respeitar os direitos para 
garantir a saúde global”. 

Vicente Joaquim fez o 
apelo num momento em 
que Maputo conta com 707 
enfermeiros para pouco 
mais de 1,7 milhão de pes-
soas, um rácio aquém do 
recomendado pela Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS), segundo o qual três 
enfermeiros devem estar 
para mil habitantes.

Apontou que, para mu-
dar o cenário, o Governo 
pretende aumentar o nú-
mero de  profissionais de 
enfermagem.

“A cidade de Maputo foi 
desafiada a reduzir o rácio 
profissional de saúde por 
habitante de 143, em 2019, 
para 170.5 por 100.000 ha-

bitantes, em 2024”, apon-
tou.

Na ocasião, o represen-
tante do Estado na capi-
tal do país destacou que os 
enfermeiros são a espinha 
dorsal do Sistema de Saú-
de, daí o compromisso do 
Conselho de Representação 
do Estado de investir na 
formação e na melhoria das 
condições de trabalho dos 
profissionais do sector.

Por sua vez, a superviso-
ra de Enfermagem do Ser-
viço de Saúde da Cidade de 
Maputo, Paulina Cuamba, 
indicou que, mesmo peran-
te o défice de recursos hu-
manos e de meios de traba-
lho, a classe tem envidado 
esforços para responder à 
necessidade da população.

A AVENIDA da Organização 
das Nações Unidas (ONU), 
junto às barreiras da Ma-
langa, na cidade de Mapu-
to, está desde quarta-feira 
em reabilitação, num es-
forço do Conselho Munici-
pal para melhorar as con-
dições de circulação na via.

Segundo o director de 
Infra-estruturas Urbanas, 
Saturnino Chembeze, o 
município também vai in-
tervir na Rua das Estâncias.

Indicou que neste mo-
mento as obras estão a 
decorrer na Avenida da 
ONU para permitir que 
os carros circulem mais 
ou menos à vontade, para 
posterior intervenção na 
Rua das Estâncias.

“Nos próximos dias 
haverá condicionamen-
to de trânsito porque a 
Avenida da ONU estará 
encerrada, sendo que de 
manhã vai funcionar um 

Enfermeiros chamados 
a aprimorar cuidados de saúde

 Secretário de Estado saúda enfermeiros pela passagem do seu dia

Obras já em curso na “ONU”

Máquinas movimentadas para intervir na Avenida da ONU

sentido de entrada para 
a cidade e no final do dia 
um sentido de saída”, 

disse.
Entretanto, Chembeze 

garantiu que o trabalho 

será executado em coor-
denação com a Polícia de 
Trânsito.

Mercado Central 
sem água há duas 
semanas

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 

DO PAÍS OU MUNDO

BAIXE O APLICATIVO NOTÍCIAS DIGITAL 

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

ENCONTRE AS MELHORES

  OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO

PARA A SUA EMPRESA EM PRIMEIRA MÃO

Termos e condições aplicavéis

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº  091/22

1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 12 Maio
de 2022

CÂMBIOS(MT)
PAÍSES MOEDAS COMPRA VENDA    MÉDIA

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

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

PAÍSES MOEDAS
  Àfrica do Sul Rand 3,90 3,98      3,94
  Botswana Pula 5,15 5,25      5,20
  eSwatini Lilangueni 3,90 3,98      3,94
  Mauricias Rupia 1,46 1,49      1,48
  Zâmbia Kwacha 3,72 3,80      3,76

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Japão Iene 493,25 503,08    498,17
  Malawi Kwacha 77,91 79,46     78,69
  Tanzânia Shilling 27,24 27,78     27,51
  Zimbabwe Dólar 167,20 170,53    168,86

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Brasil Real 12,21 12,45     12,33
  Canada Dolar 48,56 49,53     49,05
  China/Offshore Renminbi 9,28 9,46      9,37
  China Renminbi 9,32 9,51      9,42
  Dinamarca Coroa 8,85 9,02      8,94
  Inglaterra Libra 77,26 78,80     78,03
  Noruega Coroa 6,41 6,53      6,47
  Suécia Coroa 6,24 6,37      6,31
  Suíça Franco 63,43 64,69     64,06
  União Europeia Euro 65,84 67,15     66,50

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   4,0000000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  1,9627100  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.844,56000
Venda..............  1.845,07000

Maputo,  13.05.2022
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão
     cambial reportada pelos Bancos Comerciais ao longo do dia.
(b) Taxas de câmbio resultantes do cruzamento entre a taxa de câmbio do

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

PUBLICIDADE

O PRESIDENTE da Zâmbia, 
Hakainde Hichilema, revelou 
estar a negociar uma proposta de 
redução parcial da dívida de 32 
mil milhões de dólares do país, 
perante um comité de credores 
co-presidido pela China e Fran-
ça, noticiou a Reuters. 

Hichilema afirmou que a 
Zâmbia pretende evitar outro 
incumprimento da dívida ex-
terna depois de se tornar em 
2020 no primeiro país na era da 
pandemia a não cumprir com o 
pagamento da mesma.

“A abordagem geral é con-
ter a dívida que começa com a 
cessação de empréstimos im-
prudentes no futuro, especial-
mente com altos custos”, disse 
Hichilema durante a entrevista 
à Reuters, à margem da confe-
rência Mining Indaba, realizada 
na cidade sul-africana do Cabo. 
Considerado o segundo maior 
produtor de cobre em África, a 
Zâmbia está a lutar para impul-
sionar a sua economia enquanto 

enfrenta um fardo de dívida que 
atinge 120% do seu Produto In-
terno Bruto (PIB).

Desde a eleição de Hichi-
lema, em Agosto passado, a 
Zâmbia implementou reformas 
favoráveis aos negócios e o sen-
timento dos investidores me-
lhorou, com a moeda kwacha a 
aumentar em valor em relação ao 
dólar. A dívida da Zâmbia totali-
zava 31,74 mil milhões de dólares 
no final de 2021, segundo dados 
oficiais do governo - dos quais 
17,27 mil milhões eram emprés-
timos externos. A China sozinha 
detinha 5,78 mil da dívida exter-
na de Lusa.

Por seu turno,Situmbeko 
Musokotwane, ministro das Fi-
nanças da Zâmbia, disse que a 
primeira reunião do comité de 
credores deve ocorrer na próxi-
ma semana.  Reiterou que as ne-
gociações sobre a dívida devem 
terminar em Junho, um prazo 
que os analistas consideram am-
bicioso.

O EMBAIXADOR da União 
Europeia (UE) no nosso 
país, Antonio Sánchez-Be-
nedito, disse que o gás mo-
çambicano está a ganhar 
cada vez mais importância 
no mercado europeu.

Segundo ele, a relevân-
cia dos hidrocarbonetos 
moçambicanos tem a sua 
justificação num contexto 
em que a Europa manifes-
tou o desejo de reduzir a 
dependência do gás russo.

Acrescentou que Mo-
çambique tem enorme 
potencial para a geração e 
fornecimento de energia 
limpa (também chama-
da energia alternativa), no 
contexto da mudança da 
procura de combustíveis 
fósseis para fontes mais 
limpas.  

Garantiu também que a 
União Europeia continuará 
a apoiar Moçambique com 
vista a maximizar este po-
tencial. 

“A decisão de usar gás 
como combustível de tran-
sição é também uma opor-
tunidade importante para 
a produção e venda deste 
produto moçambicano, 
sector no qual os empre-
sários europeus estão bem 
representados”, disse on-

tem, em Maputo, numa 
mesa-redonda económica 
UE-Moçambique, que dis-
cutiu oportunidades para o 
sector privado numa socie-
dade em transição ecológi-
ca e digital.

Ainda no evento, o di-
plomata afirmou que o 
programa de cooperação 
UE-Moçambique prevê 
financiar, nos primeiros 
quatro anos da sua imple-
mentação (2021-2024), 200 
milhões de euros na área do 
crescimento verde e digital. 

Estas acções visam a 
protecção do capital na-
tural e dos ecossistemas; 
a transformação ecológica 
dos sectores de agricultu-
ra, silvicultura e pesca; a 
construção de infra-estru-
turas resilientes, com foco 
especial nas energias reno-
váveis, água e saneamento 
e transporte, bem como a 
transformação digital para 
um crescimento inclusivo. 

“Para assegurarmos que 
Moçambique atraia uma 
parte significativa destes 
investimentos em infra-
-estrutura de qualidade
precisamos de ambiente de
negócios e de investimen-
to propícios, incluindo um
quadro legislativo claro e

transparente e a normali-
zação dos produtos, servi-
ços e actividades”, disse. 

O sector público, se-
gundo ele, tem um papel 
importante para que as 
empresas possam alavan-
car novos instrumentos 
financeiros emergentes no 
contexto do Pacto Ecológi-
co com vista a criar empre-
gos, actualizar capacidades 
profissionais, bem como 
adoptar  tecnologia e in-
vestimentos em investiga-
ção e inovação locais.

“Moçambique poderia 
explorar, por exemplo, no-
vas oportunidades econó-
micas para realocar partes 
da cadeia de valor da eco-
nomia circular, utilizando 
investimentos europeus”, 
frisou. 

Por seu turno, o Minis-
tro da Indústria e Comér-
cio, Silvino Moreno, disse 
que a relevância da reali-
zação desta mesa redon-
da gera e consolida uma 
expectativa para o forta-
lecimento da cooperação 
através de parcerias de 
ganhos equilibrados face às 
oportunidades que se im-
põem ao desenvolvimento 
e integração da economia 
circular.

AFIRMA ANTONIO SÁNCHEZ-BENEDITO

Gás moçambicano 
ganha espaço no 
mercado europeu

Antonio Sánchez-Benedito, na abertura da mesa-redonda económica UE-Moçambique

PME ainda sem avanços
na transformação digital
MAIS de metade das Pequenas e Mé-
dias Empresas (PME) nacionais ainda 
não iniciou o processo de transfor-
mação digital, segundo um estudo 
publicado ontem em Maputo, pela 
PHC.

A pesquisa que envolveu PME 
localizadas nas principais capitais 
provinciais do país, nomeadamen-
te Maputo, Sofala e Nampula estima 
em 58 por cento a percentagem das  
empresas ainda fora do processo de 
transformação digital.

O estudo realizado pela Inter-
campus refere que a percepção do 
custo elevado da transformação fi-
gura entre as maiores dificuldades 
enfrentadas pelas empresas moçam-
bicanas no processo de digitalização 
das suas operações. 

Outros entraves à digitalização, 

segundo 77% dos inquiridos,  estão 
relacionados com a falta de literacia 
e conhecimento da área, sendo que 
grande parte delas carece de recursos 
humanos capacitados.

De acordo com o mesmo estudo 
intitulado “Digitalização da Gestão 
Empresarial em Moçambique”, a 
dimensão de empresas e a resistên-
cia à mudança constituem também 
barreiras à aceleração do processo de 
transformação digital.

“Apesar dos desafios apontados, 
existe consciência dos benefícios que 
as ferramentas tecnológicas de ges-
tão trazem às empresas”, frisa. 

O documento revela também que 
as organizações reconhecem a inten-
ção de investir em várias tecnologias 
nos próximos anos, designadamente 
em ferramentas para o “e-commer-

ce”, gestão de recursos humanos e 
soluções financeiras e de contabili-
dade.  Segundo a pesquisa, os gesto-
res consideram importante investir 
em tecnologias como CRM (gestor de 
relação com clientes) e tesouraria.

“Durante a pandemia da Co-
vid-19 foram registadas algumas 
mudanças estruturais nos hábitos e 
modelos de trabalho, obrigando as 
empresas a criarem soluções para so-
breviverem perante a adversidade”, 
explica. 

Sugere também que o atraso no 
processo de digitalização é motivado 
pelas limitações económicas e finan-
ceiras, visto que 71,3% das empresas 
abrangidas pela pesquisa têm níveis 
de facturação anual situados entre 
1.2 e 10 milhões de meticais. 

 Por outro lado, o estudo realça o 

facto de as empresas que investem 
na digitalização da gestão empresa-
rial terem obtido melhores resulta-
dos, tanto na relação com os clien-
tes, como no incremento do volume 
de negócios. Com efeito, 66,7% das 
empresas que efectuam vendas on-
-line afirma que o "e-commerce"
tem um peso de até 25% da sua fac-
turação.

A análise indica ainda que a 
aposta nos softwares de gestão tem 
sido um forte aliado das empresas 
no cumprimento dos deveres fiscais, 
ajudando-as a exercer boas práticas 
e a satisfazer as exigências legais e 
tributárias, particularmente as im-
postas pelas máquinas fiscais. Isto, 
apesar de as PME que estão abran-
gidas por esta obrigatoriedade fiscal 
afirmarem não conhecer a norma. 

REESTRUTURAÇÃO ECONÓMICA

Zâmbia procura redução 
da pesada dívida

O 
BANCO de Moçam-
bique (BM) está a 
investir na moderni-
zação das formas de 
pagamento, a fim de 

torná-las mais seguras e redu-
zir os seus níveis de complexi-
dade.

Trata-se de um proces-
so que arrancou ano passado, 
com a conclusão prevista para 
2023, implicando inclusiva-
mente a substituição de siste-
mas informáticos em curso, tal 
como revelou o administrador 
do BM, Felisberto Navalha, na 
III reunião dos directores das 
filiais do banco, realizada on-
tem na cidade de Tete, pro-
víncia com o mesmo nome.

Na ocasião, o governador 
do BM, Rogério Zandamela, 
disse que o pacote de refor-
mas que estão em implemen-
tação representa um ganho 
assinalável para o sistema de 
pagamento moçambicano, 
pois colocam o país mais pró-
ximo do que é feito noutras 
partes do mundo.

“Estávamos ultrapassa-
dos na truncagem de cheques 
depositados em outras praças 
financeiras longínquas, por 
exemplo. Mas por meio dos 

BM moderniza 
sistema de pagamento

esforços feitos no âmbito da 
modernização, hoje a liquida-
ção é feita num período muito 
curto”, enalteceu o Governa-
dor do Banco de Moçambi-
que.

Zandamela encorajou os 

directores das filiais a conti-
nuarem alinhados com esta 
prioridade, que consta do 
Plano Estratégico 2021-2023 
do Banco de Moçambique e 
a investirem cada vez mais 
na troca de experiências e 

de conhecimentos, a fim de 
assegurar uma contribuição 
significativa para o bom de-
sempenho da maior institui-
ção financeira do país.

Refira-se que a reunião 
realizada ontem fez uma re-

flexão também sobre o ponto 
de situação da modernização 
dos centros de processamen-
to de numerário, segurança 
do sistema financeiro e ques-
tões de âmbito administrativo 
do Banco  Central.

Governador do BM, Rogério Zandamela, falando na reunião dos directores das filiais da instituição

garantiu um acordo sobre uma 
linha de crédito de três anos de 
1,4 mil milhão de dólares com o 
Fundo em Dezembro.

A Zâmbia pretende aumen-
tar a produção de cobre em mais 
de três vezes, para três milhões 
de toneladas por ano na próxima 
década. O país produziu 800.696 
toneladas deste minério em 2021.

Também visa aumentar a 
produção de trigo e milho para 
exportar, salientou o Presidente 
zambiano, acrescentando que o 
país manteve conversações com 
a União Europeia, entre outras, 
sobre o fornecimento de trigo ao 
bloco.

Questionado se a Zâmbia 
aceitaria empresas russas que in-
vestem no sector de mineração, 
Hichilema se recusou a respon-
der, mas disse que “somos con-
tra a guerra na Ucrânia”. O país 
votou em Março a favor de uma 
resolução das Nações Unidas 
condenando a invasão da Ucrâ-
nia pela Rússia.- (REUTERS)

Musokotwane havia dito an-
teriormente que as negociações 
da dívida estavam “paradas” 

nas reuniões do Fundo Monetá-
rio Internacional (FMI) no mês 
passado, depois que a Zâmbia 

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Feijão cozido Em 
Molho De Tomate 
KOO 410g

Cadeira De 
Escritório De 
Encosto Alto Salvo 
• Item no: 757223

Chaleira de vidro com 
nervuras de 1,7 L (SGK-
2200RA) 
• 2000w • Filtro removível 
• Luz LED azul • Proteção 
contra o superaquecimento 
• Protecção a fervura a seco 
• Garantia de 12 meses
• Item no: 821476

Conjunto De Panelas De 
Aço Inoxidável De 12 Peças
• Panelas, frigideira e panela 
• Fabricação de aço inoxidável 
• Item no: 617212

FACTO!

TV FHD LED 50” (AW500) 
• Item no: 817907

x1
HDMI

x1
USB

12

Month 
Warranty

50”
127cm

POUPE 4800

AGORA 

25900 POUPE 4800

AGORA 

6700
POUPE 6000

AGORA 

4500
3 POR

 

200

POUPE 650

AGORA 

2100

HORARIO DE FUNCIONAMENTO
• Seg - Sexta 09h00 as 18h00
• Sabado-Domingo 09h00 as 18h00
• Feriados Nacionais 09h00 as 15h00

MAPUTO, TRIUNFO
151 Avenida da Marginal Bairro
Telefone: (0025) -214 53000

MATOLA 
Av. Da Namaacha Km6, Parcela Nr. 728 Talhoes 7A e 7B, 
Municipio Da Matola, Provincia de Maputo,
Telefone: (+258) 21 788020

3962

D
UAS esquadras da 
Polícia da Repúbli-
ca de Moçambique 
(PRM), nomeada-
mente, a 7.ª e a 8.ª, 

respectivamente no Alto 
da Manga e na Passagem de 
Nível, na cidade da Beira, 
estão a beneficiar de obras 
de requalificação para lhes 
conferir maior dignidade no 
atendimento público. 

Falando quarta-feira 
durante a entrega do ma-
terial financiado pelo Moza 
Banco para as obras, o co-
mandante provincial da 
PRM, Joaquim Sive, anun-
ciou que outras subunida-
des da Polícia na cidade da 
Beira também serão reabi-
litadas.

“As obras vão conferir 
maior dignidade às subuni-
dades da Polícia, num mo-
mento  importante para a 
Polícia que comemora mais 
um aniversário”, disse.

A PRM celebra no pró-
ximo dia 17, mais um ani-
versário da sua criação, sob 
o lema “47 Anos Desenvol-
vendo o Capital Humano
para Melhor Servir o Cida-
dão, Prevenindo e Com-
batendo Criminalidade,
Sinistralidade Rodoviária e
Terrorismo”.

Conforme sustentou 
Sive, o lema renova o com-
promisso que a corpora-
ção tem em assegurar que 
a ordem pública seja uma 
realidade para o cidadão e 
que não haja perturbação 
no ritmo normal da vida das 
pessoas.

elementos de segurança pri-
vada na prática de crimes, o 
comandante defendeu que a 
contratação do pessoal é fei-
ta pelas próprias empresas, 
embora sob supervisão da 
PRM.

“Estamos a trabalhar para 
sabermos como as empresas 
de segurança privada contra-
tam os seus colaboradores, 
de forma a contribuirmos 
para que prestem um serviço 
de melhor qualidade”, afir-
mou.

O plano, precisou, visa 
também fiscalizar as institui-
ções que contratam os ser-
viços de segurança privada 
para que, em casos da ocor-
rência de algum crime, este-
jam habilitadas para localizar 
e neutralizar os meliantes de 
forma tempestiva.

Sobre a evasão, há dias, 
de detidos nas celas provisó-
rias da PRM, indicou que tal 
se deveu aos danos sofridos 
pelas subunidades policiais 
em consequência dos desas-
tres naturais. Mas assegurou 
que já decorrem obras de 
reabilitação em muitas des-
sas infra-estruturas.

“A fuga dos detidos das 
celas acontece um pouco por 
todas nossas subunidades. É 
importante percebermos as 
circunstâncias em que isso 
acontece, porque, provavel-
mente, há pessoas que fa-
cilitam a entrada de instru-
mentos contundentes para 
quebrar os dispositivos de 
segurança montados”, disse, 
revelando, no entanto, que 
dois dos evadidos já foram 
recapturados. 

Doado material para 
reabilitar esquadras

 (A
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Parceiros disponibilizam material para reabilitação de esquadras

mos melhor a população, 
criando condições condig-
nas nas esquadradas”, su-
blinhou.

O presidente da Comis-
são Executiva de Moza Ban-
co, Manuel Soares, afirmou 
que a entrega do material 
de construção às esqua-
dras vai permitir a criação 
de condições condignas de 
trabalho, sempre com o in-
tuito de garantir a ordem e 
tranquilidade públicas.

Apontou que o acto se 
enquadra na política de res-
ponsabilidade social da sua 
instituição, centrando-se 
no desenvolvimento para o 
progresso económico e so-
cial das comunidades.

“Conseguimos este 
apoio, porque somos sen-
síveis a casos concretos, 
como o da PRM. Pretende-
mos ser parte desta solução, 
contribuindo no desenvol-
vimento inclusivo e sus-
tentável”, disse, reiterando 
que a instituição “continua 
sempre presente no atendi-
mento às comunidades”.

As obras, levadas a cabo 
pelos estudantes do Insti-
tuto Industrial e Comercial 
da Beira, já se encontram na 
fase final, na 7.ª Esquadra, 
enquanto na 8.ª deverão ar-
rancar próxima semana.

O docente daquele es-
tabelecimento de ensino, 
Armando Manejo, indicou 
que o projecto foi firmado 
com o Governo, e o Insti-
tuto Industrial e Comercial 
da Beira comprometeu-se a 
fornecer a mão-de-obra.

Presente no evento, 
a secretária de Estado na 
província de Sofala, Stella 
Zeca, defendeu que o plano 

de reabilitação das esqua-
dras resulta de esforços lo-
cais com apoio de parceiros 
de boa vontade que se jun-

taram à causa.
 “Estamos a dar os pri-

meiros passos, porque sa-
bemos que a ideia é servir-

PRM neutraliza 
assaltante armado

UM indivíduo, munido de 
arma de fogo, foi detido pela 
Polícia da República de Mo-
çambique (PRM) na cidade 
da Beira, suspeito de fazer 
parte do grupo que, recente-
mente, assaltou uma fábrica 
de chinelos no bairro da Mu-
nhava.

Ainda relacionado com 
este crime, a PRM deteve 
dois elementos da força de 
segurança privada que, em 
vez de guarnecerem a fábri-
ca, participaram no assalto, 
estiveram envolvidos outras 
cinco pessoas.

Além do roubo de mais de 
três milhões de meticais, um 
agente da PRM, afecto àquela 
unidade de produção, foi fe-

rido, encontrando-se inter-
nado no Hospital Central da 
Beira. Joaquim Sive, coman-
dante provincial da PRM em 
Sofala, disse que na altura os 
meliantes apoderaram-se da 
arma do referido agente.

“Sabemos que os assal-
tantes portavam uma AKM 
e pistola. Já temos a AKM e 
vamos continuar a trabalhar 
para recuperar a outra arma”, 
prometeu.

Trata-se de uma resposta 
que considerou pontual no 
esclarecimento deste crime. 

Sive apelou à agudização 
da vigilância popular, de-
nunciando todos os indiví-
duos de conduta duvidosa.

Sobre o envolvimento de 

Joaquim Sive, Comandante provincial da PRM em Sofala

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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VINTE e um imigrantes, 
oriundos da Etiópia, foram, 
quarta-feira, devolvidos ao 
seu país de origem pelo Ser-
viço Nacional de Migração 
(SENAMI), por terem entra-
do em território nacional de 
forma clandestina.

Segundo o porta-voz do 
SENAMI, na cidade de Ma-
puto, Felizardo Jamaca, o 

grupo foi interpelado pelas 
autoridades, há dois meses, 
numa das matas próximo 
à linha de fronteira en-
tre Moçambique e Malawi, 
tendo como destino a Áfri-
ca do Sul.

Acrescentou que os ci-
dadãos repatriados têm 
interdição de entrada no 
país por um período de dez 

anos.
O repatriamento foi 

realizado com o apoio da 
Organização Internacional 
para as Migrações (OIM).

Jamaca referiu ainda es-
tarem em curso trabalhos 
de fiscalização, em parceria 
com várias áreas de segu-
rança, com vista a identi-
ficar os locais habituais de 

frequência de passagem de 
ilegais. 

“Estamos a reforçar a 
segurança nas linhas de 
fronteira”, frisou.

O porta-voz apelou à 
colaboração da comuni-
dade, denunciando a exis-
tência de estrangeiros que 
residirem nos bairros ou al-
deias de forma ilegal.

AS províncias de Tete e Inhambane 
não têm indivíduos em isolamen-
to domiciliar ou hospitalar devido à 
Covid-19, indicando uma melhoria 
da situação epidemiológica, com o 
registo de mais curados e nenhum 
infectado.

Até ontem, o país tinha 77 casos 
activos concentrados, maioritaria-
mente, na cidade e província de Ma-
puto, com 42 infectados em segui-
mento.

O Ministério da Saúde (MISAU) 
anunciou ontem mais 19 novas in-
fecções por Covid-19, detectadas em 

590 amostras testadas, representan-
do uma taxa de positividade de 3,22 
por cento e uma proporção acumu-
lada de 17,1 por cento.

Entre os infectados destaca-se 
uma criança de cinco anos e um ido-
so de 71.

Um comunicado da Direcção Na-
cional de Saúde Pública indica que 
mais dois infectados foram declara-
dos livres da doença na província de 
Maputo.

Quarta-feira e ontem, não hou-
ve registo de internamentos ou de 
alta hospitalar de pacientes com Co-

vid-19, permanecendo sob cuidados 
médicos quatro doentes, três dos 
quais sujeitos à oxigeno-terapia.

Por outro lado, subiu para 14 mi-
lhões o número de pessoas com imu-
nidade completa para a Covid-19, 
com a vacinação de 18.031 indivíduos 
maiores de 18 anos. Até ontem 14,9 
milhões haviam tomado pelo menos 
uma dose do imunizante e 348.969 
tinham administrado a dose de re-
forço.

A taxa de cobertura da vacinação 
é agora de 92,3 por cento dos 15,2 
milhões de elegíveis.

AGENTES da Polícia da Re-
pública de Moçambique 
(PRM), na província de Tete, 
são convidados a reforçar a 
sua relação com a comuni-
dade, como forma de me-
lhorar a ordem e tranquili-
dade públicas.

O convite é da coman-
dante provincial da PRM, 
Ania Jagaje, que falava no 
âmbito das festividades dos 
47 anos da criação da Polí-
cia, assinalados na última 
segunda-feira, na cidade de 
Tete.

“Devemos incrementar 
e melhorar as estratégias de 
parceria com a comunidade. 
Para isso, é preciso observar 
rigorosamente a discipli-
na, patriotismo e sentido de 
responsabilidade, na gestão 
dos recursos disponíveis”, 
referiu.

Orientou, também, aos 
agentes policiais para se abs-
terem de práticas corruptas 
e continuarem a trabalhar a 
fim de reduzir as adversida-
des nas fronteiras com o Ma-
lawi, Zâmbia e Zimbabwe.

Revelou que o comando 
provincial vai instalar mais 
postos policiais nos distritos 

OS enfermeiros da provín-
cia de Gaza estão felizes 
com a garantia da redução 
da sobrecarga, sobretudo 
desde a eclosão da pande-
mia da Covid-19, por con-
ta da contratação de 159 
novos profissionais pelo 
Governo.

De acordo com Arlin-
do Matsinhe, primeiro-
-secretário da Ordem dos
Enfermeiros em Gaza, “o
ingresso de novos profis-
sionais de saúde, em es-
pecial 159 desta classe,
reduziu a sobrecarga de
trabalho e permitiu que
alguns continuassem os
estudos”, referiu.

Apesar do reforço, 
acrescentou, o rácio en-
fermeiro-paciente ainda 
é preocupante, pois, se-
gundo revelou, a provín-
cia possui apenas 962 en-
fermeiros (762 mulheres 
e 200 homens), o que faz 
com que um profissional 
esteja para 1513 habitan-
tes, número distante do 
recomendável pela Orga-
nização Mundial da Saúde, 
que é de três por mil habi-
tantes.

Matsinhe, que falava 
ontem por ocasião do dia 12 
de Maio, Dia Internacional 
do Enfermeiro, apontou 

TRÊS novas salas de aula foram inau-
guradas, recentemente, na localida-
de de Zitundo, distrito de Matutuíne, 
província de Maputo, no âmbito dos 
esforços para a melhoria das condi-
ções de ensino e aprendizagem.   

As salas foram erguidas na Escola 
Primária Completa Armando Emílio 
Guebuza, pela Igreja Jesus Cristo dos 
Santos dos Últimos Dias, que abra-
çou a causa, visando eliminar as tur-
mas ao ar livre.

Falando no acto de entrega, Júlio 
Parruque, governador da província 
de Maputo, disse que o empreendi-
mento acomodará pelo menos 450 
crianças que estudavam ao relento.

Acrescentou que a construção 
destas unidades escolares foi em res-
posta ao pedido formulado pelos pais 
e encarregados de educação, uma 
vez que os filhos estudavam debaixo 

das árvores.
Parruque referiu que a entrada 

em funcionamento destas salas é, 
sem dúvida, um grande contributo 
para a formação integral e de quali-
dade das crianças, futuros dirigentes 
do país.

“Estas infra-estruturas têm um 
impacto importantíssimo nesta es-
cola, pois vão contribuir para eli-
minar por completo as turmas em 
condições inadequadas que existiam 
naquela unidade de ensino, benefi-
ciando crianças de diversos bairros”, 
disse.

O governador disse estar cien-
te do desafio, sobretudo devido ao 
crescente número de efectivos nesta 
escola, que deve ser acompanhado 
pelo aumento de professores e fun-
cionários não docentes.

“Em 2021 tive a oportunidade de 

visitar esta escola e vi crianças a es-
tudarem ao relento, sujeitas a vários 
perigos, desde picadas de serpentes, 
distracção por factores externos”, 
disse. 

Parruque felicitou os alunos da 
escola, tendo-os recomendado a 
nunca desistirem de estudar, deven-
do usar devidamente as infra-estru-
turas escolares. 

Disse ainda recair sobre os pais o 
dever de mandar as crianças à esco-
la para a sua formação, de modo que 
contribuam para o desenvolvimento 
da província e do país em geral.

Ainda no Zitundo, Parruque lan-
çou a primeira pedra para a constru-
ção da escola secundária local, num 
investimento de mais de 15 milhões 
de meticais, financiados pela Igreja 
de Jesus Cristo dos Santos dos Últi-
mos Dias.

A 
INSPECÇÃO Ge-
ral da Adminis-
tração Pública 
(IGAP) e o Pro-
vedor de Justiça 

(PJ) pretendem agilizar a 
apreciação de petições, 
queixas e reclamações de 
situações consideradas 
injustas no âmbito dos es-
forços de defesa dos direi-
tos dos cidadãos.

Com efeito, as duas 
partes assinaram ontem, 
em Maputo, um memo-
rando de entendimento 
que reforça a área de ac-
tuação destas duas enti-
dades no que concerne à 
legalidade e tratamento 
das petições. 

O inspector geral da 
Administração Pública, 

Augusto Mangove, disse 
que as duas instituições 
têm áreas de actuação co-
mum, uma vez que as pe-
tições recebidas pelo pro-
vedor dizem respeito ao 
funcionamento da Admi-
nistração da Justiça.

É neste quadro, acres-
centou, que a inspecção 
deve, no âmbito das suas 
atribuições, fiscalizar to-
das as instituições esta-
tais.

“Entendemos que a 
inspecção pode receber 
todas as queixas e recla-
mações apresentadas ao 
provedor, para efeito de 
investigação de possíveis 
anomalias na nossa admi-
nistração e, deste modo, 
melhorar os serviços pres-

tados ao público”, disse. 
Assim, segundo Au-

gusto Mangove, está es-
tabelecida uma parceira 
para a fiscalização con-
junta, capacitação, parti-
lha de informação e troca 
contínua de experiências 
entre o PJ e IGAP.

Por seu turno, o prove-
dor, Isaque Chande, disse 
que a parceria está a ser 
formalizada, mas na prá-
tica as duas instituições 
têm trabalhado juntas no 
objectivo de melhorar os 
serviços.

“Com este instrumen-
to esperamos que juntos 
possamos trabalhar de 
maneira mais estruturada 
e tirarmos o máximo pro-
veito das potencialidades 

que estas instituições dis-
põem”, afirmou.

Acrescentou que o 
acordo vai permitir co-
locar as duas instituições 
ao serviço da sociedade, 
pois o fim é encontrar me-
canismos de intervenção 
mais activos no interesse 
dos utentes da Adminis-
tração Pública.

“Vezes houve em que 
tivemos de remeter algu-
mas queixas e petições, 
que, pela sua natureza, 
no nosso entendimento, 
seriam melhor tratadas 
pela inpecção. Por isso, ao 
abrigo do acordo vamos 
partilhar recursos, expe-
riências e formação para 
potenciar cada vez mais as 
duas instituições”, disse.

Reforçada defesa dos 
direitos dos cidadãos

 Inspecção e Provedoria juntas na busca de soluções para a Administração Pública

ENFERMEIROS EM GAZA

COVID-19

Classe congratula
redução de sobrecarga

que continuam precárias 
as condições de trabalho, 
caracterizadas “por insu-
ficiência de equipamento 
de protecção individual, 
especialmente luvas, salá-
rio abaixo das necessidades 
básicas, falta de priorização 
da classe de enfermagem 
geral para cursos de actua-
lização, apesar de este ser o 
profissional que garante os 
cuidados aos pacientes in-
ternados”.

Não obstante, os en-
fermeiros reafirmam que 
vão continuar a lutar pela 
melhoria da prestação de 
cuidados aos doentes.

Por ocasião da efe-
méride, os enfermeiros 
foram recebidos pelas 
autoridades da provín-
cia,  nomeadamente por 
Amosse Macamo, secretá-
rio de Estado, e Margarida 
Mapamdzene Chongo, go-
vernadora.

Para além de felici-
tarem os profissionais, 
ambos enalteceram o seu 
papel na garantia dos cui-
dados de saúde à popula-
ção de Gaza. 

O Dia Internacional do 
Enfermeiro é comemorado 
este ano sob o lema “Pro-
fissionais de Enfermagem, 
uma Voz para Liderar: In-
vestir na Enfermagem é 
Respeitar os Direitos para 
Garantir a Saúde Global”. 

 Enfermeiros assinalaram ontem o seu dia com a governadora

Tete e Inhambane 
sem casos activos

Repatriados 21 estrangeiros 
por imigração clandestina

APELA COMANDANTE PROVINCIAL

Polícia deve melhorar
relação com a comunidade

extensos.
Esclareceu que o número 

reduzido de infra-estrutu-
ras da PRM, nalguns pontos 
da província, não significa 
a ausência da autoridade, 
pois, segundo disse, a Polícia 
está em todo o canto.

Afirmou que, nos últimos 
anos, os níveis de resposta 
da Polícia à criminalidade e 
sinistralidade tendem a me-
lhorar, havendo necessidade 
de se consolidar os resulta-
dos alcançados.

Assegurou que o Coman-

do Geral da PRM vai con-
tinuar a investir na forma-
ção, procurando, por meio 
da mesma, evidenciar que 
o cidadão é a chave do bom
desempenho de todos que
trabalham na garantia da
tranquilidade pública.

Ania Jagaje dialogando com a população

DISTRITO DE MATUTUINE

Mais crianças deixam
de estudar ao relento

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



CIDADE DE NAMPULA 7

MUSEUS 

POLICIA 

HOSPITAIS 

CRUZ VERMELHA

Bombeiros – 
26212222/26212260/840293051

Serviço Geral –  26213693

Hospital Central de Nampula - 
846397669/840142500

Hospital Geral de Marrere - 
872477831

Piquete Operativo – 
26213070/846019452

Piquete SERNIC – 970070547

Polícia Camarária – 846902640

1.ª Esquadra - 842261454

2.ª Esquadra - 847340320

3.ª Esquadra - 842931393

4.ª Esquadra - 843930708

5.ª Esquadra - 846730641

6.ª Esquadra - 840237233

7.ª Esquadra - 846183694

Museu Nacional de Etnolgia – 

Av. Eduardo Mondlane 

(26212129/848453536)

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA 

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

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

Sexta-feira, 13 de Maio de 2022

PUBLICIDADE

A VOZ DO MUNÍCIPE

AS pontes pedonais insta-
ladas na cidade de Nampula 
não estão a servir o fim para 
o qual foram montadas. In-
voca-se como motivo, a falta
de segurança, pelo facto de
algumas delas apresentarem
a falta de manutenção, o que
suscita medo nas pessoas.

Os citadinos deixaram 
de usar as pontes pedonais 

e criaram mecanismos que  
lhes permitam controlar os 
comboios, sem se subme-
terem ao que chamaram de 
“sofrimento”, porém, com 
todos os riscos que advêm da 
situação. Aliás, já foram re-
portados vários casos de cida-
dãos trucidados, quando ten-
tavam atravessar a linha férrea 
sem usar as pontes pedonais.

José Francisco, interpela-
do na zona da Gorongosa, dis-
se que dispensa o uso da ponte 
pedonal, porque gasta muito 
tempo para percorrê-la.

Sarajabo Juma alegou que 
as pontes pedonais já não 
oferecem segurança por fal-
ta de manutenção. Contou 
que a estrutura metálica, so-
bretudo o tabuleiro, abana 

quando as pessoas passam 
por ela.

Nelito António defendeu 
a necessidade de revisão do 
projecto das pontes, indican-
do que têm muitas curvas. 
Por seu turno, Ana Joaquim 
também se referiu ao alegado 
perigo que estas infra-estru-
turas representam por falta 
de manutenção. 

Necessário rever estrutura
das pontes pedonais

 José Francisco  Sarajabo Juma Nelito António Ana Joaquim

CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL

Uma actividade
para além 
da sobrevivência

RAHAIA JAMAL

N
AS lixeiras muni-
cipais a céu aberto 
localizadas nos bair-
ros de Namicopo, 
Muhala-Expansão 

e Natiukiri desenvolve-se, 
diariamente, um movimento 
pela sobrevivência que não 
olha para os meios nem para a 
saúde pública.

Catadores de lixo de todas 
faixas etárias fazem-se nestes 
locais à procura do material 
reciclável para posterior ven-
da, preferencialmente a algu-
mas empresas pertencentes a 
indivíduos de nacionalidade 
chinesa, para o fabrico de no-
vos artigos.

Na lista dos resíduos mais 
procurados, constam ob-
jectos metálicos que, depois 

do processo de selecção, são 
vendidos às empresas que ex-
portam o ferro velho.

A actividade é pratica-
da num ambiente impróprio 
para qualquer ser humano, 
constituindo-se num autên-
tico atentado à saúde. Porém, 
os catadores de lixo vêm neste 
trabalho a única fonte de so-
brevivência para as suas fa-
mílias.

A lixeira de Namicopo, por 
sinal a maior da urbe, alberga 
maior número de catadores. 
As três lixeiras municipais 
tendem a crescer no mesmo 
espaço com algumas habita-
ções construídas à sua volta.

Os moradores circunvi-
zinhos são obrigados a con-
viver, diariamente, com a 
situação imposta por estes 
locais.

As lixeiras municipais são a céu aberto

Negócio de risco 
mas rentável
EM Namicopo, os catadores di-
zem ter abraçado a actividade 
por uma questão de sobrevi-
vência. Referem que se trata de 
um negócio rentável, mas reco-
nhecem os sérios riscos à saúde.

Em conversa com a nossa 
Reportagem, alguns catadores 
afirmaram que o negócio de 
venda de peças plásticas e me-
tais tem sido rentável, quando 
há muito fluxo de camiões do 
Conselho Municipal a despejar 
resíduos sólidos nas lixeiras.

Jermim Essiaca, casado e pai 
de três filhos, catador de lixo há 
cinco anos, disse que todos os 

dias visita o local em busca de 
plásticos, como cadeiras, tige-
las, entre outras, para posterior 
venda aos chineses, a um preço 
de 10 meticais cada quilograma. 

Essiaca disse que a vida nes-
te local é dura, mas não tem 
outra fonte alternativa de so-
brevivência. Com o pouco que 
ganha, sente-se satisfeito, pois 
consegue sustentar a sua famí-
lia.

Magido Amire, pai de qua-
tro filhos, catador de lixo há um 
ano, receia contrair doenças, 
principalmente as de origem 
hídrica, mas pratica a activida-

de para garantir o sustento da 
família.

O entrevistado criticou al-
guns citadinos, principalmente 
os jovens, que se mergulham 
no mundo da criminalidade ao 
invés de abraçar esta activida-
de.

“Há várias actividades que 
os jovens podem realizar para 
o seu auto-sustento. Podem
fazer blocos de cimento, carre-
gar mercadorias de pessoas nos
terminais rodoviários de carga
e de passageiro, em troca de
alguns valores, e não roubar”,
aconselhou.

Este jovem diz que é catador de lixo para poder sobreviver

O sofrimento dos vizinhos 
OS moradores dizem es-
tar sujeitos a um sofrimento 
que só pode terminar com o 
encerramento das lixeiras. 
Afirmaram que o cheiro nau-
seabundo e a fumaça liber-
tados em consequência da 
queima de diversos artigos 
pelos catadores são tão insu-
portáveis, sobretudo quando 
se trata de lixo hospitalar e 
lamas fecais.

Telma Amâncio, de Na-
micopo, explicou que muitas 
vezes, os moradores são for-
çados a se manterem tran-
cados no interior das casas, 
para evitar inalar o fumo as-
queroso libertado, quando os 
catadores queixam o lixo.

“O lixo é depositado to-

dos os dias. Por isso temos 
que conviver com o mau 
cheiro, moscas e outros”, la-
mentou Amâncio.

Lembrou que houve tem-
po em que os resíduos sólidos 
eram depositados muito dis-
tante da zona habitacional, 
mas o cenário mudou, por-
que os catadores orientam 
os motoristas dos camiões 
do Conselho Municipal para 
os depositarem na zona ha-
bitacional para facilitar o seu 
trabalho.

Lúcia Munona, morado-
ra da zona da lixeira de Na-
micopo, disse que na hora 
das refeições, a situação é 
lamentável, por causa das 
moscas.

“Temos que conviver com mau cheiro“, Telma Amâncio

Construção de aterro sanitário em vista
O ENCERRAMENTO das três 
lixeiras municipais está depen-
dente da implementação da se-
gunda fase de consulta pública, 
no âmbito do estudo de impac-
to ambiental do aterro sanitá-
rio a ser construído no posto 
administrativo de Namaita, no 
distrito de Rapale.

A primeira fase de consul-
ta pública foi realizada no mês 
de Julho do ano passado, num 
projecto do Conselho Munici-
pal com apoio de parceiros. O 
vereador da área de Salubrida-
de, Higiene e Gestão Funerária 
no Conselho Municipal da Ci-
dade de Nampula, João Maula-
na, disse que os resíduos con-
tinuarão a ser depositados nas 
lixeiras existentes, enquanto se 
espera a realização da segunda 

fase da consulta pública.
Depois da consulta pública, 

as autoridades municipais de-
verão aguardar pelo desembol-
so do fundo para o arranque da 
construção do aterro sanitário. 
Segundo a fonte, o projecto terá 
como principais componentes 
célula de deposição de resíduos 
sólidos, infra-estruturas de 
apoio e sistemas de protecção 
ambiental, nomeadamente a 
drenagem das águas pluviais, 
centro de compostagem e sis-
tema de captação.

O aterro sanitário, cujo cus-
to é avaliado em 144 milhões de 
meticais, será construído numa 
área de 25 hectares, e espera-se 
que garanta o destino adequa-
do para a deposição controlada 
dos resíduos sólidos urbanos.

Projecta-se a construção do aterro sanitário de Namaita, em Rapale

LEMBRETE

Faça a  sua subcrição do jornal

e disponha da actualidade sem sair do escritório

Já renovou a sua 

Subscrição dos 

jornais?

Termos e condições aplicavéis

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

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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ANÚNCIO
CONCURSO PARA SUBVENÇÃO DE PESQUISAS E ESTUDOS PARTICIPATIVOS

DA GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS NO PARQUE NACIONAL NO MONTE MABU
Ref.Nº 01/BIOFUND/SUB/PROMOVE/ 22

A Fundação para Conservação da Biodiversidade – BIOFUND, através do acordo de subvenção 

PROMOVE BIODIVERSIDADE- FED/2019/411-549 pretende atribuir subvenções para pesquisa 

e estudos participativos virados para a gestão de recursos naturais e melhoria dos meios de 

subsistência das comunidades locais no Monte Mabu , distrito de Lugela-Zambézia.

Este concurso é dirigido a instituições de investigação nacionais, sem fins lucrativos e para grupos 
de pesquisadores independentes. Os Termos de Referência poderão ser solicitadas por email pelo 

endereço projectos@biofund.org.mz e indicar no assunto a referência Candidatura-Pesquisa-

Monte MABU-PROMOVE Biodiversidade.

O prazo para a apresentação de candidaturas é até às 17.00 horas do dia 17 de Junho de 2022.

As eventuais informações complementares ou perguntas/esclarecimentos poderão ser solicitadas 

através do email projectos@biofund.org.mz.

Maputo, aos 13 de Maio de 2022

BIOFUND – Fundação para a Conservação da Biodiversidade
Av. Tomás Nduda, n.º 1038

Maputo – Moçambique

Tel: 21 499 958 / 7

Email: info@biofund.org.mz
www.biofund.org.mz

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

querendo, o pagamento do seu crédito pelo 
produto do bem penhorado sobre que 
tenham garantia legal, designadamente: 

Um imóvel parcela nº 
MPB720167720270141, com uma área de 
7015,86m, no Bairro de Muxara, na estrada 
que segue ao distrito de Mecúfi.

Pemba, aos 18 de Abril de 2022

A Juíza-Presidente

Drª Saquina Lambate
(Juíza de Direito “D”)

O Escrivão de Direito

Dr. Geraldo Agostinho Kunamutia
(Oficial de Justiça)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE PEMBA

3ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

1ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção Comercial deste Tribunal 

Judicial da Cidade de Maputo correm éditos 

de 30 (trinta) dias, citando o executado JOSÉ 
PAULO MANDLATE, solteiro, de nacionalidade 

moçambicana, titular do Bilhete de Identidade nº 

100102850388B, emitido aos 9 de Janeiro de 2013, 

pela Direcção de Identificação Civil de Maputo, com 
último endereço conhecido na cidade da Matola, 
Bairro de Ndlavela, quarteirão nº 20, casa nº 214, 

Célula “B”, ora ausente em parte incerta, para, 

no prazo de 10 (dez) dias, que começa a correr 

depois de findo o dos éditos, tudo a contar da data 
da segunda e última publicação deste anúncio 
no jornal “Notícias”, pagar ao exequente BANCO 
INTERNACIONAL DE MOÇAMBIQUE, SA (BIM), 

a quantia de 703 752,03MT (setecentos e três 
mil, setecentos e cinquenta e dois meticais e 
três centavos), em dívida nos Autos de Execução 
Ordinária para o Pagamento de Quantia Certa nº 
25/21-P, que pelo Juízo deste Cartório lhe move o 

referido exequente ou, no mesmo prazo, nomear à 

penhora bens suficientes para tal pagamento e do 
mais que acrescer ou deduzir a oposição que tiver, 

nos termos do artigo 811º, nº 1, do CPC, sob pena de, 

não o fazendo, se devolver esse direito ao exequente, 

nos termos do art. 836/1 do CPC, conforme tudo 

melhor consta do duplicado da petição inicial, que 

se encontra arquivado no Cartório desta Secção à 

sua disposição, onde poderá levantar dentro das 

horas normais de expediente.

Maputo, aos 8 de Abril de 2022

O Escrivão de Direito Provincial

Rafael Enoque

Verifiquei
A Juíza de Direito

Drª Marquinha Pinto Basto

A 
PRESIDENTE da Or-
ganização da Mu-
lher Moçambicana 
(OMM), Isaura Nyu-
si, desafiou ontem 

em Maputo toda a mulher a 
ser mais proactiva em res-
posta às prioridades defi-
nidas pelo Governo para o 
desenvolvimento do país e 
assegurar a continuidade da 
paridade de género.

Isaura Nyusi lançou este 
desafio no encerramento 
do Gabinete Central de Pre-
paração do V Congresso da 
agremiação, realizado em 
Abril.

A presidente da OMM 
lembrou às mulheres que 
têm a tarefa de continuar a 
reforçar a solidariedade para 
com as famílias vítimas do 
terrorismo na região norte 
e das calamidades naturais 
que destruíram inúmeras 
residências.

Ainda no âmbito das 
prioridades definidas pelo 
Executivo, as mulheres 
precisam, segundo Isaura 
Nyusi, de continuar a cons-
ciencializar os cidadãos so-
bre a prevenção e combate 
à Covid-19 e outras doenças 
endémicas que perigam a 
saúde da população.

Fazendo balanço do V 
Congresso da OMM, Isau-
ra Nyusi disse que o evento 
decorreu com sucesso, ten-
do-se notado perfeita ar-
ticulação e transmissão de 
conhecimento e experiên-

CAMILO Ibrahimo foi elei-
to secretário da Organiza-
ção da Juventude Moçam-
bicana (OJM) da cidade de 
Maputo, em substituição 
de António Mahumane, 
que dirigiu a colectividade 
nos últimos sete anos.

Eleito com 97 por cento 
dos votos dos 190 partici-
pantes na VII Conferência 
da organização que teve lu-
gar recentemente na capi-
tal do país, Camilo Ibrahi-
mo concorria a este cargo 
com Sarmento Monjane, 
que entretanto retirou sua 
candidatura manifestando 
total apoio ao seu oponen-
te. Além do secretário da 
organização, a conferência 
elegeu o comité da OJM, 
que passa a ser composto 
por 97 membros. 

Na mesma ocasião, o 
novo secretário da OJM da 
cidade de Maputo apre-
sentou a proposta dos 
membros do secretariado, 
que foram aprovados pe-
los membros do comité e 
tomaram posse na mesma 
conferência.

Trata-se de Paloma Ma-
ripia, secretária para a área 
de Administração e Finan-
ças; Sarmento Manjate, 
para Mobilização e Propa-
ganda; Belo Malipa, área 
de Movimento Estudantil; 
e Sara Mathe, para Organi-
zação e Formação de Qua-
dros.

Segundo uma nota 
desta organização a que o 

DESENVOLVIMENTO DO PAÍS

Isaura Nyusi quer 
mulher mais 
proactiva

Isaura Nyusi orientando o encerramento do Gabinete Central de Preparação
do V Congresso da OMM

CIDADE DE MAPUTO

Camilo Ibrahimo 
eleito secretário da OJM

“Notícias” teve acesso, a 
ocasião serviu igualmente 
para a eleição dos delega-
dos da cidade de Maputo 
ao II Congresso da OJM, a 
realizar-se na província de 
Nampula.

A reunião contou com 
a participação de Razaque 
Manhique, primeiro secre-
tário da Frelimo na cidade 
de Maputo; António Mahu-
mane, secretário cessante 
da OJM; e Sérgio Paúnde, 
representante da brigada 
central de assistência à ca-

pital do país. 
Na sua intervenção, re-

conheceu o engajamento 
da Organização da Juven-
tude Moçambicana para o 
desenvolvimento da urbe, 
em particular, e de todo o 
país, em geral, incentivan-
do mais jovens a pautarem 
por postura de paz e união.

Por sua vez, Razaque 
Manhique apelou à contí-
nua entrega dos jovens para 
a coesão do partido e de-
senvolvimento económico 
do país. Reiterou ainda a 

necessidade de os jovens 
filiados a esta organização 
se distanciarem de intrigas, 
boatos e fofocas, de modo a 
manter a coesão interna do 
partido.

O secretário cessante da 
OJM, António Mahumane, 
agradeceu a todos os jovens 
da cidade de Maputo pela 
entrega e determinação na 
procura de soluções para os 
diferentes problemas que 
o país enfrenta, bem como
pelo apoio prestado duran-
te o seu mandato.

Camilo Ibrahimo (à dir.) recebe as pastas do seu antecessor na direcção da OJM, António Mahumane (à esq.)

cias para a nova geração. 
“O ambiente de saberes 

tornou os debates mais fru-
tíferos, fortalecendo desta 
forma a coesão e união en-
tre as mulheres da organi-
zação”, disse, convidando a 
OMM a continuar a partici-
par nos preparativos do XII 
Congresso da Frelimo, a ter 
lugar em Setembro do pre-
sente ano.

A secretária-geral da 
OMM, Mariazinha Niquice, 
também disse que o V Con-
gresso desta organização 
decorreu com sucesso, gra-
ças à clarividência da lide-
rança de Isaura Nyusi.

Niquice destacou ainda 
a  harmonia e boa coorde-
nação na actuação dos ga-
binetes de preparação do V 
Congresso a todos os níveis 
e a entrega abnegada dos 
quadros da OMM integrados 
nas várias áreas de trabalho 
como um dos factores que 
ditaram o sucesso da reu-
nião.

“O Gabinete Central de 
Preparação do V Congresso 
orientou com sucesso todas 
as actividades de preparação 
e realização dos trabalhos, 
fruto da maturidade da Or-
ganização da Mulher Mo-
çambicana e do bom apro-
veitamento que se fez das 
experiências do passado no 
que respeita à preparação e 
realização de grandes even-
tos como é o congresso”, 
disse Mariazinha Niquice.

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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ANÚNCIO DE CONCURSOS 

1. Nos termos do n˚ 5 do Artigo 30, do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Pú-
blicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços a EDM, a Electricidade de Moçambique,
EP., vem através desta informar aos interessados sobre a alteração da unidade anunciante, data
de entrega e abertura das propostas e dos locais para a aquisição de documentos de concursos e
de mais informações de acordo o descrito abaixo:

2. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do
concurso ou adquiri-los, no endereço abaixo indicado, a partir do dia 13 de Maio de 2022, con-
tra o pagamento de uma taxa não reembolsável de 1.500,00 MT (mil e quinhentos meticais). O
pagamento poderá ser feito através de depósito na conta BIM número 1188445 e o recibo deve-
rá ser levantado na Tesouraria da Empresa sita na Cidade de Maputo na Av. Agostinho Neto,
N° 70, R/C.

3. Os concursos regem-se pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
fornecimento de bens e prestação de Serviços a EDM.

4. Informações adicionais poderão ser obtidas directamente no endereço abaixo, entre as 07:30 e
as 15:30 horas, de Segunda a Sexta-Feira.

ELECTRICIDADE DE MOÇAMBIQUE, E.P. 
Direcção de Aquisições 
Av. Eduardo Mondlane, Nº 1398, 7º Andar, 
Telefone:  +258 21 359690 
Maputo-Moçambique 
www.edm.co.mz  Maputo, 13 de Maio de 2022 

Iluminando a Transformação de Moçambique 

Item 
Nº  

do Concurso 
Objecto  

de Contratação 

Data e hora 
da entrega 

das 
propostas 

Data e hora 
da abertura 

das 
propostas 

Garantia  
provisória  

(em meticais) 

Local 
ou endereço 

1 

Concurso 
Público № 
49/EDM-
DIA/2022 

Lote Único - 
Contratação 
para Forneci-
mento de Ca-
deados para 
PT´s e Fitas de 
Auto fusão  

03 de Junho 
de 2022 

10:00 horas 

03 de Junho 
de 2022 

10:15 horas 
50,000.00 

Av. Eduardo 
Mondlane, 
Nº 1398, 7º 
Andar, Cida-
de de Mapu-
to 

DIRECÇÃO DE AQUISIÇÕES 

4163

_________
INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

CONCURSO PÚBLICO
MZ-INE-293080-GO-RFB

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO E SERVIÇOS RELACIONADOS

1. O Instituto Nacional de Estatística (INE) recebeu uma Subvenção da Associação para o Desenvolvimento

Internacional (AID) uma instituição do Banco Mundial, para implementação do Projecto de Estatísticas

Nacionais e Dados para o Desenvolvimento (PENDD) e pretende usar parte desses fundos a pagamentos

elegíveis no âmbito do concurso público para o qual foi emitido este Anúncio.

2. O Instituto Nacional de Estatística (INE), através da UGEA convida a todos concorrentes elegíveis e

qualificados a apresentarem propostas seladas para o Fornecimento de Equipamento Informático e Serviços
Relacionados.

3. Os concorrentes elegíveis e interessados, poderão obter mais informações no endereço abaixo indicado,

durante as horas normais de expediente, das 8.00 às 15.30 horas.

4.  Exigências das qualificações: os concorrentes deverão demonstrar ter um volume de negócio médio anual 

no mínimo de duas vezes o preço da sua proposta nos últimos três (3) anos, e experiência de fornecimento

pelo menos de dois contratos de iguais valores e características similares.

5. O documento completo do concurso, em língua Portuguesa, poderá ser adquirido no mesmo endereço
mediante pagamento da importância não reembolsável de 500,00MT (quinhentos meticais), depositada

na conta nº 577054, Millennium BIM, em nome do Instituto Nacional de Estatística.  O documento do

Concurso estará disponível a partir do dia 12 de Maio de 2022.

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

participantes no endereço abaixo às 10.15 horas do mesmo dia e no mesmo endereço.

7. Todas as propostas deverão ser acompanhadas por uma garantia da proposta em meticais no valor de

110.000,00MT e deve ser válida por 150 dias, a partir da abertura do concurso:

8. O endereço acima referido é o seguinte:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA 

/ UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS 

AQUISIÇÕES (UGEA)

Avenida 24 de Julho n.º 1989, 9º Piso, Sala 0901 

Maputo, Moçambique 

Email: ine.piu.procurement@gmail.com

Maputo, aos 12 de Maio de 2022

 A Autoridade Competente

(Ilegível)

4146

A PROCURADORA-GERAL da 
República, Beatriz Buchili, de-
fendeu esta semana, em Mapu-
to, a necessidade de clarifica-
ção dos deveres dos servidores 
públicos e o cumprimento das 
normas e procedimentos na 
gestão da coisa pública como 
elementos básicos para que 
os recursos e os interesses dos 
moçambicanos sejam preser-
vados.

Beatriz Buchili, que consi-
derou o combate à corrupção 
prioridade de toda a sociedade, 
sublinhou que deve haver ac-
ções que permitam maior con-
fiança dos cidadãos nos servi-
ços prestados.

A procuradora, que recebeu 
no seu gabinete de trabalho os 
membros da Comissão Central 
de Ética Pública (CCEP), refor-
çou na ocasião a necessidade 
de revitalização das Comissões 
Sectoriais de Ética Pública, a 
todos os níveis.

Por seu turno, Páscoa Bu-
que, presidente da CCEP, reco-
nheceu ser crucial o contínuo 
fortalecimento da actuação da 
Comissão Central e das Secto-
riais, mostrando-se confiante 
quanto à consolidação da arti-
culação entre as entidades li-
gadas à prevenção e combate à 
corrupção.

A 
ASSEMBLEIA da Re-
pública (AR) aprovou 
ontem, na generalida-
de e por consenso, a 
proposta de revisão da 

Lei de Prevenção e Combate ao 
Branqueamento de Capitais e 
Financiamento ao Terrorismo, 
que introduz a tipificação do 
financiamento da prolifera-
ção de armas de destruição em 
massa como conduta crimino-
sa.

Proposta pelo Governo, a 
nova Lei visa adequar o orde-
namento jurídico moçambi-
cano aos padrões normativos 
internacionais nesta matéria, à 
luz de várias convenções e re-
soluções de que o país é signa-
tário desde 1988.

O instrumento vai fazer 
face aos abalos resultantes da 
invasão terrorista no país, que 
obrigam a uma organização 
interna que passa, entre ou-
tras medidas, pelo reforço do 

quadro legal para combater o 
financiamento ao terrorismo, 
segundo justificou ontem a 
ministra da Justiça, Assuntos 
Constitucionais e Religiosos, 
Helena Kida.

O dispositivo aplicar-se-
-á às instituições financeiras
e às entidades não financeiras
com sede em território nacio-
nal, bem como às respectivas
sucursais, agências, filiais ou
qualquer outra forma de re-
presentação, e às instituições
susceptíveis de prática de actos 
de branqueamento de capitais,
financiamento ao terrorismo
e financiamento à prolifera-
ção de armas de destruição em
massa.

Falando na apresentação 
do instrumento aos deputados 
da AR, a governante explicou 
que a proposta do Executivo 
pretende também responder às 
recomendações do Relatório de 
Avaliação Mútua de Moçam-

bique, realizada pelo grupo de 
prevenção e combate ao bran-
queamento de capitais da Áfri-
ca Austral e Oriental.

Assim, passa a ser crime 
punido com moldura penal que 
varia de 20 a 24 anos de prisão 
quando “directa ou indirecta-
mente, por quaisquer meios, 
alguém fornecer, reunir, re-
colher ou detiver, gerir fundos 
ou bens de qualquer tipo, bem 
como produtos ou direitos sus-
ceptíveis de serem transforma-
dos em fundos, com a intenção 
de serem utilizados, ou tiver 
conhecimento que podem ser 
utilizados total ou parcialmen-
te no financiamento da proli-
feração de armas de destruição 
em massa”.

Na sua fundamentação, 
Helena Kida disse também 
que o instrumento aprovado 
introduz medidas específicas 
relacionadas com os provedo-
res de activos virtuais, Pessoas 

PROPOSTA PELO GOVERNO

AR aprova 
Lei de Combate 
ao Branqueamento 
de Capitais

Proposta passou com anuência das três bancadas parlamentares

Politicamente Expostas (PPE) e 
beneficiários efectivos, casinos 
e entidades exploradoras de jo-
gos sociais e de diversão.

“Introduz, ainda, obriga-
ções específicas para entidades 
sem personalidade jurídica, 
que devem ser de cumprimen-
to obrigatório pelas instituições 
financeiras e entidades não fi-
nanceiras no âmbito da Lei”, 
acrescentou.

Com a provação do novo 
dispositivo, sublinhou Kida, 
fica garantida a robustez das 
competências das autorida-
des judiciárias, justificando ser 
vantagem prática da mesma a 
definição de um quadro legal e 
normativo que confere maior 
amplitude à sua actuação.

Entre as novidades que a 
Lei apresenta, destaca-se tam-
bém a obrigatoriedade de as or-
ganizações sem fins lucrativos 
passarem a publicar demons-
trações financeiras anuais que 
incluem desagregação por-
menorizada das suas receitas e 
despesas.

De acordo com o novo 
instrumento legal, quaisquer 
doações, donativos ou ou-
tras contribuições financeiras 
a qualquer título destinadas a 
estas organizações devem ser 
feitas através de transferência 
bancária para conta aberta em 
nome delas ou por cheque.

“As organizações sem fins 
lucrativos devem conservar, 
por um período de oito anos, 
registos de operações nacio-
nais e internacionais suficien-
temente pormenorizados para 
permitir verificar se os fundos 
foram utilizados em conformi-
dade com o objecto e a finalida-
de da organização”, preconiza 
o documento.

Buchili defende clarificação 
dos deveres do servidor público

Membros da CCEP visitaram ontem a PGR

Segundo Páscoa Buque, 
esta confiança deve-se ao fac-
to de que o efeito multiplicador 
vai gerar acção conjunta, cujo 
objectivo é trazer resultados e 
melhorar o ambiente de ne-
gócios, contribuindo, con-
sequentemente, para o har-
monioso desenvolvimento do 
país.

 A Comissão Central de Éti-
ca Pública comprometeu-se 
a continuar a desempenhar o 
seu papel com a devida dili-
gência para que as condutas 

individuais do servidor públi-
co sigam a lei e se baseiem nas 
normas éticas, evitando que 
actuação individual no exer-
cício da função pública afecte 
negativamente o cumprimen-
to das tarefas confiadas ao ser-
vidor público.

Segundo Páscoa Buque, no 
mesmo encontro houve enten-
dimento entre a PGR e a CCEP 
quanto à prioridade da revisão 
da Lei de Probidade Pública e 
de outros instrumentos legais, 
uma acção já iniciada pela Co-

missão que pretende alargar 
o âmbito das consultas para a
obtenção de subsídios para a
proposta da nova Lei a subme-
ter ao Governo e à Assembleia
da República.

No fim do encontro, a Pro-
curadora-Geral da República 
assumiu que é imperioso forta-
lecer a articulação com a CCEP 
para prevenir e combater a 
corrupção no país, e foram es-
tabelecidos os mecanismos de 
trabalho e coordenação entre 
as instituições.

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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PROJECTO DE RESILIÊNCIA RURAL NO NORTE DE MOÇAMBIQUE 

(MOZNORTE)

PEDIDO DE MANIFESTAÇÕES DE INTERESSE

IDA Grant N.º D69320, WB Project ID N.º P174635

CONTRATAÇÃO DE UM ESPECIALISTA SÉNIOR DE PROCUREMENT

CONSULTOR INDIVIDUAL

Ref.: 26/IC/MOZNORTE/2022

O Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS) recebeu financiamento do 
Banco Mundial para custear o Projecto de Resiliência Rural no Norte de Moçambique 
(MozNorte) e pretende aplicar parte dos recursos em serviços de consultoria através 
de um consultor individual com a função de Especialista Sénior de Procurement.

O principal objectivo do Especialista Sénior de Procurement é garantir a elaboração 
do Plano de aquisições e garantir sua execução, coordenação, monitoramento e 
liderança de maneira atempada para garantir o cumprimento das metas e objectivos 
do projecto e construir a capacidade de aquisições sustentáveis do FNDS. Entre outras 
atribuições, o Especialista Sénior de Procurement será responsável pelo controlo de 
qualidade de toda a documentação elaborada na unidade.

O Especialista Sénior de Procurement estará sediado no FNDS-Central de Maputo 
e reportará ao Coordenador do Projecto MozNorte, e estará alinhado com todas 
as principais instituições implementadoras envolvidas. O Especialista Sénior 
irá trabalhar em coordenação com as equipas técnicas dos três ministérios, 
respectivamente, MIMAIP, MADER e MTA.

Os Termos de Referência detalhados (TOR) para a atribuição poderão ser encontrados 
no seguinte site: https://www.fnds.gov.mz/index.php/pt/recursos/concursos ou 
poderão ser obtidos no endereço abaixo.

O Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável convida Consultores Individuais 
qualificados a manifestarem seu interesse em fornecer os Serviços. Os Consultores 
interessados deverão submeter CV demonstrando que possuem as qualificações 
exigidas e experiência relevante para a execução dos Serviços. 
Os critérios para seleccionar o consultor qualificado são:

(i) Licenciatura em uma das seguintes áreas: Direito, Gestão Financeira, Gestão
de Aquisições, Economia, Arquitectura ou Engenharia;

(ii) (ii) Ter, pelo menos, 15 anos de experiência em aquisições, com um
mínimo de 7 (sete) anos em projectos financiados pelo Banco Mundial ou
instituições multilaterais similares, e um mínimo de 3 (três) anos no nível
de Especialista Sénior de Procurement/Aquisições;

(iii) (iii) Experiência comprovada na contratação de obras (pelo menos cinco
contratos avaliados em 5.000.000,00 USD), bens e Serviços Não-Consultoria 
(pelo menos três contratos avaliados em 5.000.000,00 USD cada), bem
como serviços de consultoria (pelo menos sete contratos avaliados em
500.000,00 USD cada), incluindo a elaboração de TdRs, documentos de
concurso, abertura e avaliação de propostas dos concorrentes, negociação
e gestão de contratos;

A fluência em inglês é um requisito e o português é desejável. 
Chama-se a atenção dos Consultores interessados para a Seção III, pontos, 3.14, 3.16 
e 3.17 do “Regulamento de Aquisição para Mutuários de IPF” do Banco Mundial 
de Julho de 2016, revisto em Novembro de 2017, Agosto de 2018 e Novembro de 
2020, estabelecendo a política do Banco Mundial sobre conflitos de interesse. Além 
disso, consulte as seguintes informações específicas sobre conflitos de interesse 
relacionados a esta tarefa: “Os consultores não devem ser contratados para qualquer 
tarefa que esteja em conflito com suas obrigações anteriores ou actuais para com 
outros clientes, ou que possa colocá-los em uma situação ou posição de ser incapaz 
de realizar a cessão no melhor interesse do Mutuário.”

O Consultor será seleccionado de acordo com o método de Selecção de Consultores 
Individuais (IC) estabelecido no Regulamento de Aquisições para Mutuários de IPF” 
do Banco Mundial.

Mais informações poderão ser obtidas no endereço abaixo, durante o horário de 
expediente, das 8.00 às 15.00 horas.

As Manifestações de Interesse deverão ser entregues por escrito no endereço abaixo 
(pessoalmente, por correio, ou por e-mail) até ao dia 27 de Maio de 2022, às 14.00 
horas. Apenas os consultores pré-seleccionadas serão contactados.

Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável
Projecto de Resiliência Rural do Norte de Moçambique (MOZNORTE)

Att: Coordenador do Projecto
Av. Vladinir Lenine, n.º 174 – Edificio Millennium Park, 4º Andar – Direito

e-mail: mozland.procurement@fnds.gov.mz
Maputo - Moçambique

RURAL RESILIENCE PROJECT IN NORTHERN MOZAMBIQUE (MOZNORTE)

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

IDA Grant No. D69320, WB Project ID No. P174635

RECRUITMENT OF A SENIOR PROCUREMENT SPECIALIST

INDIVIDUAL CONSULTANT

Ref.: 26/IC/MOZNORTE/2022

The National Fund for Sustainable Development (FNDS) has received funding from the 

World Bank to fund the Rural Resilience Project in Northern Mozambique (MozNorte) 
and intends to apply part of the funds to consultancy services through an individual 

consultant with the role of Senior Procurement Specialist.

The main objective of the Senior Procurement Specialist is to ensure the elaboration 

of the Procurement Plan and guarantee its execution, coordination, monitoring 

and leadership in a timely manner to guarantee the fulfillment of the project goals 
and objectives and build sustainable procurement capacity of FNDS. Among other 

tasks, the Senior Procurement Specialist will be responsible for quality control of all 
documentation prepared in the unit.

The Senior Procurement Specialist will be based in FNDS central Maputo and will 

report to the MozNorte Project Coordinator, and will be aligned with all the main 

implementing institutions involved. The Senior Procurement will work in coordination 
with the technical teams of the three ministries, respectively, MIMAIP, MADER and 

MTA.

The detailed Terms of Reference (TOR) for the award can be found on the following 

website: https://www.fnds.gov.mz/index.php/pt/recursos/concursos or can be 

obtained from the address below. 

The National Sustainable Development Fund now invites qualified Individual 
Consultants to indicate their interest in providing the Services. Interested Consultants 

should provide CVs demonstrating that they have the required qualifications and 
relevant experience to deliver the Services. 
The criteria for selecting the qualified consultant are:

(i) Degree in one of the following areas: law, financial management,
procurement management, economics, architecture or engineering;

(ii) Have at least 15 years of procurement experience, with a minimum of

seven years in projects funded by the World Bank or similar multilateral
institutions, and a minimum of three years at the level of Senior Procurement 

Specialist;

(iii) Proven experience in the procurement of works (at least five contracts
valued at 5. 000,000.00 USD), goods and Non-Consulting Services (at least

three contracts valued at 5,000,000.00 USD each), as well as consulting

services (at least seven contracts valued at 500,000.00 USD each), including

drafting TORs, tender documents, opening and evaluation of bidders’

proposals, contract negotiation and management;

Fluency in English is a requirement and Portuguese is desirable.
The attention of interested Consultants is drawn to Section III, charts, 3.14, 3.16 and 

3.17 of the World Bank’s July 2016 “Procurement Regulations for IPF Borrowers”, 
revised in, November 2017, August 2018 and November 2020, setting out the World 

Bank’s policy on conflicts of interest. In addition, please refer to the following specific 
information on conflicts of interest related to this assignment: “Consultants should 
not be engaged for any assignment that is in conflict with their prior or current 
obligations to other clients, or that may place them in a situation or position of being 

unable to perform the assignment in the best interests of the Borrower.”

The Consultant will be selected in accordance with the Individual Consultant (IC) 

Selection method set out in the Procurement Regulations for IPF Borrowers of the 

World Bank.

Further information can be obtained at the address below during office time from 
8:00 am to 3:00 pm.

Expressions of Interest should be delivered in writing to the address below (in person, 

by post, or by email) by 27 May 2022 at 2 pm. Only shortlisted consultants will be 

contacted.

National Fund for Sustainable Development
Northern Mozambique Rural Resilience Project (MOZNORTE)

Att: Project Coordinator
Av. Vladimir Lenine, n.º 174 – Edificio Millennium Park, 4º Andar – Dt.

e-mail:- procurement.prcn@fnds.gov.mz
Maputo - Mozambique

4162

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

PROVÍNCIA DE CABO DELGADO
DIRECÇÃO PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS 
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

1. No âmbito da implementação do PRONASAR (Programa Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento Rural), dentro das acções inerentes a este programa, a DPOP – Cabo Delgado pretende aplicar 
parte destes fundos para a contratação de serviços de consultoria para a realização das actividades de Participação e Educação Comunitária, Promoção de Higiene, Saneamento e Nutrição, de acordo
com o seguinte:

N o de Concurso Objecto do concurso Distrito Hora e Data-limite de entrega

47C001361/CP/005/2022
Lote I

Realização de actividades de participação, educação comunitária, promoção de higiene, saneamento e nutrição (PEC ZONAL) nas 
Comunidades, Escolas e Centros de Saúde

Metuge e Ancuabe

12.00 horas 
27 de Maio de 2022

47C001361/CP/005/2022
Lote II

Realização de actividades de participação, educação comunitária, promoção de higiene, saneamento e nutrição (PEC ZONAL) nas 
Comunidades, Escolas e Centros de Saúde

Chiure e Montepuez

47C001361/CP/005/2022
Lote III

Realização de actividades de participação, educação comunitária, promoção de higiene, saneamento e nutrição (PEC ZONAL) nas 
Comunidades, Escolas e Centros de Saúde

Balama e Namuno

2. Para o efeito, são convidados todos os interessados elegíveis a manifestar o seu interesse em prestar a DPOP – Cabo Delgado serviços de consultoria supra referidos. São elegíveis os que 
demonstrarem possuir qualificações jurídicas, técnica e regularidade fiscal, através da apresentação da respectiva documentação comprovativa. Potenciais concorrentes poderão associar-se de 
forma a melhorarem a sua capacidade técnica.

3. Desencoraja-se os concorrentes com mau desempenho nos contratos anteriores;

4. O concurso será regido de acordo com os procedimentos constantes 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 e está aberto a todos concorrentes conforme definido no referido regulamento;

5. Os potenciais concorrentes deverão de forma individualizada prestar de entre outras, as seguintes informações:

5.1 Documentos de Qualificação: 
a) Alvará compatível com o objecto da contratação; 
b) Certidão de Quitação das Finanças Públicas actualizada; 
c) Certidão de Segurança Social actualizada; 
d) Declaração emitida pelo Instituto Nacional de Estatística que comprove a prestação regular da informação da empresa e;
e) Cadastro Único actualizado, pode ser uma vantagem.

5.2 Curriculum da empresa;
5.3 Quadro técnico qualificado na área visada com respectivos CV’s e Certificados que comprovem a realização de actividades similares (no mínimo: 1 Supervisor e 3 Animadores para cada lote); 

6. Não serão aceites propostas que apresentem uma mesma equipa e/ou equipamento requeridos para mais de um concurso;

7. Os interessados podem obter mais informações no endereço abaixo indicado das 8.30 às 15.00 horas, até uma semana antes da data-limite; 

8. As manifestações de interesse deverão ser apresentadas em língua portuguesa e entregues em triplicado num envelope fechado, no endereço abaixo indicado, o mais tardar até às 12.00 horas do 
dia 27 de Maio de 2022. Propostas enviadas por correio Electrónico (E-mail) e por Fax não serão consideradas.

Direcção Provincial de Obras Públicas de Cabo Delgado
Av. 16 de Junho, n.º 165, R/C Direito, Edifício do Governo, Cidade de Pemba

Email: dpop.cabodelgado@gmail.com 

Pemba, aos 13 de Maio de 2022

O Director Provincial

A Autoridade Competente

(Ilegível)

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura do dia vinte e três 
de Fevereiro de dois mil e vinte e dois, 
lavrada de folhas cento e trinta e uma 
e seguintes, do livro de notas para 
escrituras diversas número oitenta e 
três, deste Cartório Notarial, perante 
JOSÉ LUÍS JOCENE, Notário Superior, em 
pleno exercício de funções notariais, foi 
lavrada uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de LINO MILITÃO, 
ocorrido no dia vinte de Junho de dois 
mil e doze, na cidade da Beira, onde 
tinha sua última residência, natural que 
foi de Nhantaza, distrito de Cheringoma, 
província de Sofala, no estado que era de 
casado com Firmina Custódio Rosário, 
sob o regime de comunhão de bens 
adquiridos, que veio a falecer no dia 
vinte de Agosto de dois mil e dezasseis, 
na cidade da Beira, onde tinha sua última 
residência, no estado que era de viúva, 
natural que foi de Marromeu, província 
de Sofala.

Que os autores da herança não fizeram 
nenhum testamento ou qualquer outra 
disposição de última vontade e como 
herdeiros sucedem-lhes os seus filhos: 
MARIA CELESTE DA CONCEIÇÃO LINO 
MILITÃO, casada, de nacionalidade 
moçambicana, natural da cidade da 
Beira, residente na cidade de Maputo, 
CUSTÓDIO LINO MILITÃO, solteiro, 
maior, de nacionalidade moçambicana, 
natural da cidade da Beira, onde reside, 
OCÁCIO LINO MILITÃO, solteiro, 
maior, de nacionalidade moçambicana, 
natural da cidade da Beira, onde reside, 
BERNARDINO LINO MELITÃO, solteiro, 
maior, de nacionalidade moçambicana, 
natural da cidade da Beira, onde reside, 
JORGE LINO MELITÃO, solteiro, maior, 

de nacionalidade moçambicana, natural 
da cidade da Beira, residente na cidade 
de Dondo, ELSA LINO, solteira, maior, 
de nacionalidade moçambicana, natural 
da cidade da Beira, residente na cidade 
de Maputo, MARCELINA DAS DORES 
ROSÁRIO MILITÃO, solteira, maior, de 
nacionalidade moçambicana, natural 
da cidade da Beira, residente na cidade 
de Dondo e SÍLVIA DE ASSUNÇÃO 
ROSÁRIO MILITÃO, solteira, maior, 
de nacionalidade moçambicana, 
natural da cidade da Beira, residente 
na cidade de Maputo e ainda os seus 
netos: MATHER EUFRÁSIO ARMANDO 
JOÃO, solteiro, maior, de nacionalidade 
moçambicana, natural da cidade da 
Beira, onde reside, LINO GAUDÊNCIO 
ARMANDO JOÃO, solteiro, maior, de 
nacionalidade moçambicana, natural da 
cidade da Beira, onde reside e JOSELA 
ISABEL ARMANDO JOÃO, casada, de 
nacionalidade moçambicana, natural 
da cidade da Beira, residente na cidade 
de Maputo, estes em representação da 
sua mãe INÁCIA DA IMACULADA LINO 
MILITÃO, falecida no dia quatro de Abril 
de mil novecentos e oitenta e seis, na 
cidade da Beira, onde nasceu e tinha sua 
última residência.

Que não há outras pessoas que segundo 
a lei prefiram aos indicados herdeiros 
ou com eles possam concorrer à herança 
dos mencionados LINO MILITÃO e 
FIRMINA CUSTÓDIO ROSÁRIO.

Está Conforme

Primeiro Cartório Notarial da Cidade da 
Beira, aos 25 de Fevereiro de 2022

O Notário Superior

José Luís Jocene

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E TRABALHO DE SOFALA

PRIMEIRO CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DA BEIRA

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE LINO MILITÃO E 
FIRMINA CUSTÓDIO ROSÁRIO

65

153

(Anúncio de Vagas)

1- OFICIAL DE RELAÇÕES PÚBLICAS

Requisitos:
ü	Carta de apresentação;
ü	Curriculum Vitae (CV);
ü	Certificado de Licenciatura, Diploma com experiência de

2 anos ou Certificado do ensino médio com experiência
de 2 anos;
ü	Domínio de Informática;
ü	Domínio de duas línguas (Inglês e Português);
ü	Carta de Condução;
ü	Possuir BI ou Dire em dia;
ü	Ser saudável;
ü	Capaciade de trabalhar sob pressão.

2- MOTORISTA

Requisitos:
ü	Carta de apresentação;
ü	Curriculum Vitae (CV);
ü	Possuir no mínimo Certificado do ensino primário ;
ü	Experiência anterior;
ü	Domínio das línguas (Inglês e Português);

ü	Carta de Condução;
ü	Possuir BI ou Dire em dia;
ü	Ser saudável;
ü	Capaciade de trabalhar sob pressão.

3- ESCRITOR

ü	Carta de apresentação;
ü	Curriculum Vitae (CV);
ü	Possuir no mínimo Certificado do nível médio;
ü	Falar duas línguas (Inglês e Português);
ü	Domínio de Informática e processamento de dados;
ü	Possuir BI ou Dire em dia;
ü	Ser saudável;
ü	Capaciade de trabalhar sob pressão.

Os interessados deverão encaminhar as suas candidaturas 
para o seguinte email  
(saudiembassyjobsmaputo@gmail.com)   
As candidaturas deverão ser submetidas até ao dia 30 do 
mês corrente.

Embaixada da Arábia Saudita em Maputo

Embaixada do Reino da Arábia Saudita em Maputo pretende recrutar candidatos para as seguintes vagas:
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
AGÊNCIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE MAPUTO

COMUNICADO 
1. No âmbito da implementação do “Plano 1000”, o Governo de Moçambique, através do Fundo de

Desenvolvimento dos Transportes e Comunicações (FTC) adquiriu 611 autocarros e 10 viaturas
mistas para o transporte público de passageiros, parte dos quais alocados para a operação do
sector privado em todas as províncias do país. Para a zona Metropolitana de Maputo foram
alocados 388 autocarros e 10 viaturas mistas.

2. Terminada a primeira fase do “Plano 1000”, o FTC e a Agência Metropolitana dos Transportes de
Maputo (AMT), entidades gestoras do projecto, serve da presente para informar aos operadores
e ao público em geral que o ponto de situação sobre o nível de comparticipação dos operadores
do sector privado, ao nível da Área Metropolitana de Maputo, desde o início do projecto até
2021, situa-se numa média de 32%, conforme a tabela a seguir:

Tabela 1: Nível de comparticipação dos operadores do sector privado na Área Metropolitana de 
Maputo.

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

Maputo, aos 10 de Maio de 2022

Assinatura

(Ilegível)
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UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Arrendamento de Imóvel para Funcionamento da Delegação do INAMI 

1. O Instituto Nacional de Minas - INAMI convida a todos interessados a apresentarem propostas para arrenda-

mento de imóvel para o funcionamento das suas delegações nas províncias abaixo indicadas:

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

b. Nampula: Imóvel tipo 4, localizado na cidade de Nampula;

c. Zambézia: Imóvel tipo 4, localizado na cidade de Quelimane; e

d. Manica: Imóvel tipo 4, localizado na cidade de Manica.

2. O imóvel deverá ser uma moradia independente de preferência com anexos, com espaço para estacionamento,

localizado no centro da cidade, em zona de fácil acesso por estrada asfaltada.

3. Os interessados deverão anexar:

• Título de Propriedade do imóvel;

• Fotocópia de BI autenticada (se for pessoal singular);

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

• Documento comprovativo de que não se encontra em nenhuma das situações de impedimento de con-

tratar com o estado (para pessoas singulares ou colectivas); e

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

4. O período de validade das propostas será de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de abertura das mes-

mas.

5. As propostas deverão ser entregues em triplicado, em envelope selado com identificação completa do concor-

rente, objecto da contratação indicando a província para qual pretende concorrer, no endereço e datas abaixo

indicadas:

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

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

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

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

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

INSTITUTO NACIONAL DE MINAS

Praça 25 de Junho, nº 380, 1º A, Cidade de Maputo

inami.ugea@gmail.com   /   ugea.inami@inami.gov.mz  

Tel. 21 347000 / 823200520

7. O concurso é regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de

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

Maputo, Abril de 2022

Entidade Contratante

4152

UNIDADE GESTORA E EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Serviço de Consultoria nº 39A001341/SC/01/2022

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

Magnético de Nampula

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

Magnético de Maputo

• Manifestação de Interesse III– Fiscalização da Empreitada para a Construção da Estação Sis-

mográfica de Meluco, província de Cabo Delgado

• Manifestação de Interesse IV– Fiscalização da Empreitada para a Construção da Estação Sis-

mográfica de Angónia, província de Tete

• Manifestação de Interesse V– Fiscalização da Empreitada para a Construção da Estação Sis-

mográfica e Marrupa, província de Niassa

1. Nos termos do art. 252 do Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, que aprova o Regulamento de Contrata-

ção de Empreitadasde Obras Públicas, o INAMI convida a todos consultores elegíveis e interessados, a

manifestarem interesse para a realização dos serviços acima citados.

2. Os interessados deverão fornecer informação detalhada indicando a sua qualificação, capacidade e dis-

ponibilidade para prestar os serviços, nomeadamente descrição da empresa, experiência na execução de 

serviços semelhantes, alvarás/licenças, cartas abonatórias e outras informações que julgar relevantes.

3. A avaliação da manifestação de interesse será baseada em:

• Experiência geral do consultor;

• Experiência na execução de trabalhos Similares;

• Cartas abonatórias de trabalhos feitos – mínimo de cinco; e

• Qualificação e competência do pessoal disponível para a realização do serviço.

4. As empresas melhor qualificadas serão seleccionadas para a lista curta e posteriormente convidadas a
submeterem as propostas técnica e financeiras;

5. Os interessados deverão submeter a manifestação de interesse até às 15.00 horas do dia 30/5/2022

em envelope selado, com indicação completa do concorrente e do objecto de contratação;

6. Os consultores poderão concorrer para um ou mais serviços de fiscalização;

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

INAMI - Instituto Nacional de Minas. Praça 25 de Junho, nº 380, 1º A. Maputo

Tel: 21 347000 / 82 3200520 / Email: ugea.inami@inami.gov.mz / inami.ugea@gmail.com

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

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

Maputo, aos 11 de Maio de 2022

Entidade Contratante

4152Praça 25 de Junho nº 380, Caixa Postal nº 4605 Telefone +258 21325934 / 21320024 Cel: 823200520 Praça 25 de Junho nº 380, Caixa Postal nº 4605 Telefone +258 21325934 / 21320024 Cel: 823200520

1. No âmbito da implementação do programa de Abastecimento de Água, Saneamento e Higiene (PRONASAR) na Província de Cabo
Delgado, uma Parceria entre o Governo de Moçambique e o UNICEF, a DPOP de Cabo Delgado pretende aplicar parte destes fundos 
para a contratação de Serviços de Consultoria para a Fiscalização do Desenho e Construção de 13 Sistemas de Abastecimento 
de Água Multiuso de Energia Solar em Comunidades Rurais na Província de Cabo Delgado, divididos em 2 lotes:

Objecto

Lote I Fiscalização das Obras de Construção de 6 Sistemas de Abastecimento de Água Multiuso nos Distritos de 
Chiúre (Megarruma, Meculani e Chiúre-Velho), Metuge (Impire) e Ancuabe (Nankumi e Natocua)

Lote II
Fiscalização das Obras de Construção de 7 Sistemas de Abastecimento de Água Multiuso nos Distritos 
de  Montepuez (Ntola, Mapupulo Piloto, Nicuapa, Massingir-Unidade “B”, Chimoio e Marrarange) e Balama 
(Impire)

2 O presente pedido de Manifestação de Interesse tem como objectivo, fazer a pré-qualificação de empresas elegíveis com capacidade 
comprovada para a Fiscalização do Desenho e Construção 13 Sistemas de Abastecimento de Água Multiuso de Energia 
Solar nos Distritos de Chiúre, Metuge, Ancuabe, Montepuez e Balama, na Província de Cabo Delgado em 2022.

3 Com efeito, são convidadas todas empresas elegíveis a expressar o seu interesse em prestar a DPOP de Cabo Delgado, Serviços 
de Consultoria supra referidos, devendo para o efeito indicar claramente o número de lotes em que se mostrem interessados. 
Empresas interessadas em mais do que um lote deverão submeter Manifestações de Interesse separadas. Não serão 
aceites propostas que apresentem uma mesma equipa para mais de um lote.

4 São elegíveis empresas que demonstrarem possuir qualificações jurídicas, técnica e regularidade fiscal, através da apresentação 
da respectiva documentação comprovativa. Potenciais concorrentes poderão associar-se de forma a melhorarem a sua capacidade 
técnica.

5 O concurso será realizado de acordo com os procedimentos constantes 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 e está 
aberto a todos concorrentes conforme definido no referido regulamento.

6 Os potenciais concorrentes deverão de forma individualizada prestar de entre outras as seguintes informações:

6.1 Documentos de Qualificação Actualizados: Alvará (2ª classe ou superior para o exercício da actividade de consultoria de 
construção civil), Estatutos, Certificado de Quitação das Finanças e Certidão de Segurança Social;

6.2 Perfil da Organização/Empresa, com especial relevância no Desenho e Fiscalização de sistemas de abastecimento de água;

6.3 Quadro técnico qualificado nas áreas visadas para esta consultoria com respectivos CV’s e certificados de habilitações 
profissionais, devendo incluir no mínimo:

• Um Coordenador/Especialista em Sistemas de Abastecimento de Água para Cada Lote, com formação superior em
Hidráulica ou Engenharia Civil e conhecimentos profundos no Desenho de Sistemas de Abastecimento de Água e com mais
de 5 anos de experiencia

• Três Fiscais Residentes para o Lote I e Dois Fiscais Residentes para o Lote II, com nível médio, mais de 5 anos de
experiência na fiscalização de obras de Construção de Sistemas de Abastecimento de Água para cada lote

7 As propostas deverão ser apresentadas em separado para cada lote, devendo cada proposta conter todos os documentos 
requeridos incluindo equipa técnica e  documentos de qualificação em separado para o Lote a que pretende concorrer. Não serão 
aceites propostas que apresentem uma mesma equipa requerida para mais de um lote. Igualmente não será aceite nenhuma 
proposta de um concorrente que tenha ainda trabalhos pendentes, em curso ou registo de fraco desempenho em 
contratos anteriores.

8 As Manifestações de Interesse dos interessados deverão ser entregues em triplicado num envelope fechado, no endereço abaixo 
indicado, até às 10.00 horas do dia 27 de Maio de 2022. Manifestações de Interesse enviadas por correio electrónico (E-mail) 
e/ou por Fax, Não serão consideradas.

Direcção Provincial de Obras Públicas de Cabo Delgado
Av. 16 de Junho, n.º 165, R/C Direito, Edifício do Governo, Cidade de Pemba
Email: dpop.cabodelgado@gmail.com

Pemba, aos 13 de Maio 2022

O Director Provincial
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO EXECUTIVO PROVINCIAL DE CABO DELGADO

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

CONCURSO Nº 47C001361/CP/004/2022

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA FISCALIZAÇÃO DO DESENHO E CONSTRUÇÃO                    
DE 13 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MULTIUSO DE ENERGIA SOLAR, NA PROVÍNCIA DE CABO DELGADO

4152
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SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA PREPARAÇÃO DOS REGULAMENTOS DE (1) CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO 
DE CENTROS DE DADOS E DO (2) DESENVOLVIMENTO, CONTRATAÇÃO E OPERAÇÃO DE PLATAFORMAS DE 

COMPUTAÇÃO EM NUVEM EM MOÇAMBIQUE

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

1. Contextualização
O Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e Comunicação (INTIC, IP), instituição pública que  tem como o objecto regular, 
supervisionar e fiscalizar o sector das Tecnologias de Informação e Comunicação, pretende contratar serviços de consultoria
para elaboração do Regulamento de Construção e Operação de Centros de Dados, do Regulamento de Desenvolvimento,
Contratação, Hospedagem e Operação de Serviços de Computação em Nuvem em Moçambique e por empresas moçambicanas 
no estrangeiro e do regulamento de registo e licenciamento dos operadores de serviços de centros de dados e computação em 
nuvem.

2. Resultados esperados
A consultoria comporta entre outras as seguintes actividades: i) elaborar relatório do estado de arte da construção e
operação do centro de dados e do desenvolvimento, contratação e operação do serviço de computação em nuvem nacional e
internacional; ii) elaborar a proposta do Regulamento de Construção e Operação de Centros de Dados em Moçambique e iii)
elaborar a proposta do Regulamento de desenvolvimento, contratação, hospedagem e operação de serviços de computação em 
nuvem em Moçambique; iv) Elaborar a proposta de Regulamento dos Requisitos a observar para a contratação de serviços de
hospedagem e operação de serviços de computação em nuvem fora do país.

3. Requisitos:
Os concorrentes são solicitados a apresentação: (i) um ou mais comprovativos de capacidade técnica, experiência e o bom
desempenho na prestação de serviços de Consultoria; (ii) experiência comprovada de pelo menos 5 anos na elaboração de
leis e/ou regulamentos na área de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC); (iii) experiência comprovada de pelo
menos 5 anos de desenvolvimento de sistemas de informação de apoio a regulamentação do sector de TIC; (iv) conhecimentos 
profundos sobre elaboração de legislação moçambicana; e (v) experiência na regulamentação da indústria de centros de dados 
e de computação em nuvem a nível global e em África em particular, será uma vantagem competitiva.

4. O processo de selecção (lista curta) será baseado nos seguintes critérios: (i) experiência da empresa e/ou do consultor
na prestação de serviços de consultoria; (ii) experiência adquirida na prestação de serviços similares; (iii) pessoal-
chave necessário para a execução dos serviços (para caso de empresas)e (iv) as empresas podem se associar a outras
empresas sob forma de consórcio “joint-venture” para melhorar suas qualificações, onde deverá será acompanhado de um
compromisso de futuro contrato de consórcio, o qual deverá definir os respectivos termos e condições.

5. O Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e Comunicação, IP convida  pessoas colectivas elegíveis, a apresentarem 
as Manifestações de Interesse num invólucro fechado, selado ou lacrado com a identificação completa do concorrente e do
objecto de contratação até às 15.00 horas do dia 25 de Maio de 2022 no endereço abaixo:

Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e Comunicação, IP
Rua José Mateus, nº 437, 1º andar, Cidade de Maputo

Tel: +258 21 498 786/7

6. As empresas e/ou os consultores serão seleccionados de acordo com os procedimentos definidos pelo  Regulamento de
Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo
Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.

7. Para informações adicionais, os concorrentes interessados poderão solicitar através do correio electrónico seguinte:
ugea@intic.gov.mz  ou no endereço acima citado até ao dia 18 de Maio de 2022.

Maputo, aos 10 de Maio de 2022
A Autoridade Competente

(Ilegível)

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

LINES, 533 kV

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

Hidroeléctrica de Cahora Bassa, SA («HCB») intends to hire a specialized company to 
supply 500 silicone rubber insulators Long Rod Rudurflex 30/92 (225195) 4712 for 
HVDC lines, 533 KV. In this context, as part of the process, HCB requests for expressions 
of interest (EOI) of interested and specialised companies with the aim of pre-selecting 
competing companies.

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

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

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

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

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

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

All interested companies that meet the minimum requirements above mentioned must 
express their interest by submitting all documentation and evidence proving their 
eligibility by means of electronic mail: tender-silicone-insulators-longrod@hcb.co.mz   
May 23th 2022.

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

Only shortlisted bidders will be contacted.

Songo, May 10, 2022

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

DE BORRACHA DE SILICONE PARA LINHAS HVDC, 533 KV

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

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

Os requisitos mínimos de elegibilidade para os proponentes são:

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

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

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

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

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

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

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

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

Songo, aos 10 de Maio de 2022

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

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

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

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

40733994
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

GOVERNO DA PROVÍNCIA DE 
MAPUTO

SERVIÇO PROVINCIAL DA JUSTIÇA E 
TRABALHO

BALCÃO DE ATENDIMENTO ÚNICO 
DA MATOLA

EXTRACTO PARA 
PUBLICAÇÃO

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO DE 

LUIZ TSICUE PACULE

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura 
de nove de Maio de dois mil e 
vinte e dois, exarada de folhas 
setenta e nove a folhas oitenta 
verso, do livro de notas para 
escrituras diversas número 
trinta, traço “B”, barra BAÚ, 
deste Balcão, a cargo da Notária 
em exercício, VITALIANA 
DA ANUNCIAÇÃO RABECA 
MANHIQUE MACUÁCUA, foi 
celebrada uma Escritura de 
Habilitação de Herdeiros por 
óbito de LUIZ TSICUE PACULE, 
de então oitenta anos de idade, 
casado que era à data da sua 
morte com Teresa Tembe e 
com última residência habitual 
no Bairro Matola “B”, cidade da 
Matola.

Que o falecido não deixou 
testamento ou qualquer outra 
disposição da sua última 
vontade, tendo deixado como 
únicos e universais herdeiros 
de seus bens, seus filhos: 
MARIA DA CONCEIÇÃO 
LUIZ PEDRO PACULE, 
AUGUSTO LUIZ PEDRO 
PACULE, GUILHERMINA LUIZ 
PEDRO PACULE, CÉLIA LUIZ 
PEDRO PACULE, naturais de 
Morrumbene e residentes no 
Bairro da Matola “B”, cidade 
da Matola e ARGENTINA 
LUIZ PEDRO PACULE, casada, 
natural de Morrumbene e 
residente no Bairro da Matola 
“B”, cidade da Matola.

Que não existem outras pessoas 
que de lei possam concorrer à 
sucessão.

Fazem parte da herança todos 
os bens móveis e imóveis, 
incluindo contas bancárias em 
nome do falecido.

Está Conforme

Matola, aos 12 de Maio de 2022

A Notária 

(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE CABO DELGADO

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS 
Unidade Gestora  Executora das Aquisições e Contratos

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. A Direcção Provincial de Obras Públicas de Cabo Delgado convida  pessoas singulares, micro, pequenas e médias empresas, inscritas

no Cadastro Único, interessadas a apresentarem propostas fechadas para os concursos dos objectos determinados na tabela abaixo:

N/O
Modalidade 

Objecto 
do 

Concurso

Concorrentes 
Elegíveis

Data e hora de 
entrega 

Data e hora de 
abertura 

Aquisição do
Documento 

de 
Concurso/ 

TdR

Data do 
anúncio de 

Posicionamento 
dos Concorrentes

Data
Da

Visita da obra, e é 
obrigatóro

47C001361/
CL/01/2022

Concurso 
Limitado

Construção da 
ponteca do Rio 

Ntipuiti no Distrito 
de Chiúre, Posto 
Administrativo 
de Namogelia, 

Província de Cabo 
Delgado

Pessoas, Singulares, 
micro, Pequenas e Médias 

Empresas inscritas no 
Cadastro Único

Data: 3/6/2022
Hora:9.00 horas

Data: 3/6/2022
Hora: 9.15 horas

1.500.00MT Data: 10/6/2022
Hora: 10.45 horas

Data: 25/5/2022
Hora: 9.30 horas

Local de 
concentração SDPI 

Chiúre

47C001361/
CC/04/2022

Concurso
 por  Cotações

Aquisição de 
material de 

consumo para 
escritório

Pessoas, Singulares, 
micro, Pequenas e Médias 

Empresas inscritas no 
Cadastro Único

Data: 20/5/2022
Hora: 13.00 horas

Data: 20/5/2022
Hora: 13.15 horas Grátis 29/5/2022

Hora: 10.45 horas N/A

47C001361/
CC/03/2022

Concurso
 por  Cotações

Aquisição de 
géneros alimentícios

Pessoas, Singulares, 
micro, Pequenas e Médias 

Empresas inscritas no 
Cadastro Único

Data: 20/5/2022
Hora: 12.00 horas

Data: 20/5/2022
Hora: 12.15 horas Grátis 29/5/2022

Hora: 10.45 horas N/A

47C001361/
CC/05/2022

Concurso
 por  Cotações

Aquisição de 
material de limpeza

Pessoas, Singulares, 
micro, Pequenas e Médias 

Empresas inscritas no 
Cadastro Único

Data: 20/5/2022
Hora: 11.00 horas

Data: 20/5/2022
Hora: 11.15 horas Grátis 29/5/2022

Hora: 10.45 horas N/A

47C001361/
CC/07/2022

Concurso
 por  Cotações

Manutenção e 
reparação de  bens 

imóveis

Pessoas, Singulares, 
micro, Pequenas e Médias 

Empresas inscritas no 
Cadastro Único

Data: 20/5/2022
Hora: 10.00 horas

Data: 20/5/2022
Hora: 10.15 horas Grátis 29/6/2022

Hora: 10.45 horas N/A

47C001361/
CC/11/2022

Concurso
 por  Cotações

Instalação de 
internet à cabo

Pessoas, Singulares, 
micro, Pequenas e Médias 

Empresas inscritas no 
Cadastro Único

Data: 20/5/2022
Hora: 9.00 horas

Data: 20/5/2022
Hora: 9.15 horas Grátis 29/5/2022

Hora: 10.45 horas N/A

47C001361/
CC/08/2022

Concurso
 por  Cotações

Manutenção e 
reparação de  bens 

móveis

Pessoas, Singulares, 
micro, Pequenas e Médias 

Empresas inscritas no 
Cadastro Único

Data: 19/5/2022
Hora: 9.00 horas

Data: 19/5/2022
Hora: 9.15 horas Grátis 28/6/2022

10.45 horas N/A

47C001361/
CC/09/2022

Concurso
 Limitado

Manutenção e 
reparação de 

veículos

Pessoas, Singulares, 
micro, Pequenas e Médias 

Empresas inscritas no 
Cadastro Único

Data: 3/6/2022
Hora: 10.00 horas

Data: 3/6/2022
Hora: 10.15 horas 1.500.00MT 10/6/2022

10.45 horas N/A

47C001361/
CL/02/2022

Concurso
 Limitado

Aquisição de 
maquinaria para o 

escritório

Pessoas, Singulares, 
micro, Pequenas e Médias 

Empresas inscritas no 
Cadastro Único

Data: 5/6/2022
Hora: 11.00 horas

Data: 5/6/2022
Hora: 11.15 horas

1.500.00MT 12/6/2022
10.45 horas N/A

47C001361/
CC/012/2022

Concurso
 por Cotações

Comunicação geral
Pessoas, Singulares, 

micro, Pequenas e Médias 
Empresas inscritas no 

Cadastro Único

Data: 19/5/2022
Hora: 10.00 horas

Data: 19/5/2022
Hora: 10.15 horas Grátis 27/5/2022

10.45 horas N/A

47C001361/
CC/10/2022

Concurso
 por Cotações

Aquisição de 
Equipamento de 

Escritório

Pessoas, Singulares, 
micro, Pequenas e Médias 

Empresas inscritas no 
Cadastro Único

Data: 19/5/2022
Hora: 11.00 horas

Data: 19/5/2022
Hora: 11.15 horas Grátis 27/5/2022

10.45 horas N/A

47C001361/
CC/12/2022

Concurso
 por Cotações

Manutenção e 
reparação de Jardim 

Pessoas, Singulares, 
micro, Pequenas e Médias 

Empresas inscritas no 
Cadastro Único

Data: 19/5/2022
Hora: 12.00 horas

Data: 19/5/2022
Hora: 12.15 horas Grátis 27/5/2022

Hora: 10.45 horas N/A

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de concurso ou adquirí-los na Unidade
Gestora Executora das Aquisições e Contratos (UGEA) da Direcção Provincial de Obras Publicas de Cabo-Delgado, sita Av. 16 de Junho,
n.º 165, R/C, lado direito, pela importância referenciada acima para alguns concursos, mediante a apresentação do recibo do depósito,
do valor indicado acima, no Banco Standard Bank com número de conta 3088612911008 e NIB 000303080861291100823 ;
titular da conta Direcção Provincial de Obras Públicas de Cabo Delgado.

As propostas deverão ser seladas e entregues no endereço acima indicado, serão abertas no mesmo dia, segundo a tabela acima. Não 
serão aceites propostas electrónicas e entregues fora do prazo indicado.
Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de 
Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.

Pemba, aos 13 de Maio de 2022

A Autoridade Competente

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL E FUNÇÃO PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

Anúncio de Concursos

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

N/O
Modalidade da 

contratação e respectiva 
referência

Objecto do Concurso
Data e hora de entrega 

de documentos de 
qualificação e propostas

Data e hora de abertura de 
documentos de qualificação 

e propostas

Data e hora 
do anúncio do 

posicionamento

Validade das 
propostas

Garantia 
provisória

1

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

Aquisição de material de 
escritório para o MAEFP

23/5/2022
9.00 horas

23/5/2022
9.30 horas

31/5/2022
10.00 horas

90 dias Não exigida

2

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

Serviços de manutenção e 
reparação de viaturas do 
MAEFP

23/5/2022
10.00 horas

23/5/2022
10.30 horas

1/6/2022
11.00 horas

90 dias Não exigida

3
Concurso por Cotações nº 
CR/25A000141/CC/2022

Aquisição de licenças de 
antivírus

17/5/2022
11.00 horas

17/5/2022
11.30 horas

20/5/2022
11.00 horas

60 dias Não exigida

4
Concurso Público nº 
CR/25A000141/CP/ 
0001/2022

Aquisição de Consumíveis 
de Informática

1/6/2022
9.00 horas

1/6/2022
9.30 horas

7/6/2022
10.00 horas

120 dias 75.000.00MT

5
Concurso Limitado 
nº CR/25A000141/
CL/0003/2022

Aquisição de Pneus e 
Baterias para as Viaturas 
do MAEFP

23/5/2022
10.00 horas

23/5/2022
10.30 horas

30/5/2022
10.00 horas

90 dias     Não exigida

6

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

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

23/5/2022
9.00 horas

23/5/2022
9.30 horas

30/5/2022
12.00 horas

90 dias      Não exigida

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquirí-los no endereço abaixo indicado, pela importância 
não reembolsável de 1000,00MT (à excepção do concurso referido no nº 3) através do depósito na Conta nº 3800519018 – Banco de Moçambique.

Ministério da Administração Estatal e Função Pública
Departamento de Aquisições
Rua da Rádio, nº 112, R/Chão

Telefone: 21350900; 823284270 e 843284240.

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

4. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado,
aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.

Maputo, aos 11 de Maio de 2022

A Autoridade Competente

(Ilegível)

SAIBA O QUE 
ACONTECE 

NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS 

DEDICA 

DIARIAMENTE 

UMA PÁGINA

À CIDADE 

DA BEIRA

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DE MANICA
DIRECÇÃO PROVINCIAL DA AGRICULTURA E PESCAS

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA)

ANÚNCIO DE CONCURSO LIMITADO
A Direcção Provincial de Agricultura e Pescas de Manica convida aos concorrentes elegíveis, inscritos no Cadastro Único de Fornecedores 
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, a apresentarem propostas fechadas, de acordo com o seguinte teor:

Nº de Concurso Descrição
Hora e Data-limite de 
Entrega das Propostas

Hora e Data-limite de 
Entrega das Propostas

Garantia
Provisória

07/CL/UGEA/
DPAP/2022

Aquisição de alvinos Tilapia 
Nilótica

9.45 horas do dia 31/5/2022 10.00 horas do dia 31/5/2022 N/A

1. Os concorrentes interessados poderão obter informações adicionais, examinar os documentos dos concursos ou adquirí-los no
endereço abaixo indicado, pela importância não reembolsável de 500,00MT (quinhentos meticais) para cada concurso, a ser
previamente depositada no Banco Millenium BIM, conta nº 123415720 em nome, Direcção Provincial da Agricultura de Manica-FFA. 

O concurso será regido pelo Decreto n° 5/2016, de 8 de Março e está aberto a todos concorrentes elegíveis. As propostas deverão ser 
entregues, no endereço abaixo indicado, até à hora e datas-limites acima indicadas e serão abertas em sessão pública que terá 
lugar na Sala de Reuniões da Direcção Provincial da Agricultura e Pescas de Manica, sita na Rua Pigivide, n° 678, Caixa Postal 42 
-  Telf-251 22075: 251-22089: Telefax: 251-22706. 

Chimoio, Maio de 2022

 Autoridade Competente 

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

GOVERNO DO DISTRITO DA MATOLA
Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia

Escola Secundária Bonifácio Gruveta Massamba

Anúncio de Adjudicação

Ajuste Directo N.º1/ESBGM/Receitas/22 
Aquisição de Material para Cobertura de Salas de Aula

Nos termos da alínea d) do nº 3 do artigo 33, conjugado com o nº 3 do artigo 96, ambos 
do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens 
e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, 
comunica-se que o objecto de contratação acima foi adjudicado por Ajuste Directo à 
entidade ZHONG SHENG CONSTRUCTION, MATERIAL E INDUSTRIAL, LDA no valor de 
637.641,50MT (seiscentos e trinta e sete mil, seiscentos e quarenta e um meticais 
e cinquenta centavos).

Matola, aos 9 de Maio de 2022

Autoridade Competente

Susana Rafael Ginela Mahocha

(DN1) 
141322

4078

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Projecto de Resiliência Rural no Norte de Moçambique (MozNorte)

PEDIDO DE MANIFESTAÇÕES DE INTERESSE

Loan N.º/Credit N.º/Grant N.º: IDA-69320

CONTRATAÇÃO DE UM ESPECIALISTA DE SALVAGUARDAS AMBIENTAIS

CONSULTOR INDIVIDUAL

Ref.: 04/IC/MOZNORTE/2021

O Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS) recebeu financiamento do Banco 
Mundial para custear o Projecto de Resiliência Rural no Norte de Moçambique (MozNorte) 
e pretende aplicar parte dos recursos em serviços de consultoria através de um consultor 
individual com a função de Especialista de Salvaguardas Ambientais.

O principal objectivo do posto de Especialista de Salvaguardas Ambientais é o de assegurar o 
cumprimento das Normas Ambientais e Sociais do Banco Mundial e da Legislação Nacional, 
incluindo acordos internacionais ao qual Moçambique é signatário, por forma a garantir uma 
adequada implementação dos instrumentos de salvaguardas acima mencionados desenvolvidos 
no âmbito do Projecto. O Especialista estará baseado na Cidade de Pemba, nos escritórios do 
FNDS e prestará contas ao Coordenador do Projecto MOZNORTE. A duração do contrato inicial 
é de vinte e quatro (24) meses. A extensão será de igual período e estará sujeita ao desempenho 
satisfatório do candidato contratado.

Os Termos de Referência detalhados (TOR) para a atribuição poderão ser encontrados no 
seguinte site: 
https://www.fnds.gov.mz/index.php/pt/recursos/concursos ou poderão ser obtidos no 
endereço abaixo.

O Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável convida Consultores Individuais qualificados 
a indicar seu interesse em fornecer os Serviços. Os Consultores interessados   deverão fornecer CV 
demonstrando que possuem as qualificações exigidas e experiência relevante para a execução 
dos Serviços. 
Os critérios para seleccionar o consultor qualificado são: (i) Mínimo de licenciatura em 
Ciências, Gestão de Recursos Naturais ou áreas afins com pelo menos 5 anos de experiência, 
mestrado em uma das áreas mencionadas é uma vantagem; (ii) Experiência comprovada na 
implementação de projectos de gestão sustentável de recursos naturais, incluindo intervenções 
nas Áreas de Conservação, Sector Pesqueiro, Agricultura e Florestas; (iii) Experiência em 
realizar, participar e liderar estudos de impacto ambiental e social; (iv) Estar familiarizado 
e devidamente certificado sobre as Normas de Salvaguardas Ambientais e Sociais do Grupo 
Banco Mundial; (v) Deverá conhecer a legislação Moçambicana relacionada com Áreas de 
Conservação, Agricultura e Pescas; (vi) Capacidade e experiência na elaboração de relatórios e 
documentos técnicos específicos para o tema em referência.

Chama-se a atenção dos Consultores interessados para a Seção III, gráficos, 3.14, 3.16 e 3.17 
do “Regulamento de Aquisição para Mutuários de IPF” do Banco Mundial de Julho de 2016, 
revisto em Novembro de 2017 e Agosto de 2018, estabelecendo a política do Banco Mundial 
sobre conflitos de interesse. Além disso, consulte as seguintes informações específicas sobre 
conflitos de interesse relacionados a esta tarefa: “Os consultores não devem ser contratados 
para qualquer tarefa que esteja em conflito com suas obrigações anteriores ou actuais para com 
outros clientes, ou que possa colocá-los em uma situação ou posição de ser incapaz de realizar a 
cessão no melhor interesse do Mutuário …”

O Consultor será seleccionado de acordo com o método de Selecção de Consultores Individuais 
(IC) estabelecido no Regulamento de Aquisições.

Mais informações poderão ser obtidas no endereço abaixo durante o horário de expediente das 
8.00 às 15.00 horas.

As Manifestações de Interesse deverão ser entregues por escrito no endereço abaixo 
(pessoalmente, por correio, ou por e-mail) até ao dia 27 de Maio de 2022, às 14.00 horas. 
Apenas os consultores pré-seleccionados serão contactados.

Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável
Projecto de Resiliência Rural no Norte de Moçambique (MozNorte)

Att: Coordenador do Projecto
Av. Vladimir Lenine, n.º 174 – Edifício Millennium Park - 16.º Andar 

E-mail – procurement.moznorte@fnds.gov.mz
Maputo, Moçambique

4166

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO E REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES
PROGRAMA DE GESTÃO DO RISCO DE DESASTRES E RESILIÊNCIA 

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Consultoria para Desenho, Estabelecimento e Testagem do Funcionamento de 
um Sistema Integrado de Fluxo de Informação 

e Disseminação de Aviso Prévio de Cheias e Ciclones 
REF. 25A001652/QC/04/2022

Data: 13 de Maio de 2022

1. O Governo de Moçambique, através do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de
Desastres (INGD) recebeu um financiamento do Banco Mundial para implementar o Programa
de Gestão do Risco de Desastres e Resiliência em Moçambique para um período de cinco anos
(2019-2024) e pretende aplicar parte dos fundos para o pagamento de despesas relacionadas
com a contratação de uma empresa de consultoria para desenho, estabelecimento e testa-
gem do funcionamento de um Sistema Integrado de Fluxo de Informação e disseminação
de Aviso Prévio de Cheias e Ciclones.

2. Objectivo da consultoria é desenvolvimento e implementação de uma plataforma electrónica
de recepção e disseminação de informação de Aviso Prévio de Cheias e Ciclones, que alcance
atempadamente a todas as pessoas em áreas de risco mediante uso diversificado de meios de
comunicação.

3. Os serviços de consultoria incluem, mas não se limitam a:

i. Desenho conceptual, desenvolvimento e implementação de uma Plataforma electrónica
de recepção e disseminação de informação de aviso prévio de cheias e ciclones que for-
talece a partilha de dados, manuseamento de informação e a tomada de decisões entre
as diferentes fases de intervenção no ciclo de gestão e redução de risco de desastres; e

ii. Prestar assistência técnica ao INGD sobre operação, manutenção e actualização da Pla-
taforma electrónica;

4. Assim, o INGD, através do Programa de Gestão do Risco de Desastres e Resiliência convida con-
sultores interessados e elegíveis a manifestarem interesse para prestar os serviços acima. Os
consultores interessados deverão fornecer informações que indiquem que estão qualificadas
para realizar a consultoria (Descrição de trabalhos similares realizados).

Espera-se que a consultoria tenha a duração de 24 (vinte e quatro) meses de trabalho. E contem-
pla duas fases: 

i. Desenho conceptual, desenvolvimento e implementação de uma Plataforma electrónica;
e

ii. Assistência Técnica: Que inclui: a) o período da simulação/testagem do sistema entre
meses de Outubro e Dezembro de 2022; e b) assistência técnica ao INGD até Junho de
2024.

5. A empresa de consultoria será seleccionada de acordo com os procedimentos estabelecidos no
Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Pres-
tação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março. E o método de
selecção será “Selecção Baseada nas Qualificações do Consultor”.

6. Os critérios da Lista Curta são:

i. Pelo menos 10 anos de experiência na conceptualização, desenvolvimento e implemen-
tação de uma Plataforma electrónica;

ii. Experiência na concepção de planos e estratégias de desenvolvimento ou melhoramen-
to dos sistemas de Aviso Prévio e fluxo de informação sobre cheias e ciclones;

iii. Experiência profissional como UI/UX designer, product owner, system engineer;

iv. Ter concluído com êxito, pelo menos 3 contratos de projectos de UX design, interface,
interação humano-computador, usabilidade, acessibilidade, arquitectura da informação
e design de interacção;

v. Experiência de trabalho com projectos desenvolvidos e implementados dentro das ins-
tituições do Estado e ampla experiência na implementação de projectos de acordo com
as regras do Banco Mundial e/ou parceiros de desenvolvimento; e

vi. Experiências de trabalhos anteriores em África e em Moçambique.

7. Os envelopes contendo as Manifestações de Interesse deverão ser enviados com as seguintes
indicações: Ref. 25A001652/QC/04/2022 – Consultoria para desenho, estabelecimento e
testagem do funcionamento de um Sistema Integrado de Fluxo de Informação e dissemi-
nação de Aviso Prévio de Cheias e Ciclones.

8. As Manifestações de Interesse deverão ser entregues num envelope fechado no endereço abai-
xo até ao dia 7 de Junho de 2022, às 10.00 horas.

9. O endereço é:

INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO E REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES
Programa de Gestão do Risco de Desastres e Resiliência 

Unidade Gestora Executora das Aquisições 
Rua da Gare de Mercadorias, n.º 690 

Maputo - Moçambique

4177

AVISO
A INGAR MOÇAMBIQUE, LDA avisa ao Sr. 
EBENEZER KWASI AKPENAMAWI AGBLEY 
ou o seu mandatário para no prazo de 10 dias, 
contactar a empresa para tratar assuntos 
do seu interesse, findos os quais, a empresa 
declina-se de qualquer responsabilidade. 
Contacto: 82-0239900 ou 84-8757496, 
Assessor jurídico.

4134

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE NAMPULA

REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

CONCURSO PÚBLICO

EMPREITADA PARA MANUTENÇÃO DE ROTINA DE ESTRADAS ASFALTADAS
NA PROVÍNCIA DE NAMPULA – CONTRATOS BIANUAIS 

Concurso N.º 11/ANE-NP/ASF/MR/2022

1. O Governo de Moçambique financia obras de Manutenção de Rotina de Estradas e Pontes na Província de
Nampula, apresentadas na tabela abaixo; cujo concurso será regido por procedimentos do GOM aprovados
pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, que regula a Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado. O concurso é público e é aberto a todas as
empresas nacionais e estrangeiras elegíveis e detentoras de Alvará de Empreiteiro de Obras Públicas de,
no mínimo, 4ª Classe, Categoria III, subcategorias 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

2. A Delegação Províncial da Administração Nacional de Estradas de Nampula, IP (DPANE,IP-NPL) solicita
propostas seladas para os referidos trabalhos, sendo que, os documentos de concurso poderão ser
adquiridos a partir do dia 12 de Maio de 2022, no seguinte endereço:

Administração Nacional de Estradas, IP
Delegação Provincial de Nampula

Estrada N104, Av. FPLM, nº2526
Muahivire-Expansão

Tel: 82 324 272 0; Fax: 26 212 062
Nampula - Moçambique

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

3. Os concorrentes deverão ter presente que a DPANE,IP-NPL não se responsabiliza pelo envio por qualquer
meio, dos documentos aos concorrentes.

4. A visita conjunta ao local da obra realizar-se-à nos dias indicados na tabela.
5. A reunião de pré-concurso dos concorrentes será no dia 24 de Maio de 2022, pelas 9.00 horas, na Sala

de Reuniões da ANE, IP – Delegação de Nampula.
6. As propostas deverão ser válidas por um período de 120 dias após a data de abertura e deverão ser

acompanhadas de uma Garantia Provisória no valor de 100.000,00MT para cada sub-lote, válidas
por 150 dias, devendo ser dirigidas à ANE, IP - Delegação Provincial de Nampula. O concorrente
pode alternativamente apresentar a Declaração do Concorrente do mesmo valor, segundo o Decreto nº
89/2021, de 6 de Outubro.

7. As propostas deverão ser entregues no endereço acima citado até às 9.00 horas do dia 7 de Junho de
2022, e às 9.15 horas  proceder-se-á o acto de abertura na Sala de Reuniões da Delegação, na presença
dos representantes das firmas que desejarem assistir ao acto.

8. A ANE, IP-Delegação Provincial de Nampula, reserva-se no direito de não adjudicar mais de um sub-lote
ao mesmo concorrente.

9. A reunião de posicionamento dos concorrentes será anunciada depois de avaliação das propostas.

Lote 1 – Manutenção de Rotina de Estradas Asfaltadas 

SU
B

 L
O

TE DESIGNAÇÃO
TIPO DE 

SUPERF.  ASF, 
TPL,TERRA

Extensão Total 
da Estrada 

(km) DATA DE VISITA A OBRA
Nº Início Fim

1 N1 Nampula Cazuzu ASF 54.00
16/5/2022 (Concentração às 9.00 horas 

nos Escritórios da ANE,IP)
2 N1 Cazuzu Rio Ligonha ASF 50.00

3 N1e 
R687

Nampula Namialo
ASF

90.00
17/5/2022 (Concentração às 9.00 horas 

nos Escritórios da ANE,IP)
Cruz. N1 Meconta 4.00

4 N1 Namialo Rio Mecutuchi ASF 75.00
 17/5/2022 (Concentração às 11.00 horas 

no Cruzamento de Namialo)
5 N1 Rio Mecutuchi Rio Lúrio ASF 75.00

6 N12 Namialo Nacala ASF 81.00 20/5/2022 (Concentração às 9.00 horas no 
Cruzamento de Namialo)

7 N13 Cruz.N1 (Nampula) EPC de Bueto (Namina) ASF 78.00
19/5/2022 (Concentração às 8.30 horas no 

nos Escritórios da ANE,IP)
8 N13 EPC de Bueto (Namina) Km 8+00 (Iapala) ASF 78.00

9 N13 Km 8+00 (Iapala) Malema ASF 78.00 19/5/2022 (Concentração às 12.00 horas 
no SDPI de Ribáuè)

10 N104 Nametil Rio Luazi ASF/TPL 50.00
18/5/2022 (Concentração às 10.30 horas 

no SDPI de Mogovolas)
11 N104 Rio Luazi Angoche ASF/TPL 50.00

12
N105 

e 
R689

Monapo Ilha de Moçambique
ASF

50.00
23/5/2022 (Concentração às 9.00 horas no 

SDPI de Monapo)
Crz. N12 Monapo 3.00

13 N/C Nacala Fernão Veloso ASF 13.00 20/5/2022 (Concentração às 12.00 horas 
no SDPI de Nacala)

14 R702 Cruz N12 Nacala-a-Velha ASF 20.00 20/5/2022 (Concentração às 14.00 horas 
no SDPI de Nacala-a-Velha)

15 N104 Nampula Nametil ASF 70.65 18/5/2022 (Concentração às 9.00 horas 
nos Escritórios da ANE,IP)

16 R699 Naguema Chocas-Mar ASF 33.00 23/5/2022 {Concentração às 14.00 horas 
entre Cruz. N104 e R699 (Naguema)}

17 N13 Malema Rio Lúrio ASF 73.00 19/5/2022 (Concentração às 14.00 horas 
no SDPI de Malema)

TOTAL DO LOTE 1 1,025.65

Nampula, Maio de 2022

(Repartição de Aquisições)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE CABO DELGADO

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO DE OBRAS

CONCURSO Nº 47C001361/CP/003/2022

1. No âmbito do Programa de Abastecimento de Água e Saneamento e Higiene (PRONASAR) com
financiamento do UNICEF, a Direção Provincial das Obras Públicas de Cabo Delgado (DPOP–Cabo
Delgado) pretende aplicar parte dos fundos para a Contratação de Empreitada de Obra para
Desenho e Construção de 13 Sistemas de Abastecimento de Água Multiuso de Energia
Solar em Comunidades Rurais na Província de Cabo Delgado. Para o efeito,  a DPOP Cabo
Delgado convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas.

2. Os concorrentes elegíveis e interessados poderão obter mais informações e adquirir os
documentos de concurso na DPOP – Cabo Delgado, Unidade Gestora Executora das Aquisições
(UGEA), sita na Av. 16 de Junho, n.º 165, R/C Direito, Edifício do Governo, Cidade de Pemba,
durante as horas normais de expediente, e/ou adquirí-los, a partir do dia 16 de Maio de
2022, pela importância não reembolsável de 2.000,00MT (dois mil meticais) mediante a
apresentação do recibo do depósito, do valor indicado acima, no Banco STANDARD BANK com
número de conta 3088612911008 e NIB: 000303080861291100823; titulada da conta
Direcção Provincial de Obras Públicas de Cabo Delgado.

3. O período de validade das Propostas deverá ser de 120 dias, contados a partir da data de
abertura das mesmas;

4. As propostas deverão ser acompanhadas de Garantias Provisórias ou Declarações
Reconhecida Pelo Notário, emitidas a favor da DPOP de Cabo Delgado. Estas Garantias
ou Declarações  deverão ser válidas por um período de 120 dias, contada a partir da data
de abertura das propostas. As empresas interessadas em mais do que um lote, deverão
submeter propostas separadas.

5. Os concorrentes deverão incluir nas propostas os documentos indicados no Documento de
Concurso sendo de destacar o seguinte:

a. Alvará actualizado conforme indicado na tabela abaixo;

b. Certificado de Quitação das Finanças Públicas;

c. Certidão de Segurança Social actualizada;

d. Declaração emitida pelo Instituto Nacional de Estatística que comprove a prestação
regular da informação da empresa;

e. Cadastro Único actualizado, pode ser uma vantagem.

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

7. A visita ao local das obras é de carácter obrigatório e será feita de acordo com o seguinte:

N.º do Concurso Distrito Data da visita
Hora da 

concentração
Local da 

Concentração

47C001361/
CP/003/2022 Lote I

Metuge 19 de Maio de 2022 7.30 horas SDPI Metuge

Ancuabe 19 de Maio de 2022 10.30 horas SDPI Ancuabe

Chiúre 19 de Maio de 2022 13.30 horas SDPI Chiure

47C001361/
CP/003/2022 Lote II

Montepuez 20 de Maio de 2022 9.00 horas SDPI Montepuez

Balama 20 de Maio de 2022 13.00 horas SDPI Balama

8. Os custos da deslocação estarão a cargo dos concorrentes.

9. As propostas, devidamente seladas, com indicação clara do Concurso, deverão ser entregues na
Secretaria da Direção Provincial das Obras Públicas de Cabo Delgado (DPOP – Cabo Delgado),
na cidade da Pemba, até às 10.00 horas do dia 6 de Junho de 2022. A abertura das propostas
terá lugar às 10.15  horas do dia 6 de Junho de 2022, no endereço acima indicado. A abertura
das propostas é pública e será na presença dos concorrentes ou seus legítimos representantes
que queiram assistir este acto.

10. O anúncio do Posicionamento dos concorrentes será no dia 20 de Junho de 2022, na Sala de
Reuniões da DPOP Cabo Delgado, às 11.00 horas.

11. Para esclarecimentos e informações adicionais os interessados poderão contactar a UGEA da
DPOP através de uma nota endereçada à Direcçao acima citada.

N.º
Referência do 

concurso
Objecto do concurso Alvará

Garantia 
Provisória
(Meticais)

1

47C001361/
CP/003/2022 

Lote 1 

Construção de 6 Sistemas de Abastecimento 
de Água Multiusos nos Distritos de Chiúre 

(Megaruma, Meculani e Chiúre-Velho), 
Metuge (Impire) e Ancuabe (Nankumi e 

Natocua)

5ª Classe, Categoria I, IV, 
V e VI 250.000,00

2

47C001361/
CP/003/2022 – 

Lote 2

Construção de 7 Sistemas de Abastecimento 
de Água Multiusos nos Distritos de  

Montepuez (Ntola, Mapupulo Piloto, 
Nicuapa, Massingir-Unidade B, Chimoio e 

Marrarange) e Balama (Impire)

5ª Classe, Categoria I, IV, 
V e VI 250.000,00

Pemba, aos 13 de Maio 2022

O Director Provincial
(Ilegível)
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SAIBA O QUE ACONTECE NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS DEDICA 
DIARIAMENTE UMA PÁGINA

À CIDADE DA BEIRA

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

PROVÍNCIA DE INHAMBANE

DIRECÇÃO PROVINCIAL DO PLANO E FINANÇAS
REPARTIÇÃO DE GESTÃO, EXECUÇÃO DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS

Anúncio de Concursos 
A Direccão Provincial de Plano e Finanças de Inhambane convida  pessoas interessadas e que reúnam 
requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para os seguintes concursos:

Objecto do 
concurso

Hora e data-
limite de 
Entrega

Data de 
Abertura

Data de 
Posicionamento

Número do 
Concurso

Custo do 
caderno de 

encargo
Arrendamento 
de imóvel para 

funcionamento da 
DPPFI

9.00 horas do 
dia 27 de Maio 

de 2022

9.15 horas do 
dia 27 de Maio 

de 2022

9.00 horas do dia 
27 de Maio de 

2022

27I003461/
AD/0005/2022

Serviços de Internet 
10.00 horas do 
dia 27 de Maio 

de 2022

10.15 horas do 
dia 27 de Maio 

de 2022

9.00 horas do dia 
31 de Maio de 

2022

27I003461/
PD/0001/2022 200,00MT

O imóvel deverá possuir cumulativamente um mínimo de 26 compartimentos, parque de 
estacionamento e localizado no centro da cidade de Inhambane.
Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do 
concurso ou adquirí-los na Repartição de Gestão, Execução de Aquisições e Contratos da Direcção 
Provincial de Planos e Finanças de Inhambane, no Bairro Balane 2, Rua 20 de Setembro, em 
frente da Farmácia Vital - Cidade de Inhambane, pela importância não reembolsável mencionada na 
tabela acima, a depositar na conta do BCI n° 21222804710001- DPPFI.

O prazo de validade das propostas será de 12 dias.

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° 5/2016, de 8 
de Março.

Inhambane, aos 13 de Maio de 2022
Autoridade Competente

(Ilegível)
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AEROPORTOS DE MOÇAMBIQUE, EP

GABINETE DE AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO

ANÚNCIO DE CONCURSO
1. O Gabinete de Aquisição e Contratação da Empresa Aeroportos de Moçambique - ADM, EP convida em-

presas interessadas e qualificadas a apresentarem propostas em envelopes fechados e lacrados para o
concurso abaixo descrito:

Nº Concurso Objecto 
Modalidade 

de 
Contratação 

Data e 
hora-

final para 
entrega das 
propostas

Data e hora-
limite para 

abertura das 
propostas

Garantia 
provisória 

(MT)

06/ADM/22

Contratação de 
serviços para 
fornecimento, 
montagem de 

aparelhos de ar 
condicionado e 

cortinas de ar nas 
Instalações da ADM, EP

Concurso 
Limitado

27/5/2022

10.00 horas

27/5/2022

10.15 horas
Não aplicável

1. Os concorrentes poderão consultar e obter os documentos de concurso no endereço abaixo indicado,
pelo valor não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais), das 8.00 às 15.00 horas, durante os dias
úteis.

2. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo, conforme o horário indicado na tabela acima,
sendo que as propostas que forem entregues sem o cumprimento do horário estipulado não serão con-
sideradas.

Endereço da Entidade Contratante
Aeroportos de Moçambique, EP

Gabinete de Aquisição e Contratação 
Avenida Acordos de Lusaka, nº 3267

Tel. +258 21 46 85 55, C.P. 2631
E-mail: ugea@aeroportos.co.mz

Maputo-Moçambique

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

Maputo, Maio de 2022

O Gabinete de Aquisição e Contratação
4143

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE CABO DELGADO

2ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
A DOUTORA JUDITE ABDUL, MERITÍSSIMA JUÍZA DE DIREITO DA 2ª SECÇÃO CÍVEL 

DESTE TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA E CABO DELGADO - PEMBA

Faz saber que no dia 31 de Maio de 2022, pelas 8.00 horas, neste Tribunal, nos Autos de Acção Executiva para 
Pagamento de Quantia Certa em Processo Ordinário nº 01/2018, movidos pela exequente AFRICAN BANKING 
CORPORATION, MOÇAMBIQUE, SA, devidamente representada pelos seus mandatários judiciais, os Drs. Lucas 
Lázaro Munguambe e Sidónio Alfredo Ferreira Barrada, advogados residentes na cidade de Maputo, contra 
os executados: RECOL - REDA COMERCIAL, LDA, KHATUBAI ABDALA e MOMADE RIAGE ABDALA ISMAIL, 
devidamente representados pelo seu mandatário judicial, o Dr. Nor Lalá Júnior, advogado residente na cidade 
de Maputo, no qual foi requerida a venda judicial pela primeira praça, por meio de arrematação que será proposta 
em carta fechada ao maior preço oferecido dos seguintes imóveis:

Verba - I
Primeiro Imóvel: descrito sob o número mil seiscentos e cinco, a folhas cento e setenta e quatro, do livro B - 
cinco, com parcela número seis, do talhão XXIX, do Plano de Urbanização da Cidade de Porto Amélia, com área de 
doze mil, cento e trinta e um metros quadrados  e nove mil quatrocentos e sessenta e seis centímetros, uma das 
quatro unidades situadas número dois andar do prédio, destinado a escrituras diversas, número cento sessenta e 
um, índice pessoal da letra “R”, sob número sessenta e um a folhas setenta e dois verso, livro E - dois, localizado no 
Bairro Cimento, Rua XII, onde funciona INATTER e Zap - cidade de Pemba, avaliado em 4 306 682,00MT (quatro 
milhões, trezentos e seis mil, seiscentos oitenta e dois meticais).

Verba II
Segundo Imóvel: descrito sob número mil setecentos e vinte e três a folhas trinta e quatro verso, do livro B-Seis, 
com parcela número noventa e quatro, do plano de Urbanização da Cidade de Porto Amélia, com área de mil cento 
noventa e nove metros quadrados e zero novecentos trinta e três centímetros, localizado no Bairro Cimento, Rua 
XII, avaliado em 34 796 021,00MT (trinta e quatro milhões, setecentos e noventa e seis mil, vinte e um 
meticais);

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

Pemba, aos 5 de Maio de 2022

A Juíza-Presidente
Drª Judite Abdul

A Escrivã de Direito da 1ª
Luísa Assane

4168
4036

MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL

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

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

Para mais informações, favor de contactar a Direcção Municipal de Infra-
estruturas Urbanas, através dos telefones 823014446 / 823082895, 
ou dirigindo-se às suas instalações na Av. Joaquim Chissano, no 923.

Pelos transtornos causados, O CMM pede as mais sinceras desculpas.

Maputo, Cidade Mais Bela, Limpa, Empreendedora e Próspera

Maputo, aos 5 de Maio de 2022

EM PRIMEIRA MÃO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE

NACIONAL E INTERNACIONAL
BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E  APP STORE

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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RELATÓRIO DE 
DISCIPLINA DE 
M E R C A D O
D E Z E M B R O

Os Administradores são responsáveis pela pre-
paração e apresentação adequada das demons-
trações financeiras do Banco Letshego, SA que 
compreendem o Balanço a 31 de Dezembro 
de 2021, a demonstração dos resultados, a de-
monstração das variações no capital próprio e 
a demonstração de fluxos de caixa do período 
findo naquela data, assim como as notas às de-
monstrações financeiras, as quais incluem um 
sumário das principais políticas contabilísticas e 
outras explicativas, de acordo com as Normas 
Internacionais de Relato Financeiro. 

Os administradores são igualmente responsá-
veis pela implementação do sistema de gestão 
de risco apropriado que permita a preparação e 
apresentação dos relatórios regulamentares do 
Banco de Moçambique livres de distorções ma-
teriais, quer por erros ou fraude e por manter 
registos adequados.

O Conselho de Administração assegura que 
foram desenvolvidos todos os procedimentos 
considerados necessários para a mitigação do 
risco do Banco e que, tanto quanto é do seu 

conhecimento, toda a informação divulgada é 
verdadeira e fidedigna.

Da mesma forma, o Conselho de Administração 
assegura a qualidade de toda a informação di-
vulgada, incluindo a referente ou com origem 
em entidades englobadas na qual a instituição 
se insere.

O Conselho de Administração compromete-se a 
divulgar tempestivamente quaisquer alterações 
significativas que ocorram no decorrer do exer-
cício subsequente àquele a que o documento 
“Disciplina de Mercado” se refere.

NOTA  INTRODUTORIA 

DECLARAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE

Em conformidade com o Aviso n° 16/GBM/2017 de 30 de Junho, o Banco Letshego, 

divulga a informação sobre a gestão dos riscos assumidos e a sua adequação de 

capital numa óptica predominantemente prudencial. Esta informação foi produzida 
no âmbito do enquadramento regulamentar do Basileia II.

A informação divulgada é referente à 31 de Dezembro de 2021. As informações não 
mencionadas neste documento não têm aplicação por inexistência de situações 
a reportar ou porque a informação não foi considerada relevante em termos de 

materialidade.

Carlos J. Nhamahango 
CEO

Tobias J. Dai 
Presidente do Conselho de Administração

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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1. ÂMBITO DE APLICAÇÃO
Sob a designação de BANCO LETSHEGO,SA, 
com sede no Edifício “Okapi Plaza”, sita na 
Av. Albert Lithuli, esquina com a Av. 25 de 
Setembro, n° Nr.15, 6º Andar, constituída 
em 11 de Fevereiro de 2011, nos termos do 
Código Comercial aprovado pelo Decreto-
Lei n° 02/2005 de 27 de Dezembro de 
2005, Capítulo VI e pela Lei das Instituições 
Financeiras 20/2020 de 31 de Dezembro, 
alterada  e especificamente pelo regulamento 
das Instituições de microfinanças ao abrigo do 
Decreto 57/2004 de 10 de Dezembro de 2004. 
A entidade foi licenciada para Banco Comercial 
em Setembro de 2016.

O Banco Letshego está representado em todo 
o País, com uma rede de 13 balcões localizados 
em todas as capitais províncias.

O Sistema de Gestão de Riscos do Banco 
Letshego, esta integrado no Sistema de 
Controlo Interno, que conta com dois Auditores 
Internos e a equipe de Gestão de Risco que tem 
como referência as políticas e procedimentos 
aprovados. 

Actualmente, para a gestão do risco, o 
Banco Letshego conta com 3 colaboradores, 
responsáveis pelas tarefas de identificação, 
avaliação, acompanhamento e controlo dos 
riscos, como é recomendado pelo Conselho de 
Administração nestas matérias. 

O Programa de Gestão de Risco do Banco 
Letshego, de forma estratégica, cobre os seus 
riscos chaves, em conformidade com as normas 

regulatórias e boas práticas da indústria e em 
apoio à estratégia do negócio, onde igualmente, 
a função de Gestão de Risco subscreverá 
aos mais elevados padrões de governação 
corporativa e aspira em cumprir na totalidade 
todas as leis, regras e regulamentos aplicáveis 
que governam as actividades de negócio da 
instituição.

2. ESTRUTURA DO CAPITAL
O capital do Banco Letshego, SA é detido em 
99.74% por não nacionais, sendo que um total 
de 99.61% pertencem ao accionista maioritário 
Letshego Holdings Limited. Desde a sua criação 
em Fevereiro de 2011 e para acompanhar o 
rápido crescimento que o Banco registou, os 
acionistas do BANCO LETSHEGO realizaram 5 
aumentos no capital social até Dezembro 2013 
e duas conversões de acções preferenciais 
em ordinárias em 2018 e 2019, para estar em 
conformidade com o capital mínimo definido 
pelo regulador.

Durante o exercício económico de 2021 não 
houve aumento no capital social do BANCO 
LETSHEGO, contudo a luz do Aviso 7/
GBM/2017 foi efectuado um aumento de 
capital para o montante de 1.700 milhões (Um 
bilião e  setecentos milhões de meticais).

2.1Acções ordinárias
O Banco possui um total de 56.666.667 
(Cinquenta e seis milhões, seiscentos e sessenta 
e seis mil e seiscentos e sessenta e sete) acções 
ordinárias autorizadas e emitidas de MZN 30,00 
cada, igual número registado em 2020.

3. POSIÇÃO DO CAPITAL
O gráfico abaixo resume a situação de capital do 
Banco em 31 de Dezembro de 2021:

2.2 Gestão do Capital
Os objetivos do Banco relativamente à gestão do 
capital, num conceito mais amplo relativamente 
ao “capital próprio” na demonstração da situação 
financeira são:

•Cumprir com os requisitos de capital exigido
pelo Banco de Moçambique;

• Salvaguardar a capacidade do Banco, em
termos de continuidade das suas operações,
para que possa continuar a gerar resultados
para os seus accionistas e benefícios para as
restantes partes interessadas;

• Manter uma estrutura de capital forte que
possa servir de suporte ao desenvolvimento
das suas actividades.

O rácio de adequação de capital e uso de capital 
regulamentar são monitorados mensalmente 
pela gestão do Banco Letshego, utilizando 
técnicas com base em orientações estabelecidas 
pelo Banco de Moçambique para efeitos de 
supervisão. 

A informação requerida é partilhada com o 
Banco de Moçambique numa base mensal.

O Banco é obrigado a manter um rácio de 
capital mínimo igual a 12% dos seus fundos 
próprios, definido como prémio de emissão, 
lucros acumulados aprovados e reservas legais, 
diferença entre as provisões calculadas segundo 
as IFRS e calculadas para efeitos regulatórios 
e resultados acumulados do período em 
apresentação aplicando-se regras de “Basileia 
II”.

Os activos ponderados pelo risco são 
mensurados através de uma hierarquia de riscos 
ponderados do Banco Letshego e classificados 
conforme a natureza dos activos e refletindo a 
estimativa do risco do crédito associado a cada 
activo e contraparte. 

A tabela seguinte resume o cálculo do capital 
regulamentar do Banco para o exercício findo 
em 31 de Dezembro de 2021, nos termos dos 
requisitos do Banco de Moçambique.

Dado o requisito de adequação de capital 
de 12%, os recursos financeiros disponíveis 
para o Banco Letshego são constituídos por 
capital de Tier I de 3.695 milhões de meticais 
e capital de Tier II de 741 milhões de meticais. 
Considerando um “buffer” de capital de 5% 
mantido pelo banco, o banco atribuiu capital de 
risco de 50,6% ao risco de crédito, 0,01% ao 
risco de mercado e 2,5% ao risco operacional 
com margem de lucro de 41.8%.

O Banco obteve um lucro após impostos de 
923 milhões de meticais (2020: 722 milhões 
de meticais). Em 31 de Dezembro de 2021, 
o total de activos foi de 11.283 milhões de
meticais (2020: 10.317 milhões de meticais),
impulsionado principalmente pelo crescimento
da carteira de empréstimos e adiantamentos
aos clientes, que representa mais de 86% do
total de ativos.

A dívida total (do grupo e bancos nacionais) 
ascendeu a 1.068 milhões de MT (2020: 1.035 
milhões de MT), representando, em média, 9% 
do total dos activos.

Os fundos próprios de base (TIER 1) reduziram 
para 3.695 Milhões de MT (2020: 3.789 milhões 
de Meticais), representando cerca de 42% dos 
activos totais e 83% do passivo da instituição, 
posição que reduziu o rácio de solvabilidade 
para 50,99% em 31 de Dezembro de 2021.

A estratégia de negócios do Banco Letshego 
para os próximos 5 anos é abraçar a inclusão 
financeira, proporcionando acesso a serviços 
financeiros para todos, a qualquer hora e em 
qualquer lugar. O Comité Executivo (EXCO), 
realizou reuniões estratégicas para a discussão 
e actualização da Estratégia do Letshego até 
2025.

Os testes de Esforço efectuados a 31 de 
Dezembro de 2021, mostram que o banco é 
susceptível a uma deterioração nos sectores 
económicos. O Rácio de Solvabilidade diminui 
em -13,51%, situando-se em 37,47%, devido a 
choques no sector económico em que o Banco 
trabalha.

O Banco estava em conformidade com o limite 
do rácio de Solvabilidade, regulamentar de 12% 
depois de todos os choques conduzidos e o 
requisito de capital mínimo regulamentar de 
1.700 milhões de meticais. 

Não se prevê necessidade de capitais adicionais 
para suportar o crescimento previsto dos 
depósitos e empréstimos dos clientes durante 
o ano, dado o excedente de capital detido pelo
banco.

O Conselho de Administração do Banco 
continuará a monitorar a posição do rácio de 
solvabilidade, acompanhando de perto o nível 
de depósitos de clientes e o crescimento real 
dos empréstimos com o plano de negócios. 

Se o rácio de solvabilidade cair abaixo do limite 
interno de 17%, mas permanecer acima do 
limite regulatório de 12%, uma revisão formal 
da posição de capital do banco seria realizada 
pelo Conselho de Administração.

3.1 Projecções de Capital em Função das 
Actividades Presentes e Futuras
O Banco reverá o seu capital anualmente, 
sempre que o rácio de solvabilidade atingir 
o limite interno ou quando o Banco de
Moçambique exigir que o Banco tenha um plano
de capital explícito e aprovado pelo Conselho
de Administracção, destacando os objetivos
do Banco em relação ao nível de capital, em
termos gerais, o processo de gestão de capital
e as responsabilidades de alocação para esse
processo.

O Plano de Capital do Banco apresentará o 
seguinte:

a. Necessidades de capital do Banco;

b. A utilização antecipada do capital do Banco;

c. O nível de capital desejado pelo Banco;

d. Limites relacionados ao capital;

e. Um plano geral de contingência para lidar
com divergências e eventos inesperados.

O desempenho e a posição financeira do Banco 
são monitorados e analisados mensalmente 
através da preparação de contas de gestão 
mensais. As demonstrações financeiras anuais 
são preparadas de acordo com as Normas 
Internacionais de Relato Financeiro (IFRS).

Além disso, os relatórios mensais de risco que 
reportam o risco de capital são apresentados na 
reunião do Comité Executivo e trimestralmente 
no Conselho de Administração.

É política do Banco, em linha com a estratégia 
do Grupo, manter os ganhos estáveis e o retorno 
sobre o património líquido do Banco em 20%.

As projeções de capital do Banco são as 
seguintes:

 e Realizado  e Realizado 

Letshego Holdings Limited 1.695.580.010 1.695.594.810 

Timbila Design, Lda 2.040.000 1.963.020 

General Tobias Joaquim Dai 1.020.000 1.070.730 

Joaquim Mataruca 510.000 463.950 

MZN MZN

Shawn Bruwer / VUSI 850.000 907.500 

Acções % 

56.519.334 99,74% 

68.000 0,12% 

34.000 0,06% 

17.000 0,03% 

MZN MZN

28.333 0,05% 

Capital Subscrito Capital Subscrito

2021 31-12-2020

Accionista 

Total 1.700.000.010 1.700.000.010 56.666.667 100% 

Posição do Capital a 31 de Dezembro de 2021

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Margem do Lucro - 
41.8%

Margem de …

Risco de Credito  -
50.6%  

Risco Operational �
  2.5% 

Risco de Mercado -
0.0%

Tier 2 -16.7% 
(741m) 

Tier 1 -83.3%
(3,700m)   

Outros - 4.2%  (233m)
Activos Fixos - 

1%  (142m) 

Activos 

Intangiveis - 

0.1%  (27m) 

Adiantamentos � 3.6�
 (405m) 

Juros de Activos 
Rentáveis -91.1%      

(9.939m) 

ARC AFR DFR

ARC – Risco de Capital Atribuído   |   AFR – Recursos Financeiros Disponíveis   │   DFR – Implantação de Recursos Financeiros 

ARC – Assigned Risk Capital    |   AFR – Available Financial Resources    │   DFR – Deployment of Financial Resources 

Chave: 

2021 2020 

Capital social  1.700.000.010 1.700.000.010 

Prémio de emissão  524.000 524.000 

Reservas não distribuíveis  617.556.489  398.667.328 

Menos: Insuficiência de provisões para imparidade  (676.684.133) (463.485.309)

 3.695.378.574 3.789.118.054 

MZN MZN

Resultados transitados 2.086.707.086 2.192.581.527 

Total fundos próprios de base (Tier 1) 

Menos: Activos intangíveis              (27.134.362) (39.169.502)

Acções preferenciais  740.193.818 758.904.843 

953.199 953.199 

50,99% 58,53%Rácio de solvabilidade 

Fundos próprios de base (Tier 1) 

Imparidade genérica de risco de crédito 

4.436.525.591 4.548.976.096Total capital regulamentar 

 8.701.099.787 7.771.653.897Activos ponderados por risco 

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Para efeitos de reporte da qualidade de crédito 
da carteira, os activos financeiros foram 
analisados conforme segue:

4. RISCO DE CRÉDITO
O risco de crédito é o risco de perda financeira 
para o Banco se um cliente ou contraparte num 
instrumento financeiro falhar no cumprimento 
das suas obrigações contratuais e resulta 
principalmente do crédito a clientes do Banco. 

Para os efeitos dos relatórios de gestão de 
risco, o Banco considera e consolida todos os 
elementos da exposição ao risco de crédito 
(como sejam o risco de incumprimento pelos 
devedores, o risco do sector e o risco do país).

A concessão de empréstimos sem garantia 
a indivíduos formalmente empregados é o 
principal aspecto do negócio do Banco. Contudo, 
a exposição ao risco de crédito e a gestão 
deste risco é fundamental para o Conselho de 
Administração.

O modelo que o Banco usa para mitigar este risco 
são os acordos com os empregadores, com base 
nos quais o empregador deduz o pagamento 
mensal do empréstimo directamente do salário 
do funcionário, outrora designado modelo de 
“código de dedução de salário”.

4.1  Gestão de Risco de Crédito
Como referido acima, a actividade principal 
do Banco é a concessão de empréstimos 
sem garantia para pessoas formalmente 
empregadas. O Conselho de Administração 
delegou a responsabilidade de supervisão do 
risco de crédito ao Administrador Delegado e 
ao departamento de Crédito. 

No entanto, esta supervisão deve ser vista à luz 
da estrutura geral de uso exclusivo dos “códigos 
de dedução de salário” como mecanismo de 
reembolso do empréstimo.

É da responsabilidade do Administrador 
Delegado garantir que as políticas do Banco 
relativas ao risco de crédito, capacidade 
financeira, salários líquidos mínimos e aderência 
aos níveis ou legislação sobre o pagamento dos 
salários líquidos sejam cumpridas com carácter 
permanente.

O Banco assegura que estes procedimentos são 
realizados como parte do processo de pedido 
de empréstimo e desembolso, seguindo-se a 
monitorização do desempenho da carteira de 
crédito pelo departamento de crédito com a 
assistência da Letshego Holdings Limited. 

O departamento de crédito, reportando 
ao Administrador Delegado e apoiado pela 
Letshego Holdings Limited, é responsável pela 
gestão de risco de crédito do Banco.

O Banco tem uma apólice de seguro de crédito 
global para a cobertura de qualquer risco 
potencial de crédito da carteira de crédito. 
Uma taxa pré-determinada, aplicada a todos 
os empréstimos, é cobrada em cada parcela 
recebida  de clientes e entregue à seguradora. 

A seguradora indemniza o Banco pela falta de 
pagamento das dívidas dos clientes do Banco 
quando da impossibilidade de estes honrarem 
os termos de contractos de empréstimo. 

Os seguintes riscos estão cobertos ao abrigo 
deste seguro: morte, invalidez, dívidas, fraude, 
devedor empregador. 

A seguradora recebe mensalmente o prémio 
total retido e administra o fundo do qual se 
deduzem as taxas de administração e de licença 
e os custos fiscais.

4.2 Processo de pedido de empréstimo
O empregador participante não garante os 
empréstimos dos funcionários e só é obrigado 
a reter as prestações mensais a pagar do salário 
do empregado antes de o salário ser pago na 
conta bancária do empregado.

As deduções são subsequentemente pagas ao 
Banco Letshego, directamente e numa base 
mensal, pelo empregador participante. Os 
recursos do empréstimo são electronicamente 
transferidos para a conta bancária do empregado 
para eliminar o risco de levar quantias em 
numerário.

Os empréstimos são concedidos apenas aos 
empregados que conseguem apresentar o 
extracto bancário dos últimos dois meses de 
salário e terem uma conta bancária activa. Este 
é um pré-requisito visto que os empréstimos 
não são pagos em numerário.

Os principais critérios considerados pelo Banco 
são a capacidade do candidato de cumprir 
com os seus compromissos financeiros e de 
permanecer com fundos suficientes para 
financiar as necessidades domésticas face ao 
empréstimo. 

O Banco aplica esses critérios a todos os clientes 
e estes são complementares às exigências 
regulamentares.

Os clientes do Banco são os funcionários 
dos empregadores participantes. Sempre 
que um empregador não é participante, o 
Banco Letshego formaliza a relação com 
essa instutuição e obtém uma autorização 
de dedução que permite efectuar a dedução 
mensal no salário dos funcionários.

Todos os empréstimos são reembolsáveis 
mensalmente em parcelas iguais e recebidas 
através da autorização da dedução ao salário 
(código de dedução de salário) concedida pelo 
empregador participante, ou seja, uma retenção 
na fonte.

4.3 Monitorização de cobranças 
mensais
Quando um cliente não tem fundos suficientes 
do seu salário líquido para satisfazer a prestação 
mensal do empréstimo, as razões para tal são 
imediatamente identificadas. Se o cliente não é 
mais funcionário do empregador, os esforços de  
recuperação são iniciados.

Se o cliente tiver mudado de emprego, para 
um empregador não participante, com o qual o 
Banco não tenha um “código de dedução”, os 
mandatos de débito directo pré-autorizados 
são utilizados para recuperar os pagamentos 
de empréstimos através da conta bancária do 
cliente.

Se um cliente aufere um salário reduzido, por 
exemplo, quando se trata de licença de estudo 
ou licença de maternidade, as amortizações 
dos empréstimos são reprogramadas para 
recomeçarem assim que o cliente retornar ao 
salário integral.

4.4 Acompanhamento de empréstimos 
vencidos
Para os empréstimos que vencem, o departa-
mento de crédito segue os procedimentos de 
recuperação estabelecidos. Tratam-se, em cer-
tos casos, da nomeação de agentes legais para 
garantir julgamentos de dívida.

4.5 Aprovação de novos empregadores
Todos os novos empregadores estão sujeitos a 
alguns critérios de avaliação definidos antes dos 
acordos do código de dedução. A aprovação é 
feita por um subcomité da Letshego Holdings 
Limited.

4.6 Transacções não envolvendo numerário
Os desembolsos dos empréstimos são 
realizados electronicamente e os fundos são 
depositados directamente nas contas bancárias 
dos clientes. Reduz-se, assim, o risco de fraude 
e a complexidade do processo. 

Devido a esta metodologia apenas  os clientes 
com contas bancárias podem ser aceites.

As auditorias regulares das unidades de negócio 
e processos de crédito são realizadas pelo 
Departamento de Gestão de Risco da Letshego 
Holdings Limited para garantir a conformidade 
com processos e procedimentos internos  e 
requisitos regulamentares aplicáveis.

4.7 Exposição máxima ao risco de crédito por 
classe de activo financeiro
Para os activos financeiros reconhecidos no 
balanço, a exposição ao risco de crédito é igual 
ao seu valor contabilístico. 

A tabela seguinte apresenta a exposição 
máxima ao risco de crédito, com referência a 
31 de Dezembro de 2021 e 2020, antes de se 
considerar qualquer garantia recebida e outros 
factores de redução do risco de crédito e de 
reconhecimento de imparidade.

4.8 Crédito com imparidade
A imparidade de empréstimos e títulos é relativa 
a empréstimos e adiantamentos em que o 
Banco determina que é provável que não sejam 
cobrados todos os juros devidos de acordo com 
os termos contratuais do empréstimo.

4.9 Empréstimos com condições renegociadas
Aplica-se quando o empregador não efectua uma 
dedução do empréstimo por falha não imputável 
ao cliente. Nestes  casos,  os empréstimos são 
reestruturados para reposicionar o empréstimo 
e não penalizar o cliente. 

O número e o valor destes empréstimos foi nulo 
durante o exercício findo em 31 de Dezembro 
de 2021, tal como já o tinha sido em 2020.

4.10 Imparidade: IFRS 9 Instrumentos 
Financeiros
A introdução dos requisitos de imparidade da 
IFRS 9 Instrumentos Financeiros, implementada 
em 1 de Janeiro de 2018, exige que as provisões 
para perdas por imparidade sejam consideradas 
numa base mais prospectiva e num âmbito mais 
amplo de instrumentos financeiros do que o 
previsto na IAS 39, com impacto significativo na 
situação financeira da Letshego  Moçambique. 

A  medição envolve um aumento da complexi-
dade do julgamento e a revisão dos perfis de 
risco.

A abordagem seguida pelo Banco é descrita 
abaixo:

4.10.1 Etapas gerais consideradas pelo Banco na 
aplicação da IFRS 9
As etapas a seguir ilustram as etapas gerais que 
a Letshego considerou ao implementar o IFRS 9:

• Estabelecer a definição apropriada de in-
cumprimento

• Determinar o nível de avaliação (avaliação
individual versus colectiva)

• Determinar indicadores / medidas de
aumento significativo no risco de crédito

• Definir os limites para aumento significativo
do risco de crédito

• Determinar se o “baixo risco de crédito”
será aplicado a determinados empréstimos

• Identificar informações prospectivas rele-
vantes e factores macroeconómicos

• Identificar fontes apropriadas de informa-
ção prospectiva relevante e factores macroe-
conômicos

• Incorporar informações prospectivas e vá-
rios cenários para avaliação de empréstimos
em preparação

• Estágio de empréstimos com base na
avaliação prospectiva do aumento significativo
do risco de crédito

3.2 Racios de Solvabilidade

Capital Minimo Regulamentar -

0.03%

   1.700.000.010 

               510.000 

   1.700.000.010 

               510.000 

   1.700.000.010 

               463.950 

-

17.000 

Shawn Bruwer/VUSI 

Timbila Design Lda            2.040.000            1.963.020                        68.000 

Letshego Holdings Limited    1.695.580.010    1.695.594.800                      56.519.334 

           2.040.000 

   1.695.580.010 

0,12 

99,74 

1.140.000.000 

           463.950 

        1.963.020 

   1.135.594.800 

               1.020.000                907.500 34.000                1.020.000 0,06            907.500 

General Tobiasi Dai            850.000            1.070.730                        28.333            850.000 0,05         1.070.730 

Racio de Solvabilidade  12% 12% 12% 11% 

 Remanescentes        -   983.970.040        -    1.543.970.040 

de Acções para 

Dec-2022 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-2022 Categoria Dec-19 

 de Acções para   

Projeção das % Projeção do Nº 

Joaquim Mataruca 

Acções Preferênciais  

100.0% 56.666.667 

Core Tier 1 Capital 50,62% 

Tier 1 Capital 42,47% 

Rácio de solvabilidade  50,99% 

Racios de Solvabilidade 

Caixa e disponibilidades em bancos centrais 

Disponibilidades em outros bancos 

Empréstimos e Adiantamentos aos clientes 

Outros activos 

Total de activos sujeitos a risco de crédito 

Activos não sujeitos a risco de crédito 

966.781.430

781.243.657 

Activos financeiros 6.327.465 

8.724.835.612 

11.103.699.988  10.086.357.413

231.013.660

Activos por impostos 10.136.123 

386.161.370

177.653.188

Exposição ao risco de crédito 

2021 2020 

264.518.987

6.327.465

9.670.561.217

174.729.541

16.027.491

179.483.398

Caixa e disponibilidades em bancos centrais -

Outros activos -

MZN

-

-

MZN

966.781.430 

179.483.399 

MZNMZN

Estágio 3 Estágio 2 Estágio 1 

966.781.430

179.483.399

MZN

Total 

Empréstimos e Adiantamentos aos clientes 8.801.723.217 9.775.733.848

Activos financeiros 6.327.465 6.327.465

Disponibilidades em outros bancos 264.518.987 264.518.987

Em 31 de Dezembro de 2021 

478.820.236

-

-

495.190.396 

-

-

Total de activos sujeitos a risco de crédito 495.190.396  478.820.236 10.218.834.498 11.192.845.129

Caixa e disponibilidades em bancos centrais -

Outros activos -

MZN

-

-

MZN

386.161.370

177.653.188

MZNMZN

Estágio 3 Estágio 2 Estágio 1 

386.161.370

177.653.188

MZN

Total 

Empréstimos e Adiantamentos aos clientes 8.093.957.096 8.891.861.743

Activos financeiros 6.327.465 6.327.465

Disponibilidades em outros bancos 781.243.657 781.243.657

Em 31 de Dezembro de 2020

403.395.497 

-

-

 394.509.150 

-

-

Total de activos sujeitos a risco de crédito 394.509.150403.395.4979.445.342.774 10.243.247.421

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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• Determinar o método a ser usado para
medir as perdas de crédito esperadas

• Determinar o período de estimativa - tempo
de vida esperado do instrumento financeiro

• Estabelecer a probabilidade de incumpri-
mentos para créditos nas fases 1 e 2

• Calcular a Exposure at Default

• Identificar garantias relevantes e melhorias
de crédito

• Desenvolver cálculos para o Loss Given
Default (incorporando garantias e reforços de
crédito);

• Considerar o valor do dinheiro no tempo e
calcular as perdas de crédito esperadas;

• Identificar as modificações que
ocorreram durante o período e determinar
se cada modificação origina ou não um
desreconhecimento;

• Calcular as alterações nos ganhos ou perdas
e nos empréstimos;

• Estabelecer e documentar os processos
apropriados, governação e controlos internos
para estimar as perdas esperadas de crédito

As exigências de imparidade são complexas e 
exigem julgamentos, estimativas e premissas 
da Administração. Os  principais conceitos e 
julgamentos levados em consideração são os 
seguintes.

4.11 Determinação de um aumento 
significativo no risco de crédito desde o 
reconhecimento inicial
A IFRS 9 requer o reconhecimento das perdas 
de crédito esperadas em 12 meses, i.e. a parcela 
das perdas de crédito que se espera que ocorram 
durante os próximos 12 meses e que respeitam 
a todo o periodo do crédito se o risco de crédito 
não tiver aumentado significativamente desde 
o reconhecimento inicial (fase 1); perdas de
crédito esperadas para instrumentos financeiros
para os quais o risco de crédito aumentou
significativamente desde o reconhecimento
inicial (fase 2) ou que estão com problemas de
crédito (fase 3).

O Banco avalia quando ocorreu um aumento 
significativo no risco de crédito com base em 
elementos quantitativos e qualitativos.

Os requisitos da IFRS 9 para o escalonamento de 
empréstimos são resumidos nos dois diagramas 
abaixo (versão Inglesa da Norma):

4.12 Elementos quantitativos
Com o uso de um scorecard interno, ou 
processo de classificação do risco, a Letshego 
pode avaliar os aumentos significativos no risco 
de crédito nos seus portefólios financeiros e 
microfinanceiros. 

Isto envolve a definição de limites para 
determinar o que constitui um aumento 
significativo na carteira de crédito à medida que 
um empréstimo se move ao longo da escala de 
classificação. 

Com o scorecard ou a classificação de 
risco desenvolvida, a Letshego pode então 
determinar a probabilidade de incumprimento 
(PD) associada a essas classificações.

Dois tipos de PDs são considerados na IFRS 9:

• PDs de doze meses - Esta é a probabilidade
estimada de ocorrência de um incumprimento
durante  os próximos  12 meses (ou sobre a
vida remanescente do instrumento financeiro
se for inferior a 12 meses), usada para calcular
o ECL de 12 meses aplicável aos instrumentos
financeiros no Estágio 1.

• PD vitalícia - trata-se da probabilidade
estimada de ocorrência de um incumprimento
durante a vida restante do instrumento
financeiro, usada para fins de avaliação do
estágio e também para calcular as ECLs
vitalícias para as exposições do Estágio 2 e
Estágio 3.

4.13 Elementos qualitativos
Contas que atendem aos critérios de “alto risco” 
do portfólio e estão sujeitas a um monitoramento 
mais próximo do crédito.

4.14 Critérios de Backstop
Contas com 30 ou mais dias de atraso. Os 
30 dias de atraso devem ser tratados como 
um backstop , em vez de um dos principais 
impulsionadores das exposições em movimento 
para o estágio 2.

As exposições voltam ao estágio 1 quando 
deixam de se enquadrar nos critérios que 
definem o aumento significativo no risco de 
crédito e quando são cumpridos os critérios de 
cura usados para gerir o risco de crédito, sujeitas 
à actualização de todos os pagamentos e a 
evidência, por parte do cliente, da capacidade 
e vontade de efectuar os pagamentos futuros.

4.15 Informação prospectiva
A IFRS 9 é uma medida ponderada de 
probabilidade imparcial, que é determinada pela 
avaliação de uma gama  de resultados possíveis, 
usando informações razoáveis e suportáveis 
que estão disponíveis sem custo ou esforço 
indevido na data de relato sobre eventos 
passados, condições actuais e previsões de 
condições económicas futuras. 

A IFRS 9 requer o uso de factores prospectivos, 
ou indicadores preditivos, no cálculo da ECL, 
incluindo a avaliação dos estágios.

Diagrama 1

Vincendo

Vencimento mas sem imparidade -2.960.009- 2.960.009 

Grau abaixo do padrão - 3.492.678 

Grau padrão 4.005.215 4.400.945 

Grau elevado 49.197.864    49.430.592 

3.492.678

395.730

232.728

-

-

-

Com imparidade individual (100%)

Vencido

-     44.888.406 - 44.888.406

44.888.406          7.081.146     53.203.079  105.172.631 

Vincendo

Vencimento mas sem imparidade -4.948.5662.633.905 7.582.471

Grau abaixo do padrão 5.368.272 11.194.275

Grau padrão 84.808.020 85.208.338

Grau elevado 116.904    118.414

5.826.003

400.318

1.510

-

-

-

Com imparidade individual (100%)

Vencido

-     62.922.633- 62.922.633

62.922.633         11.176.397    92.927.101  167.026.131

Grau de Classificação

Estágio 3 Estágio 2 Estágio 1 Total2020

Grau de Classificação

Estágio 3 Estágio 2 Estágio 1 Total2021

31 de Dezembro de 2021

MZNMZNMZNMZN

ComércioBancaGoverno

MZN

Outros

Outros activos 173.659.643-- 5.823.756

Créditos a clientes - 9.670.561.217- -

Activos sujeitos ao risco de crédito 179.987.108 264.518.987 966.781.430 9.681.985.406

Activos financeiros - -

Disponibilidades em outros bancos - -

Caixa e disponibilidades no banco central 966.781.430 5.600.433

-

264.518.987

-

6.327.465

-

-

MZN

Total

179.483.399

9.670.561.217

11.093.272.931

6.327.465

264.518.987

972.381.863

31 de Dezembro de 2020

MZNMZNMZNMZN

ComércioBancaGoverno

MZN

Outros

Outros activos 173.688.368-- 3.964.819

Créditos a clientes - 8.724.835.612- -

Activos sujeitos ao risco de crédito 180.015.833 781.243.657 386.161.370 8.737.432.132

Activos financeiros - -

Disponibilidades em outros bancos - -

Caixa e disponibilidades no banco central 386.161.370 8.631.701

-

781.243.657

-

6.327.465

-

-

MZN

Total

177.653.188

8.724.835.612

10.084.852.992

6.327.465

781.243.657

394.793.071

Diagrama 2

As informações prospectivas envolvem, 
por inerência, o julgamento do Conselho 
de Administração na determinação de 
elementos essenciais, tais como os factores 
macroeconómicos que afectam os fatores de 
risco PD, LGD e EAD de um empréstimo, a 
categoria de rating  ou da carteira, conforme o 
caso, a previsão dos valores desses factores de 
risco durante um, dois ou mais anos, em função 
do prazo da carteira.

As fontes das informações prospectivas 
variam de país para país e todos os factores 
macroeconómicos utilizados serão aprovados 
a alto nível, pelo comitê de crédito, baseado 
também nos exercícios de correlação realizados.

4.16 Definição de incumprimento, 
activos com perda de crédito, baixas e 
reconhecimento de receita de juros
O incumprimento não é definido na IFRS 9. O 
Banco é responsável por esta definição e deve 
basear-se na sua própria definição usada na 
gestão interna de riscos do Banco. 

A consideração cuidadosa de como o 
incumprimento é definido é importante uma vez 
que afecta o cálculo de PDs, LGDs e EADs que 
têm impacto nos resultados da ECL.

A definição mais simples é a de não cumprir 
um pagamento programado de capital ou juros, 
no entanto, essa definição tem modificações 
dependentes do tipo de produto ou empréstimo. 

A definição de incumprimento deve ser 
consistente com a utilizada para fins internos 
de gestão de risco de crédito para instrumentos 
financeiros relevantes e devem-se considerar 
indicadores qualitativos, como por exemplo, a 
violação de compromissos, quando apropriado. 

A incapacidade de pagar também pode ser 
considerada na avaliação qualitativa do 
incumprimento.

Para efeitos da divulgação do Banco sobre a 
qualidade do crédito, os activos financeiros 
foram analisados da seguinte forma:

4.17 Desconto
As perdas de crédito esperadas são descontadas 
à taxa de juro efectiva (EIR) no reconhecimento 
incial, ou aproximada, e de forma consistente 
com o reconhecimento do proveito. Para os 
compromissos de empréstimo, a EIR é a taxa 
que se espera aplicar quando o empréstimo é 
usado e o activo financeiro é reconhecido.

4.18 Técnicas de modelagem
As perdas de crédito esperadas (ECL) 
são calculadas pela multiplicação de três 
componentes principais, a PD, LGD e EAD, 
descontadas à taxa de juros efectiva original. Para 
a avaliação de imparidade nos termos da IFRS 9, 
os Modelos de Imparidade de Moçambique são 
utilizados para determinar a PD, a LGD e EAD. 

Para os estágios 2 e 3, o Banco aplica PDs ao 
longo da vida esperada da operação, e para o 
estágio 1 usa PDs de 12 meses. 

As ECLs da PD, EAD e LGD são modelados a um 
nível que considera a antiguidade entre outros 
factores de crédito. A avaliação do aumento 
significativo do risco de crédito baseia-se na 
curva PD inicial, que considera os diferentes 
riscos de crédito ao longo do tempo.

4.19 Renegociação de empréstimos
Os activos reestruturados em cumprimento 
ou em incumprimento são classificados no 
estágio 3, excepto quando se conclui que a 
concessão dada não originou uma diminuição 
da obrigação financeira, e que não se identificou 
nenhum outro elemento que integra a definição 
regulatória de incumprimento, caso em que o 
activo é classificado como estando no estágio 2. 
O período mínimo de estágio para passar para o 
estado de cura é de 6 meses.

4.20 Concentração do risco de crédito
Existe uma concentração de risco de crédito 
quando várias contrapartes estão envolvidas em 
actividades semelhantes e têm características 
económicas semelhantes que fariam com 
que a sua capacidade de cumprir obrigações 
contratuais fosse afectada de forma semelhante 
por mudanças nas condições económicas ou 
outras. 

As concentrações de exposição de crédito 
descritas a seguir não estão proporcionalmente 
relacionadas à perda de crédito. Alguns 
segmentos da carteira do Banco têm e devem 
ter encargos de crédito proporcionalmente mais 
elevados em relação à exposição do que outros.

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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que restrinjam as iniciativas e a criatividade. A 
principal responsabilidade pelo desenvolvimento 
e implementação de controlos para abordar o 
risco operacional é atribuída à gestão. 

A responsabilidade é apoiada pelo desenvolvi-
mento de normas globais do Banco para a ges-
tão do risco operacional nas seguintes áreas 
que estão incluídas no departamento de Con-
formidade  e Risco  do Grupo:

• Requisitos para a segregação de funções
apropriada, incluindo a autorização
independente das transacções;

• Requisitos para a reconciliação e
monitorização das transacções;

• Cumprimento dos regulamentos e outros
requisitos legais;

• Documentação de controlos e
procedimentos;

• Requisitos para a avaliação periódica dos
riscos operacionais enfrentados e adequação
dos controlos e procedimentos para mitigar
os riscos identificados;

• Requisitos para relato de perdas operacionais
e elaboração de propostas de acções de
remediação;

• Desenvolvimento de planos de contingência;

• Formação e desenvolvimento profissional;

• Normas de ética e de negócio; e

• Mitigação do risco, incluindo seguro, onde
o mesmo for eficaz.

O cumprimento das normas do Banco é 
suportado por um programa de revisões 
periódicas levadas a cabo pelo departamento de 
Conformidade e Risco do Grupo.  Os resultados 
das revisões de Auditoria Interna são discutidos 
com a gestão, com sumários submetidos à 
Auditoria do Grupo e Comité de Risco do Grupo 
e revisões periódicas posteriores para garantir a 
resolução das mesmas.

7.1 Informação Qualitativa
Para efeitos de reporte prudencial, à data de 
31 de Dezembro de 2021, o Banco Letshego 
efectuou o cálculo dos requisitos de fundos 
próprios para cobertura do risco operacional de 
acordo com o Método do Indicador Básico. Este 
método baseia-se na média dos últimos três 
anos do indicador relevante, multiplicada por 
uma percentagem fixa (15%).

O Indicador Relevante, de acordo com o Aviso 
12/GBM/2013, é calculado com base nos 
seguintes elementos contabilísticos:

8. PARTICIPAÇÕES PATRIMONIAIS
– DIVULGAÇÕES REFERENTES A
CARTEIRA BANCÁRIA
O Banco possui uma participação obrigatória na 
SIMO, uma sociedade detida maioritariamente 
pelo Banco de Moçambique e inclui todos 
Bancos da praça financeira. 

O Banco Letshego detém 0,5% do capital social 
da SIMO. 

Não existe um mercado activo para este 
investimento e, portanto, está mensurado ao 
custo. A Administração considera que o custo se 
aproxima do seu justo valor e não foi identificada 
nenhuma situação de imparidade respeitante a 
este investimento no fim do ano.

A

Rubricas

(1)

B C

DESCRIÇÃO Ano n-2 Ano n-1 Ano n

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Conta 79

Conta 66

Conta 82-Conta 821

Conta 80+81

Conta 67+Conta 68

[Conta 83-(Conta 831+Conta 833)]-[Conta 

[Conta 84-(Conta 841+Conta 842+Conta 843)]+  

TOTAL

69-(Conta 691+Conta 693)]

Conta 86 (*) -[Conta 72 -(Contas 724+725+726)]

(+) Juros e Rendimentos Similares

(-) Juros e Encargos Similares

(+) Rendimentos de Instrumentos de Capital

(+) Comissões Recebidas

(-) Comissões Pagas

(+) Resultados de Operações Financeiras 

(+) Outros Resultados Operacionais  

2.631.680.910                           

(1.005.381.596)

1.626.299.314

141.499.340                                             

(177.830.699)                               

(36.331.359)                               

1.647.571.277

611.155.023                              

2.654.500.487

(868.864.643)

1.785.635.844

166.794.090

(192.736.332)

(25.942.242)

1.771.591.080

721.829.404

2.923.018.000

(838.835.103)

2.084.182.897

198.479.425

(202.752.865)

(4.273.440)

2.206.216.394

922.795.961

Rácio de Alavancagem

Tier 1 Capital

Período

Fórmula

Capitais Próprios (i) /Activo Total

31 Dezembro 2021

Fundos Próprios de Base (ii) /Activos Ponderados pelo Risco

Rácio de Solvabilidade Fundos Próprios /Activos Ponderados pelo Risco

CAPITAL

QUALIDADE DE ACTIVOS

Descrição

Rácio de Crédito Vencido até 90 dias

Rácio de Cobertura do NPL

Crédito Vencido até 90 dias /Crédito Total

Provisões para Crédito em Incumprimento /Crédito em Incumprimento

Rácio de Crédito em Incumprimento (NPL) Crédito em Incumprimento (Bruto) (iii) /Crédito Total (Bruto)

GESTÃO

Custo de Estrutura

Rácio de Eficiência

Custos Operacionais (iv) /Produto Bancário 

Activos Produtivos (vi) /N.º de Trabalhadores 

Custo de Funcionamento Custos Administrativos (v) /Produto Bancário 

RESULTADOS

Rácio da Margem Financeira

Rendibilidade dos Capitais Próprios (ROE)

Margem Financeira /Activos Produtivos Médios

Resultado Líquido/Capitais Próprios Médios

Rendibilidade do Activo (ROA) Resultado Líquido /Activos Médios

LIQUIDEZ

Rácio de Activos Líquidos

Rácio de Cobertura de Liquidez de Curto Prazo

Activos Líquidos (vii) /Activo Total

Activos Líquidos /Passivos de Curto Prazo (viii)

Rácio de Transformação Crédito Total /Depósitos Totais

53.85%

50.62%

50.99%

6.71%

80.61%

6.71%

31.66%

58.467

28.02%

22.09%

14.83%

8.22%

10.55%

62.18%

341.17%

(i) Capital próprio = Capital + Prémio de emissão + Outros instrumentos de capital + Acções próprias + reservas de reavaliação + Outras reservas e resultados 

(ii) Fundos próprios de base calculados nos termos do Aviso n.º 8/GBM/2017, de 2 de Junho.

transitados + Dividendos antecipados + Interesses minoritários + Resultado líquido do exercício.

(iv) Custos Operacionais = Custos com pessoal + fornecimentos e serviços de terceiros + amortizações excluindo lucros em operações financeiras.

(iii) Crédito em incumprimento determinado de acordo com o Aviso n.º 16/GBM/2013, de 31 de Dezembro.

(v) Custos Administrativos (Cost-to-Income) = Custos com pessoal + fornecimentos e serviços.

(vii) Vide notas explicativas em anexo.

(vi) Aplicações em IC + Crédito + Títulos.

(viii) Vide notas explicativas em anexo.

2021 2020

Activos financeiros disponíveis para venda - -

6.327.465 6.327.465

MZN MZN

Investimento em capital não cotado – SIMO 6.327.465 6.327.465

Total

7.2 Informação Quantitativa

INDICADORES PRUDÊNCIAIS E ECONÓMICOS – FINANCEIROS
Aviso N.16/GBM/2017

SOLUÇÕES

SIMPLES, RÁPIDAS
E ACESSÍVEIS

+258 21 226 000 / +258 83 950 6000/ 90 899

+258 85 055 5551/85 055 5553

4149

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

D I R E C Ç Ã O  P R O V I N C I A L   DE   S A Ú D E   
REPARTIÇÃO PROVINCIAL DE GESTÃO EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS
I.A Direcção Provincial de  Saúde de Gaza, convida as pessoas singulares , micros ,pequenas e medias empresas , inscritas no cadastro único de Empreiteiros  de Obras Publicas , Fornecimento de Bens e Prestacao de Servicos para apresentarem

propostas fechasdas para os concursos discriminados na tabela abaixo:

N.º do Concurso Objecto Modalidade
Data/ hora da entrega 

de propostas
Hora/data de abertura 

de propostas
Data e hora do anúncio de 

posicionamento
Custo/cadermo  de 

encargo

01/RPGEAC/2022 Aquisição de material de higiene e limpeza Concurso Limitado 9.30 horas 24/5/2022 às 9.30 horas 26/5/2022 500,00MT

02/RPGEAC/2022 Aquisição de consumíveis informáticos Concurso Limitado 9.30 horas 24/5/2022 às 11.00 horas 26/5/2022 500,00MT

03/RPGEAC/2022 Aquisição de material de consumo para escritório Concurso Limitado 9.30 horas 24/5/2022 às 13.00 horas 26/5/2022 500,00MT

04/RPGEAC/2022 Aquisição de bens imóveis (canalização, electricidade e material de infra-estruturas) concurso Limitado 9.30 horas 25/5/2022 às 9.30 horas 27/5/2022 500,00MT

05/RPGEAC/2022
Apetrechamento de unidades sanitárias

(Mobiliário geral)
concurso Limitado 9.30 horas 25/5/2022 às 11.00 horas 27/5/2022 500,00MT

06/RPGEAC/2022 Aquisição de equipamento de a/c, extractor de ar e montagem Concurso Limitado 9.30 horas 25/5/2022 às 13.00 horas 27/5/2022 500,00MT

07/RPGEAC/2022 Aquisição de acessórios de viaturas Concurso Limitado 9.30 horas 26/5/2022 às 9.30 horas 28/5/2022 500,00MT

08/RPGEAC/2022 Reprodução de fichas e impressos hospitalares Concurso Limitado 9.30 horas 26/5/2022 às 11.00 horas 28/5/2022 500,00MT

09/RPGEAC/2022 Aquisição de consumíveis de Estomatologia Concurso Limitado 9.30 horas 26/5/2022 às 13.00 horas 28/5/2022 500,00MT

10/RPGEAC/2022 Aquisição de equipamentos para Banco de Socorros Concurso Limitado 9.30 horas 27/5/2022 às 9.30 horas 29/5/2022 500,00MT

11/RPGEAC/2022 Aquisição de equipamento informático Concurso Limitado 9.30 horas 27/5/2022 às 11.00 horas 29/5/2022 1.000,00MT

01/RPGEAC/2022 Fornecimento de combustível e lubrificantes Concurso Público 9.30 horas 1/6/2022 às 9.00 horas 2/6/2022 1.000,00MT

II. Os concorrentes interessados poderão obter  mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquirí-los no Sector  da RPEGAC desta Direcção, pela importância não reembolsável indicada na tabela para cada concurso  e/ou

exibição do talão do depósito do Millennium BIM para conta nº  2682536 da  DP Saúde de Gaza.

III. O período de validade das propostas é  de 120 dias.

IV. As propostas deverão ser entregues e abertas em sessão pública no endereço abaixo e nas horas e datas indicadas na tabela acima.

V. Direcção Provincial de Saúde de Gaza -  Secretaria – UGEA Xai-Xai, Telefax  28225467, Bairro 13,  Rua do Hospital Provincial de Xai-Xai.
VI.  Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens  e Prestação de Serviços aos Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8/3 .

Xai-Xai, aos 11 de Maio de 2022

DIRECTORA PROVINCIAL
Mulássua José Simango

(Médica de Clínica Geral Principal)
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UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

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

Nº Nº do Concurso
Data e Hora e Local  de 
Entrega das Propostas

Data e Hora e Local de 
Abertura das Propostas

Objecto Garantia Provisória
Preço do 

Caderno de 
Encargos

Anúncio de 
Posicionamento

Data /Local de Visita 

1
39A001341/

CL/02/22
31/5/2022 
 11.00 horas

31/5/2022  11.15 horas
Prestação de Serviços para a Produção de Vídeos, Edição e Impressão de 

Boletim Informativo do INAMI
N/A 2.000,00MT

2/6/2022 12.00 
horas

N/A

2
39A001341/

CL/03/22
31/5/2022  
12.00 horas

31/5/2022 
12.15 horas

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

N/A
2.000,00MT

2/6/2022 12.00 
horas

Data e Hora Local

19 de Maio
 pelas 10.00 
horas

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

3
39A001341/

CP/05/22
3/6/2022 

 10.00 horas
3/6/2022  10.15 horas

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

50.000,00MT 2.500,00MT
17/6/2022 11.00 

horas
N/A

4
39A001341/

CP/06/22
3/6/2022  

11.00 horas
3/6/2022  11.15 horas

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

75.000,00MT

2.500,00MT
17/6/2022 12.00 

horas

Data e Hora Local

17 & 18 de Maio 
pelas 9.00 horas

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

17 & 18 de Maio 
pelas 10.00 horas

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

17 & 18 de Maio 
pelas 11.00 horas

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

17 & 18 de Maio 
pelas 13.00 horas

INAMI(Observatório Magnético) – Recinto do 
Aeroporto

5
39A001341/

CP/03/22
10/6/2022 
 10.00 horas

10/6/2022  10.15 horas
Prestação de Serviços de Seguros de Saúde e de Acidentes de Trabalho 

para colaboradores do INAMI 200.000,00MT
2.500,00MT

23/6/2022 10.00 
horas

N/A

6
39A001341/

CP/04/22

LOTE I:
Local: 

SPI - NIASSA
6/6/2022 

 10.00 horas

LOTE II:
Local: 

SPI – TETE
9/6/2022 

 10.00 horas

LOTE I:
Local: 

SPI - NIASSA
6/6/2022  10.15 horas

LOTE II:
Local: 

SPI – TETE
9/6/2022  10.15 horas

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

Lote I: Estação Sismográfica de Marrupa – Província de Niassa
Lote II: Estação Sismográfica de Angónia -  Província de Tete

LOTE I – 100.000,00MT

LOTE II – 100.000,00MT

5.000,00MT
23/6/2022 10.00 

horas

Visita: N/A

Classe do Empreiteiro:
•	 7ª Classe para Empreitada de Obras Públicas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquirí-los no endereço indicado no número 3 deste anúncio, pela importância não reembolsável, conforme os preços indicados 

na tabela acima. O montante deverá ser depositado no:

• Banco Internacional de Moçambique (BIM), conta nº 292476341 a favor do INAMI.

3. Excepto para o Concurso Público 39A001341/CP/04/22 em que as propostas deverão ser submetidas nos Serviços de Infra-estruturas de NIASSA e TETE respectivamente conforme indica a tabela acima, as restantes propostas

deverão ser entregues no:

INAMI – Repartição de Aquisições 
Praça 25 de Junho, nº 380, 1º Andar 

+258 21 347000 / 21 347 322 Cel: 823200520

4. As propostas serão abertas em sessão pública, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

5. Os Concursos serão regidos pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, que aprova o Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado.

Autoridade Competente 

(Ilegível)
4160

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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PROVÍNCIA DE NAMPULA
CONSELHO EXECUTIVO PROVINCIAL DE NAMPULA

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE AGRICULTURA E PESCAS

ANÚNCIO DE CONCURSOS 
Data de Publicação: 12 de Maio de 2022

1. A Direcção Provincial de Agricultura e Pescas de Nampula tenciona utilizar parte dos seus recursos financeiros para contratação de fornecimento 
de diversos bens e prestação de serviços.

2. Para o efeito, por este meio, convida a todos  interessados a apresentação de propostas seladas para participarem nos concursos abaixo indicados, 
com características descritas nos Documentos dos mesmos, produzidos para o efeito, de acordo com o seguinte:

Item N.º do Concurso Designação do Concurso
Data de entrega
das propostas

Data e hora de abertura das 
propostas

1 35D000152/001/CL/2022
Fornecimento de equipamento hidromecânico 

(motobombas e acessórios)
25/5/2022 - 9.00 horas 25/5/2022 - 9.15 horas

2 35D000152/002/CL/2022 Fornecimento de insumos diversos 25/5/2022 - 10.00 horas 25/5/2022 - 10.15 horas

3 35D000152/003/CL/2022 Fornecimento de gado bovino para fomento pecuário 25/5/2022 - 11.00 horas 25/5/2022 - 11.15 horas

4 35D000152/004/CL/2022
Construção de uma casa para extensionista no distrito de 

Mecubúri
25/5/2022 - 12.00 horas 25/5/2022 - 12.15 horas

5 35D000152/005/CL/2022
Contrução de uma represa no distrito de Liupo – posto 

administrativo de Kinga
26/5/2022 - 9.00 horas 26/5/2022 - 9.15 horas

6 35D000152/006/CL/2022 Prestação de serviços de catering 26/5/2022 - 10.00 horas 26/5/2022 - 10.15 horas

7 35D000152/007/CL/2022 Prestação de serviços de serigrafia 26/5/2022 - 11.00 horas 26/5/2022 - 11.15 horas

8 35D000152/008/CL/2022 Prestação de serviços de emissão de passagens aéreas 26/5/2022 - 12.00 horas 26/5/2022 - 12.15 horas

9 35D000152/009/CL/2022 Fornecimento de sementes de hortícolas diversas 26/5/2022 - 13.00 horas 26/5/2022 - 13.15 horas

3. Os concursos serão realizados com base nas normas 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, e está aberto a todos os concorrentes elegíveis.

4. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar ou adquirir os Documentos dos Concursos, das 8.00 às 15.00 horas (hora 
local). Para aquisição de cada Caderno de Encargos, depositar na conta n.º 301-879871-100-5 o valor correspondente a 1.500,00MT (mil e qui-
nhentos meticais) - Standard Bank.

 As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo mencionado na presença dos representantes dos concorrentes que desejam participar na Sala 
da Repartição de Aquisições da Direcção Provincial de Agricultura e Pescas de Nampula.
5. Todas as propostas deverão estar acompanhadas de Garantia Provisória não superior a 1,5% sobre o valor da proposta. As referidas garantias 

poderão ser prestadas em uma das seguintes formas:
a) Garantia Bancária;
b) Cheque Visado;
c) Seguro Garantia.

Nampula, aos 9 de Maio de 2022
O Director Provincial

Ernesto Joel Pacule
(Téc. Superior de Extensão Agrária N1)

DPAPN – Direcção Provincial de Agricultura e Pescas de Nampula - Av. Eduardo Mondlane, nº 1515, Muhala Expansão 1994165

CLUBE DE DESPORTOS DA COSTA DO SOL
MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

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

1. Apresentação e aprovação do Relatório de Actividades e do Relatório de Contas 2021;

2. Apresentação e aprovação do Orçamento para 2022;

3. Diversos.

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

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

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

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

4316

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE INHAMBANE

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE SAÚDE

Anúncio de Adjudicação
Concurso Limitado N.º 58I000151/CL/0001/22, para Contratação de Empreitada de Obras Públicas 
para Construção de 2 (dois) alpendres para atendimento da comunidade nos Distritos de Panda e 

Inharrime, Construção de 4 (quatro) Sanitários para utentes nos Distritos de Panda e Inharrime, 
Transformação do furo em pequeno sistema de abastecimento de água no Centro de Saúde de 
Chongola, Construção de 2 (dois) alpendres comunitários no âmbito da implementação do sub-
sistema de saúde comunitário nos Distritos de Panda e Jangamo, construção de alpendre para 
atendimento integrado das mulheres e crianças no Centro de Saúde de Panda-Sede, de acordo com o 
artigo 38, do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e 
Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que 
os objectos do concurso acima foi adjudicado às seguintes empresas:

Número do Concurso Concorrente Valor

58I000151/CL/0001/22 – (LOTE I) FJS – SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA 2.698.114,65MT
58I000151/CL/0001/22 – (LOTE II) CR EDIFÍCIOS 1.873.406,81MT
58I000151/CL/0001/22 – (LOTE III) ALAR CONSTRUÇÕES, LDA 2.528.307,42MT
58I000151/CL/0001/22 – (LOTE IV) AMOCC SERVIÇOS 1.795.064,78MT
58I000151/CL/0001/22 – (LOTE V) RIJAL CONSTRUÇÕES 2.133.583,86MT
58I000151/CL/0001/22 – (LOTE VI) TS CONSTRUÇÕES, LDA 2.145.296.09MT

Inhambane, aos 13 de Maio de 2022
Autoridade Competente

(Ilegível)
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Endereço: Telefones (293) 20549/ 20148
Direcção Provincial de Saúde Inhambane   Fax: (293) 20346
Av. Acordo de Lusaka 
Caixa Postal, 23 – Inhambane * Republica de Moçambique

AUTARQUIA DE NAMPULA

CONSELHO AUTÁRQUICO DA CIDADE DE NAMPULA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO Nº 06 /2022
De acordo com alínea d), número 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, 
de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do Objecto do Concurso abaixo indicado:   

Nº de 
Ord   

Referência Nome do Concorrente Objecto de Concurso
Valor de Adjudicação 

Incluído IVA

01
Concurso Nº 

900310000/C.P/04/2022 
CENTRO SOCIAL 2+1 de Rita Anselmo Fornecimento de alimentação 6.966.000,00MT (seis milhões, novecentos e sessenta e seis mil meticais)

Nampula, aos 10 de Maio de 2022
O Presidente

Paulo Vahanle
204

MSTAR, SA
Sede: Avenida 24 de Julho, n.º 2, 430, R/C 10127, Maputo

Número da entidade legal: 100174553 

Capital social: Mtn 3.600.000,00
Assembleia Geral de Acionistas

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

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

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

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

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

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

Maputo, aos 6 de Maio de 2022

Yolanda Vicência Fernandes dos Santos Ceita
Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA

SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
O MERITÍSSIMO SENHOR DOUTOR MAHOMED KHALED MAHOMED 

IQBAL VARINDA, JUIZ-PRESIDENTE DA SECÇÃO COMERCIAL DO 
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA

Faz saber que correm seus termos uns Autos de Carta Precatória, 
registados sob o nº 16/DG/TJPN/SC/2020, em que é exequente FNB 
MOÇAMBIQUE, SA, e executados: DOS ANJOS SERVIÇOS, SOCIEDADE 
UNIPESSOAL, LDA e FAIZAL BADRU DOS ANJOS, foi designado o dia 
25 de Maio de 2022, pelas 9.30 horas, na Sala de Audiências nº 1, 
deste Tribunal, da Secção Comercial do Tribunal Judicial da Província de 
Nampula, para abertura de propostas em cartas fechadas, em terceira 
praça, a venda pelo valor mínimo de dois milhões e quinhentos mil 
meticais (2 500 000,00MT), com vista à arrematação ao maior lance 
oferecido, do seguinte imóvel penhorado:

Verba Única

Uma hipoteca, a favor do exequente, descrita na Conservatória do 
Registo Predial de Nampula, sob o número mil quinhentos oitenta e sete 
a folhas quarenta setenta e sete verso, do livro C-7, localizado no Bairro 
Central, Av. Eduardo Mondlane, cidade de Nampula.

São desta forma e nos termos dos artigos 876º, nº 2 e 890, nº 2, ambos 
do CPC, comunicadas as pessoas interessadas na compra deste imóvel, 
os interessados podem apresentar as suas propostas em cartas fechadas 
na Secretaria da Secção Comercial do Tribunal acima indicado, até 10 
minutos antes da hora e dia acima designados.

Para constar se passou o presente anúncio para a sua publicação no 
jornal “Notícias”.

Nampula, aos 4 de Maio de 2022

A Escrivã de Direito
Balanhama Chamba

O Juiz-Presidente
Mahomed Khaled Varinda

4123 4185

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

N/O
Número e 

Modalidade
de Concurso

Objecto do Concurso Nome do Concorrente
Valor da 

adjudicação 
incluindo o IVA

1
Concurso Limitado  

Nº 001/HMN/
UGEA/2022

Lote I -  Fornecimento de gás de 
cozinha

PN – PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS, LDA

150.000,00MT

Lote II – Fornecimento de 
combustível e lubricantes;

ZIA, LDA 435,000.00MT

2
Concurso de Pequena 

Dimensão nº 002/
HMN/UGEA/2022

Fornecimento de material para 
manutenção de bens imóveis

DSTORE DISTRIBUTION 
COMPANY, LDA

350,000.00MT

3
Concurso de Pequena 

Dimensão nº 003/
HMN/UGEA/2022

Lote I - Fornecimento de 
material para manutenção de 
equipamentos informáticos

IRS-RAMBIQUE 
INFORMÁTICA E 
SERRALHARIA

77,500,00MT

Lote II - Fornecimento de 
Material para Manutenção de 

Meios Frios

GAAC SERVIÇOS 
E TECNOLOGIAS, 

SOCIEDADE 
UNIPESSOAL, LDA

77,500,00MT

Lote III – Fornecimento de 
Peças, Sobressalentes para 

Máquinas e Motores

MOTORCARE SERVICES, 
LDA

150,000.00MT

4
Concurso Limitado 

nº 004/HMN/
UGEA/2022

Lote I – Fornecimento de blocos 
de receitas e papel Kakim

CESIM LOGÍSTICA 
E PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS
250,000.00MT

Lote II – Fornecimento de 
material para escritório

STAR STATIONERY, LDA 400,000.00MT

5
Concurso de Pequena 

Dimensão nº 005/
HMN/UGEA/2022

Fornecimento de géneros 
alimentícios

VIP SUPERMERCADO, 
LDA

145,000.00MT

6
Concurso Limitado 

nº 006/HMN/
UGEA/2022

Fornecimento de material de 
higiene e limpeza

DETERG SOCIEDADE 
UNIPESSOAL LDA

606,937.00MT

7
Concurso de Pequena 

Dimensão nº 007/
HMN/UGEA/2022

Material de consumo para 
informática

STAR STATIONERY, LDA 190,000.00MT

8
Concurso de Pequena 

Dimensão nº 008/
HMN/UGEA/2022

Fornecimento de material para 
cama, banho e mesa

CESIM LOGÍSTICA 
E PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS
100.000,00MT

9
Concurso de Pequena 

Dimensão nº 009/
HMN/UGEA/2022

Fornecimento de material para 
copa e cozinha

VIP SUPERMERCADO, 
LDA

80,000.00MT

10
Concurso de Pequena 

Dimensão nº 010/
HMN/UGEA/2022

Fornecimento de material para 
conservação de rede de água e 

esgoto

DSTORE DISTRIBUTION 
COMPANY LDA

250,000.00MT

11

Contrato por Ajuste 
Directo nº

011/HMN/
UGEA/2022

 Serviços de fornecimento de 
recargas de telemóvel e TV

TUNGANE SERVIÇOS 192,924.00MT

12
Concurso de pequena 

dimensão nº 012/
HMN/UGEA/2022

Fornecimento de passagens 
aéreas

ZSL – AGÊNCIA DE 
VIAGEM, LDA

207,046.00MT

13
Concurso de pequena 

dimensão nº 013/
HMN/UGEA/2022

Manutenção e reparação de de 
bens imóveis

SANSETE MOBILIÁRIO E 
SERVIÇOS, LDA

384,000.00MT

14
Concurso de pequena 

dimensão nº 014/
HMN/UGEA/2022

Lote I – Manutenção e reparação  
de equipamentos informáticos

IRS-RAMBIQUE 
INFORMÁTICA E 
SERRALHARIA

175.000,00MT

Lote II – Manutenção e 
reparação  de meios frios

GAAC SERVIÇOS 
E TECNOLOGIAS, 

SOCIEDADE 
UNIPESSOAL, LDA

175.000,00MT

15
Concurso Limitado 

nº 015/HMN/
UGEA/2022

Manutenção e reparação de 
veículos

AUTO VICTOR – OFICINA 
MULTIMARCAS

550,000.00MT

16
Concurso de pequena 

dimensão nº 016/
HMN/UGEA/2022

Lote I - Serviços de Manutenção 
de Equipamentos de E-SISTAFE 

REPROGRAFIA E 
SERVIÇOS, LDA

29,250.00MT

Lote II – Serviços de 
manutenção do grupo gerador

ELECTRO HC 185,750.00MT

17
Concurso de pequena 

dimensão nº 017/
HMN/UGEA/2022

Manutenção e reparação de rede 
de água e esgoto

SANSETE MOBILIÁRIO E 
SERVIÇOS, LDA

200,000.00MT

18
Contrato por Ajuste 

directo nº 018/HMN/
UGEA/2022

Fornecimento de material para 

festividade, homenagem e 

premiações

CESIM - LOGÍSTICA 
E PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS
183,063.00MT

Entidade Competente

*Termos e condições aplicáveis

Use:

Internet 
(ebanking)

Apoio ao cliente:
+258 84 3400623

Info@snoticias.co.mz

Renovar a subscrição
dos seus Jornais digitais

É Simples, Rápido e Prático.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

DIRECÇÃO NACIONAL DE SAÚDE MILITAR
HOSPITAL MILITAR DE NAMPULA

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS
INSPECÇÃO-GERAL DE FINANÇAS

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE NAMPULA

Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

De acordo com o nº 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação 
de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que foram adjudicadas às seguintes empresas, 
conforme o objecto dos concursos:

Ord. Adjudicação ao Objecto do Concurso Modalidade de Contratação Valor
Concorrente 

Vencedor

1
Prestação de serviços para emissão de 

passagens aéreas
Ajuste Directo nº 27D0001541/10/

AD/UGEA/IGF-DPN/2021
226.776,00MT

LINHAS AÉREAS DE 
MOÇAMBIQUE

2 Fornecimento de utensílios domésticos
Ajuste Directo nº 27D0001541/11/

AD/UGEA/IGF-DPN/2021
79.665,22MT NOVA ZUID, LDA

Nampula, aos 5 de Janeiro de 2022

Autoridade Competente
(Ass. Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DE NAMPULA
CONSELHO EXECUTIVO PROVINCIAL 
 DIRECÇÃO PROVINCIAL DE SAÚDE

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 n° 5/2016, de 8 de Março, comunica – se a adjudicação dos 
objectos dos concursos baixo indicados:

Modalidade e Número do 
Concurso

Nome do Concorrente Lote Objecto do Concurso
Valor da Adjudicação 

incluindo IVA

58D008161/CP/41/2022 VANIL CONSTRUÇÕES Único
Construção do Centro de Saúde Rural Tipo II de 

Nipácue - Distrito de Malema- OE
16.800.000,00

58D008161/CP/42/2022
A&T ENGENHARIA E 

SERVIÇOS, SOCIEDADE 
UNIPESSOAL, LDA

Único
Construção do Centro de Saúde Rural Tipo II de 

Reno, Distrito de Mecubúri - OE.
17.056.928,34

58D008161/CL/48/2022 INTERGREP, LDA Único
Construção do Edifício para instalação da 

Ressonância Magnética do Hospital Central de 
Nampula

3.274.760,39

Nampula, aos 12 de Maio de 2022

A UGEA
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO 
MUNICIPAL KAMPFUMU

1ª SECÇÃO

ANÚNCIO

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

KaMpfumu, aos 9 de Maio de 2022

A Juíza de Direito
Drª Lénia Chate

A Escrivã de Direito
Rita Isabel Domingos
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS 
CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

DIRECÇÃO NACIONAL DOS REGISTOS E NOTARIADO

ANÚNCIO
Faz-se público que MÉRCIA LUÍS SAIUANE, 
natural e residente na cidade de Inhambane, 
no Bairro Josina Machel, requereu autorização 
para mudança do seu nome, para passar a usar 
o nome completo de RUTE LUÍS SAIUANE.

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

Maputo, aos 29 de Abril de 2022

A Directora Nacional Adjunta

Fátima J. Achá Baronet

(Conservadora e Notária Superior)
201

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura de onze de Maio de 
dois mil e vinte e dois, exarada de folhas 
noventa e quatro a noventa e seis, do 
livro de notas para escrituras diversas 
número trezentos e sessenta e cinco, 
traço “B”, do Segundo Cartório Notarial 
de Maputo, perante mim, DANILO 
MOMEDE BAY, Conservador e Notário 
Superior, em exercício no referido 
Cartório, foi celebrada uma Escritura 
de Habilitação de Herdeiros por óbito 
de SÉRGIO ELIAS MANHICANE, de 
cinquenta e um anos de idade, no estado 

de casado sob o regime de comunhão de 
bens  adquiridos com Cesarina Julieta 
Vilanculos, que era de nacionalidade 
moçambicana, com última residência 
habitual no Bairro da Polana-Cimento 
“A”, filho de Elias Miguel Manhicane e de 
Joaquina Uane.

Que o falecido não deixou testamento 
ou qualquer outra disposição da sua 
última vontade, deixando como únicas 
e universais herdeiras de todos seus 
bens, sua esposa CESARINA JULIETA 
VILANCULOS, viúva, que ocupa em 

simultâneo a posição de meeira e sua 
filha YUME TAINARA MANHICANE, 
menor, natural de Maputo.

Que segundo a lei não há quem com elas 
possa concorrer a esta sucessão. 

Que da herança fazem parte bens móveis 
e imóveis, incluindo contas bancárias.

Está Conforme

Maputo, aos 12 de Maio de 2022

A Notária  

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPARTIÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO

SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE SÉRGIO ELIAS MANHICANE

4391

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
(CONSULTING SERVICES - FIRMS SELECTION)

Country:  REPUBLIC OF MOZAMBIQUE
Project:  Mozambique Land Administration Project (Terra Segura)
Grant No.:  D-401 MZ 

Assignment Title:  Independent Quality Assurance of the Land 
Regularization process and support the im-
plementation of environment and social safe-
guard aspects, including the Grievances Redress 
Mechanism and Gender-Based Violence

Reference No.: 140/MLAND/CS/22
Date of Issue:  May 13nd, 2022

The Government of Mozambique through National Fund for Sustainable Development 
(FNDS) has received financing from the World Bank toward the cost of the Mozambique 
Land Administration Project (Terra Segura), and intends to apply part of the proceeds 
for consulting services. 

The consulting services (“the Services”) include i) the verification of various processes 
related to land regularization, applicable laws and other legal requirements in force 
in the country, methodologies for land regularization and safeguard instruments (en-
vironmental and social management framework and risk mitigation strategy, gen-
der-based violence strategy) of the MozLand Project, for the purpose of ensuring com-
pliance and improving the quality of DUAT and DELCOM bond allocation processes; ii) 
thorough verification of process transparency and community participation, proper 
treatment of common areas, resolution or proper registration and referral of conflicts 
and complaints, including overlap with areas of protection, and support in certifying 
that vulnerable families do not lose access to land; and iii) strengthening the capacity 
of national actors involved in land regularization processes to carry out process quality 
control and assurance. 

The duration of the consultancy is 24 months, expected to start in September 2022 and 
should coincide with phase II of the RDUAT/DELCOM process.

The Terms of Reference (TOR) for the assignment can be found at the following web-
site: https://www.fnds.gov.mz/index.php/pt/recursos/concursos.

The National Fund for Sustainable Development (FNDS) now invites eligible consult-
ing firms (“Consultants”) to indicate their interest in providing the Services. Interested 
Consultants should provide information demonstrating that they have the required 
qualifications and relevant experience to perform the Services. The shortlisting cri-
teria are: i) proven experience (at least 7 years) in consultancies of a similar nature; ii) 
working experience in sub-Saharan African countries; e iii) experience in the formal-
ization of land occupation by communities and in individual parcels or other similar 
activities. Key Experts will not be evaluated at the shortlisting stage.

The shortlist will contain five to eight firms. 

The attention of interested Consultants is drawn to Section III, paragraphs, 3.14, 
3.16, and 3.17 of the World Bank’s “Procurement Regulations for IPF Borrowers” 
July 2016 revised successively in November 2017, August 2018 and November 2020 
(“Procurement Regulations”), setting forth the World Bank’s policy on conflict of inter-
est.  

Consultants may associate with other firms to enhance their qualifications, but should 
indicate clearly whether the association is in the form of a joint venture and/or a 
sub-consultancy. In the case of a joint venture, all the partners in the joint venture 
shall be jointly and severally liable for the entire contract, if selected.

A Consultant will be selected in accordance with the Framework Agreement arrange-
ments described in the Procurement Regulations and to be specifically set out in the 
Request for Proposals.

Further information can be obtained at the address below during office hours 08:00 
to 15:00.

Expressions of interest must be delivered in a written form to the address below in 
person or by mail, by May 22, 2022, 3:00PM, Maputo Local Time.

Address:

Attn: Procurement Specialist
National Fund for Sustainable Development (FNDS)

Ministry of Agriculture and Rural Development (MADER) 
Praça dos Heróis Moçambicanos 

C.P. 1406,
Maputo, Moçambique

Telefone: +258-21-327 400 
Endereço de mail electrónico: mozland.qualityassurance@gmail.com 

cc para procurement@fnds.gov.mz 
Website: www.fnds.gov.mz 
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PEDIDO DE MANIFESTAÇÕES DE INTERESSE
(SERVIÇOS DE CONSULTORIA - SELECÇÃO DE EMPRESAS)

País:   REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Projecto: Projecto de Administração de Terras de Moçambique 

(Terra Segura)
Subvenção nº:  D-401 MZ 
Título da Cessão:  Garantia de Qualidade Independente do Processo 

de Regularização Fundiária e Apoio à Implementação de 
Aspectos Ambientais e de Salvaguarda Social, incluindo 
Mecanismo de Repressão de Reclamações e Violência 
Baseada no Género

N.º de referência:  140/MLAND/CS/22
Data de emissão: 13 de Maio de 2022

O Governo de Moçambique através do Fundo Nacional para o Desenvolvimento 
Sustentável (FNDS) recebeu financiamento do Banco Mundial para o custo do 
Projecto de Administração de Terras de Moçambique (Terra Segura) e pretende 
aplicar parte das receitas para serviços de consultoria. 

Os serviços de consultoria (“os Serviços”) incluem i) a verificação de vários 
processos relacionados com a regularização fundiária, leis aplicáveis e outros 
requisitos legais em vigor no país, metodologias de regularização fundiária e 
instrumentos de salvaguarda (quadro de gestão ambiental e social e estratégia 
de mitigação de riscos, estratégia de violência baseada no género) do Projecto 
MozLand, com o objectivo de assegurar o cumprimento e melhorar a qualidade dos 
processos de atribuição de obrigações DUAT e DELCOM; ii) verificação completa 
da transparência dos processos e participação da comunidade, tratamento 
adequado de áreas comuns, resolução ou registo adequado e encaminhamento 
de conflitos e queixas, incluindo sobreposição com áreas de protecção, e apoio na 
certificação de que as famílias vulneráveis não perdem o acesso à terra; e iii) reforço 
da capacidade dos actores nacionais envolvidos nos processos de regularização 
fundiária para realizar o controlo e garantia da qualidade dos processos.

A duração da consultoria é de 24 meses, com início previsto para Setembro de 
2022 e deve coincidir com a fase II do processo RDUAT/DELCOM.
Os Termos de Referência (TDR) para a atribuição poderão ser consultados no 
seguinte website: https://www.fnds.gov.mz/index.php/pt/recursos/concursos.

O Fundo Nacional para o Desenvolvimento Sustentável (FNDS) convida empresas 
de consultoria elegíveis (“Consultores”) a indicarem o seu interesse em prestar 
os Serviços. Os Consultores interessados deverão fornecer informações que 
demonstrem que possuem as qualificações exigidas e experiência relevante para a 
prestação dos Serviços. Os critérios de selecção são: i) experiência comprovada 
(pelo menos 7 anos) em consultorias de natureza semelhante; ii) experiência 
de trabalho em países da África Subsaariana; e iii) experiência na formalização 
da ocupação de terras por comunidades e em parcelas individuais ou outras 
actividades semelhantes. O Pessoal-chave não será avaliado na fase de Lista curta.
A lista curta conterá cinco a oito empresas.

Chama-se a atenção dos Consultores interessados para a Secção III, parágrafos 
3.14, 3.16, e 3.17 do “Procurement Regulations for IPF Borrowers” do Banco 
Mundial, Julho de 2016 revisto sucessivamente em Novembro de 2017, Agosto 
de 2018 e Novembro de 2020 (“Procurement Regulations”), definindo a política 
do Banco Mundial em matéria de conflito de interesses.
Os consultores poderão associar-se com outras empresas para melhorar as suas 
qualificações, mas devem indicar claramente se a associação tem a forma de uma 
joint venture e/ou de uma sub-consultoria. No caso de uma empresa conjunta, 
todos os parceiros da empresa conjunta serão solidariamente responsáveis pela 
totalidade do contrato, se seleccionados.
O Consultor será seleccionado de acordo com as disposições do Acordo-Quadro 
descritas no Regulamento de Aquisições e a ser especificamente estabelecido no 
Pedido de Propostas.
Mais informações poderão ser obtidas no endereço abaixo, durante o horário de 
expediente, das 8.00 às 15.00 horas.
As manifestações de interesse deverão ser entregues por escrito no endereço 
abaixo indicado, pessoalmente ou por correio, até ao dia 27 de Maio de 2022, 
15.00 horas, hora local de Maputo.

Endereço:
Attn: Especialista em Compras

Fundo Nacional para o Desenvolvimento Sustentável (FNDS)
Ministério da Agricultura e do Desenvolvimento Rural (MADER) 

Praça dos Heróis Moçambicanos 
C.P. 1406

Maputo, Moçambique
Telefone: +258-21-327 400 

mozland.qualityassurance@gmail.com 
cc para procurement@fnds.gov.mz 

Website: www.fnds.gov.mz 

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

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL DE CABO DELGADO
(Departamento das Aquisições)  

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

Nº de 
Ord.

Modalidade de 
Contratação

Objecto do Concurso Empresa Adjudicada
Valor da Adjudicação 

incluindo IVA

1 Ajuste Directo
Serviços de agenciamento de 

viagens
COTUR, LDA 2.500.000,00MT

2 Ajuste Directo
Fornecimento de Licença 

Firewall Appliance 
MOZ TECNOSERVI, LDA 146.250,00MT

3 Ajuste Directo Serviços de telefonia móvel VODACOM MOÇAMBIQUE, SA 48.000,00MT

4 Ajuste Directo Actividade de ensino IFAPA 127.875,60MT

5 Ajuste Directo
Serviços de limpeza e 

desinfecção de edifício HELP MULTISERVICE, LDA 906.320,40MT

Pemba, aos 13 de Maio de 2022

A Autoridade Competente

(Assinatura Ilegível)
152
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

COFRE GERAL DOS REGISTOS E NOTARIADO   

Anúncio de Adjudicação

De acordo com o número 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação Empreitada de Obras 

Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto no 

5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação de acordo com tabela abaixo:

Entidade adjudicada             Objecto de Contratação
Montane de 
Adjudicação

        Concurso

BSEV, CONSULTÓRIA & 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

E COMÉRCIO, LDA
 Prestação de serviços de limpeza 500.000.00MT

Limitado Nº 03/
CGRN/UGEA/2022

RMC, CONSULTÓRIA, LDA
Conta gerência, gestão de contratos e 
arquivo de processos administrativo

3,380.000.00MT
N°05/CGRN/AD/

UGEA/2022

Maputo, aos 12 de Maio de 2022

O Presidente do Conselho de Administração do Cofre   
(Ilegível)

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

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

Neste contexto, a SNV pretende adquirir o seguinte 
material:

1. Material de Estufa;

2. Material adicional de irrigação para 33 siste-
mas;

3. Sistemas de irrigação para 34 comunidades ;

4. Material de estrutura de apoio para tanques de
água.

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

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

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

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

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

Nota: Serão contactados apenas os fornecedores 

seleccionados e que respondam aos requisitos do concurso.

Concurso N.º 44/OPSNV/2022

 Anúncio
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DIRECÇ DE LICITAÇÃO (DL)
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA)

Anúncio de Adjudicação

De acordo com a alínea d) do número 3, do Artigo 33 conjugado com 

o número 2 do Artigo 64, ambos do Regulamento de Contratação de

Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de

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

comunicamos a adjudicação dos objectos dos Concursos abaixo indicados:

Nº de 

Ordem

Nome do 

Concorrente
Objecto de Concurso

Valor incluindo 

IVA em MT

1
SÓ DETERGENTES, 

LDA

Serviços de desinfeção institucional 
no âmbito de prevenção de 

COVID-19

1.881.936,00MT

2
SÓ DETERGENTES, 

LDA
Aquisição de produtos de  
prevenção de COVID-19

682.402,50MT

3
MHL AUTO, SA

Aquisição de uma viatura de 
serviços, cabina dupla

2.224.000,00MT

4 MOBISERV, LDA
Aquisição  de mobiliário de 
escritório e fornecimento e 

montagem de persianas
1.389.855,00MT

5 GRAND VISION, LDA  Serviços gráficos 232.245,00MT

6 CIUEM Serviços de Internet 975.000,00MT

7 SIDAT SPORT, LDA Aquisição de material desportivo 1.139.316,75MT

8
SÓ DETERGENTES, 

LDA

Aquisição de equipamentos de 
prevenção contra pandemia da 

COVID-19
269.889,75MT

9
ENTREPOSTO 

COMERCIAL, LDA

Serviços de manutenção e 
reparação da viatura da instituição 

da marca Mercedes Benz
100.000,00MT

10 PROCHEM, LDA
Aquisição de material de higiene e 

limpeza 
697.885,00MT

11
LINHAS AÉREAS DE 

MOÇAMBIQUE 

Serviços de emissão de passagens 
aéreas incluido seguros para dentro 

do país 
1.150.000,00MT

12
CCL-CONSTRUÇÕES

E SERVIÇOS
Serviços de montagem de parede 

de vidro com base de alumínio
308.926,80MT

13
CILCOM 

ENGENEERNNG & 
MAINTENANCE 

Obra de requalificação de ruínas 
em vestuário masculino e feminino 

e montagem de copa e arrumos
666,999,05MT

14
CONSTRUÇÕES 

REAIS, LDA
Reabilitação de portões de acesso 

no Campus de Lhanguene
600.681,73MT

15 CONSULTEC, LDA

Elaboração do projecto executivo 
de requalificação e reabilitação 

das instalações da Ex-Entreposto 
Comercial e Projectos de novos 

Edifícios 

5.434.272,79MT

16
PERFECT SECURITY, 

LDA
Serviços de segurança física da 

instituição 
4.745.520,00MT

17

CONSELHO 
NACIONAL DE 
AVALIAÇÃO DE 
QUALIDADE DO 

ENSINO SUPERIOR

Serviços de acreditação prévia de 
cursos da UP-Maputo e  pagamento 

da Cota anual de instituições do 
Ensino Superior

947.582,00MT

Maputo, aos 10 de Maio de 2022

Prof.ª Doutora Marisa Guião de Mendonça

(Vice – Reitora para Administração e Recurso)

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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SAIBA O QUE 
ACONTECE 

NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS 

DEDICA 

DIARIAMENTE 

UMA PÁGINA

À CIDADE 

DA BEIRA

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

SECRETARIADO TÉCNICO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

ANÚNCIO DO CONCURSOS

O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional (SETSAN) convida 
empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas, para o fornecimento de Bens e Prestação de Serviços, de acordo com o abaixo 
discriminado:

Tipo e N.º do Concurso Objecto
Prazo da Entrega das 

Propostas
Garantia 

Provisória
Requisitos

Abertura das Propostas 
(Dia e Hora)

CR35A001541CP00072022- 
Conc. De pequena dimensão

Fornecimento de pneus
23/5/2022 

às 10.00 horas
Não Exigida

Cadastro Único 
actualizado e 
autenticado

23/5/2022 
às 10.15 horas

CR35A001541CP00082022- 
Concurso limitado

Fornecimento de 
material de escritório

27/5/2022
 às 11.00 horas

Não exigida
Cadastro Único 
actualizado e 
autenticado

27/5/2022 
às 11.15 horas

CR35A001541CP00092022- 
Concurso limitado

Serviços de agência de 
viagens

26/5/2022 
às 11.00 horas

Não exigida
Cadastro Único 
actualizado e 
autenticado

26/5/2022 
às 11.15 horas

 Nº 
CR35A001541CP00102022- 

Concurso limitado

Fornecimento de 
géneros alimentícios e 

de limpeza

27/5/2022
 às 10.00 horas

Não exigida
Cadastro Único 
actualizado e 
autenticado

27/5/2022 
às 10.15 horas

Nº 
CR35A001541CP00112022- 

Concurso Limitado

Manutenção e reparação 
de viaturas

26/5/2022
 às 10.00 horas

Não exigida
Cadastro Único 
actualizado e 
autenticado

26/5/2022 
às 10.15 horas

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou levantá-los no endereço indicado 
no número 3 deste anúncio pela importância não reembolsável de 1.500,00MT, para cada conjunto, atravês do depósito na conta nº 
004669519008 MZN BM; Nome: MINAG-SETSAN. Excepto Documentos do concurso de fornecimento de pneus que poderão ser 
levantados gratuitamente. 

1. O período de validade das propostas deverá ser de 90 dias.

2. As propostas acima indicadas deverão ser entregues até às horas e data-limite, no endereço abaixo e serão abertas em sessão pública
que terá lugar na Sala de Reuniões do SETSAN, igualmente na hora e data indicada na presença dos concorrentes ou representantes que
desejarem comparecer:

3. Endereço: Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural

Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional
Av. Acordos de Lusaka, Praça dos Heróis Moçambicanos, Edifício do MADER- Bloco A, R/C, Maputo – Moçambique

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 Março.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DE INHAMBANE
GOVERNO DO DISTRITO DE JANGAMO

SECRETARIA DISTRITAL

AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO DE CONTRATAÇÃO

1- De acordo com o Despacho de 28 de Abril de 2022, de sua Excelência Administrador do Distrito está
aberto um concurso de contratação por um prazo de 30 dias, contando a partir da data de publicação
deste aviso (28 de Abril de 2022), para preenchimento de 11 vagas para prestação de serviço sazonal
de nível Distrital, sendo 2 Assistentes Supervisores de Lavradores (7ª classe) e 9 Zeladores (7ª classe), a
serem pagos pela receita local.

2- A selecção dos candidatos será através dos seguintes métodos: Avaliação curricular seguida de entrevista.

3- Poderão candidatar-se a este concurso, os indivíduos de nacionalidade moçambicana com habilitações
mínimas exigidas para a função que concorrem, com idade igual ou superior a 18 anos, e com seguintes
requisitos:

a) Assistente Supervisor de Lavrador: ter experiência em Jardinagem; e

b) Zeladores: ter pelo menos 2 anos de experiência na actividade que irá desempenhar e ser residente
no local onde pretende desempenhar a actividade, conforme a tabela abaixo:

N.º de Ord Localidade Número de Zeladores Mercado 

1 Bambela 1 Macanda e Mahena

2 Massavana 2 Mercado Roque, Gumula e Paindana

3 Cumbana 2 Cumbana e Lindela

4 Ligogo 2 Xuxululo e Licaca

5 Jangamo Sede 2 Jangamo-Sede e Madava

Total 9

Para mais informações pode-se contactar a Secretaria Distrital de Jangamo, nas horas normais de expediente, 
das 7.30 às 15.30 horas, de segunda a sexta-feira.

Jangamo, Maio de 2022

(Assinatura ilegível)
Secretária Permanente Distrital)

ANÚNCIO

No âmbito do projecto do ILRG, financiado pelo USAID, 
a Terra Firma está a solicitar aos interessados a entrega 
de propostas para desenvolvimento da capacidade das 
comunidades de gestão de plantações florestais comerciais 
no Distrito do Alto Molócuè, na província de Zambézia.

Todas empresas nacionais que tenham experiência em 
gestão sustentável e inclusiva de plantações florestais, 
gestão de compromissos comerciais para venda de 
produtos das plantações florestais e repartição equitativa 
dos benefícios entre os membros das comunidades estão 
convidadas a pedir uma cópia dos Termos de Referência. 

Duração prevista dos trabalhos: 12 meses.

Local de trabalho: Alto Molócuè 

Prazos para:

Manifestação de interesse: 19 de Maio de 2022

Submissão de questões: 27 de Maio de 2022

Submissão das propostas: 9 de Junho de 2022

Pedido de TdR, questões e submissão das propostas 
deverão ser enviadas para: melissa.hall@tetratech.com

2024173
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

Conselho de Serviços de Estado na 
Cidade de Maputo

Quarto Cartório Notarial de Maputo
Rua João Carlos Raposo Beirão, nº 345, R/C

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO DE 
JOSÉ ALBERTO GONÇALVES 

DO CARMO SANTOS

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura pública de trinta 
de Março de dois mil e vinte e dois, 
lavrada de folhas treze verso a 
folhas quinze, do livro de notas para 
escrituras diversas número duzentos 
e noventa e quatro, traço “C”, deste 
Cartório Notarial, perante mim, 
ESPERANÇA PASCOAL NHANGUMBE, 
Conservadora e Notária Superior, 
em exercício no referido Cartório, foi 
lavrada uma Escritura de Habilitação 
de Herdeiros por óbito de JOSÉ 
ALBERTO GONÇALVES DO CARMO 
SANTOS, casado com Elizabete 
Cordeiro Cruz do Carmo Santos, 
sob o regime de comunhão de bens 
adquiridos, de sessenta e seis anos de 
idade, natural de Tondela-República 
de Portugal, de nacionalidade 
moçambicana, filho de Eduardo dos 
Santos e de Cília Gonçalves do Carmo, 
com última residência no Conselho de 
Oeiras, sem ter deixado testamento 
ou qualquer outra disposição da sua 
última vontade.

Que tem perfeito conhecimento 
destes factos e por isso declaram, para 
todos os efeitos legais, e segundo a lei 
moçambicana aplicável que os únicos 
e universais herdeiros do falecido, que 
concorrem à sucessão e repartição 
da herança são a cônjuge sobreviva 
e seus filhos a saber: ELIZABETE 
CORDEIRO CRUZ DO CARMO 
SANTOS, viúva, natural de Maputo, 
de nacionalidade moçambicana e 
residente nesta cidade de Maputo, 
CATARINA MICHELLE GONÇALVES 
DOS SANTOS NEGRÃO, casada com 
Alexandre Miguel Cunha Negrão, 
sob o regime de comunhão geral de 
bens, de nacionalidade moçambicana, 
natural de Johannesburg-República 
da África do Sul e residente nesta 
cidade de Maputo e BRUNO MIGUEL 
GONÇALVES DO CARMO SANTOS, 
casado com Alexandra Patrícia de 
Oliveira Young Santos, sob o regime 
de comunhão de bens adquiridos, de 
nacionalidade moçambicana, natural 
de Johannesburg-República da África 
do Sul, e residente na cidade de 
Durban-República da África do Sul.

Que o falecido, segundo a lei 
moçambicana aplicável, deixou como 
únicos e universais herdeiros, seus 
filhos e sua cônjuge sobreviva e não 
deixou testamento ou disposição 
testamentária de última vontade.

Que não existem outras pessoas que 
segundo a lei prefiram ou com eles 
concorram à sucessão e da herança 
dele fazem parte bens móveis e 
imóveis.

Está Conforme

Maputo, aos 10 de Maio de dois mil e 
vinte e dois

A Conservadora e Notária Técnica

(Ilegível)

4389  

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 
ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E 

RELIGIOSOS

DIRECÇÃO NACIONAL DOS 
REGISTOS E NOTARIADO

ANÚNCIO
Faz-se público que JÚLIO 
JOAQUIM MUANDO, natural 
de Maputo e residente na 
Matola, no Bairro de Tchumene, 
requereu autorização para 
mudança do nome de seu filho 
menor HAAPY JÚLIO MUANDO, 
para passar a usar o nome 
completo de HAPPY JÚLIO 
MUANDO.

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

Maputo, aos 30 de Novembro de 
2021

A Directora Nacional Adjunta

Fátima J. Achá Baronet

(Conservadora e Notária Superior)

4387

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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O GREPOC e o consórcio INCOMATI-AYANI informam que arrancou o processo 
de candidaturas do programa das Subvenções Equivalentes - um fundo de 
comparticipação direccionado para as Micro, Pequenas e Médias Empresas 
(MPMEs) afectadas pelos ciclones Idai e Kenneth e termina no dia 9 de Junho 
do ano em curso.
São abrangidas as MPMEs situadas nos distritos seguintes:

• Sofala: Cidade da Beira, Búzi, Caia, Chemba, Cheringoma, Chibabava, Dondo,
Gorongosa, Machanga, Marínguè, Marromeu, Muanza e Nhamatanda;

• Cabo Delgado: Cidade de Pemba, Palma, Mocímboa da Praia, Muidumbe,
Mueda e Nagande;

• Manica: Chimoio, Manica, Gondola, Sussundenga, Macossa, Báruè, Macossa, 
Guro, Macate, Machaze, Mossurize, Tambara e Vandúzi;

• Nampula: Eráti, Memba, Monapo e Nacarrôa;

• Zambézia: Milange, Morrumbala, Maganja da Costa, Chinde, Inhassunge,
Nicoadala, Namacurra e Mocuba;

• Inhambane: Govuro, Inhassoro e Vilanculo;

• Tete: Cidade de Tete, Moatize, Changara, Doa e Mutarara.

Este é um programa  do Governo de Moçambique implementado pelo Gabinete 
de Reconstrução Pós-ciclone (GREPOC) tutelado pelo Ministério das Obras 
Públicas, Habitação e Recursos Hídricos.

O objectivo do programa é estimular a recuperação abrangente e sustentável do 
sector privado afectado pelos ciclones Idai e Kenneth e fortalecer o sector para 
que no futuro tenha maior capacidade de responder aos desastres naturais, bem 
como recuperar activos (equipamentos e materiais) essenciais à capacidade 
produtiva das empresas; estabelecer e/ou fomentar postos de trabalho; 
diminuir a vulnerabilidade das MPMEs para futuras calamidades e outras 
imprevisibilidades, como a recente pandemia do COVID-19 e consciencializar as 
empresas no âmbito da gestão resiliente face a desastres naturais.

O programa abrange as MPMEs que na altura dos ciclones operavam 
nas zonas afectadas e acima mencionadas. O programa das Subvenções 
Equivalentes é um fundo comparticipado que financia todos os sectores da 
economia nacional (primário, secundário e terceário).

O valor máximo do programa das Subvenções Equivalentes é de 3.000.000,00MT 
(três milhões de meticais), comparticipados.

Para mais informações, por favor contacte a entidade implementadora do 
programa das Subvenções Equivalentes, o Consórcio Incomati-Ayani:

Telefone Celular:  853471577 / 858249648

Email: atendimento@incomati.com

Website:  https://www.consorcioincomati.com/subvencao/

Empresas detidas e/ou dirigidas por mulheres são encorajadas a candidatar-se.

Gabinete de Reconstrução Pós-ciclone (GREPOC)

Unidade de Implementação do Programa das Subvenções Equivalentes

Assunto: Arranque do Processo de Candidaturas ao Programa das Subvenções Equivalentes

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

BUREAU DE INFORMAÇÃO PÚBLICA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS

Ao abrigo do Decreto n° 5/2016, de 8 de Março, que aprova o Regulamento de Contratação de Empreitada de 
Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, o Bureau de Informação Pública faz 
saber que estão abertos os concursos abaixo mencionados:

Concurso
Modalidade do 

Concurso
Objecto do Concurso

Data/horas 
De Entrega 

das Propostas

Data /Horas 
Abertura das 

Propostas

Garantia 
Provisoria

02 /CPD/2A000741/2022
Concurso 

de Pequena 
Dimensão 

Fornecimento de géneros 
alimentícios

23/5/2022
9.00 horas

23/5/2022
9.05 horas

Não 
requerida

13 /CC/2A000741/2022
Concurso por 

Cotação
Fornecimento e montagem de 

persianas
23/5/2022
9.30 horas

23/5/2022
9.35 horas

Não 
requerida

14 /CC/2A000741/2022
Concurso por 

Cotação
Manutenção de ar-

condicionado
23/5/2022
10.00 horas

23/5/2022
10.05 horas

Não 
requerida

15 /CC/2A000741/2022
Concurso por 

Cotação
Reparação de impressoras

23/5/2022
10.30 horas

23/5/2022
10.35 horas

Não 
requerida

Os interessados poderão adquirir os cadernos de encargo mediante o pagamento do valor não reembolsável 
de 200.00MT no seguinte endereço: Bureau de Informação Pública (BIP), Av. Francisco Orlando 
Magumbwe, nº 780, R/C.

As propostas deverão ser entregues no endereço e nos horários previstos conforme a tabela acima, e serão 
abertas em sessão pública, no mesmo endereço, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

O envio da proposta ao Bureau de Informação Pública é da inteira responsabilidade do concorrente.                                      
O período de validade das propostas será de 90 dias após a data de abertura.

A Autoridade Competente

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO
12ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO

Faz-se saber que nesta Secção e Cartório correm termos processuais uns Autos de 
Ac, registados sob o nº 28/21/C, em que é exequente BCI - BANCO COMERCIAL E 
DE INVESTIMENTOS, SA, com sede na Av. 25 de Setembro, nº 4, cidade de Maputo e 
executados: SA-EXPRES. CONSULTORES DE SANTOS AZEVEDO, EI, em parte incerta e 
SANTOS AZEVEDOS COSTUMADO JONE DEDE, residente na Av. Ahmed Sekou Touré, 
nº 1878, 1º andar, cidade de Maputo, contacto: 87-3028052, para pagamento de quantia 
exequenda no valor de 6 096 235,62MT (seis milhões, noventa e seis mil, duzentos 
e trinta e cinco meticais e sessenta e dois centavos), que foi designado o dia 10 de 
Junho de 2022, pelas 9.30 horas, para abertura de propostas a serem apresentadas no 
Cartório deste Tribunal em cartas fechadas, até trinta minutos antes da hora marcada 
para a venda do imóvel abaixo indicado em terceira praça, isto é, a qualquer preço:

Verba Única

Imóvel descrito na Conservatória Predial da Matola, sob o nº 3936 a folhas 19 verso, 
livro B/12 e inscrito provisoriamente por falta de título sob o número 4581 a folhas 40, 
do livro G7, a favor de Santos Azevedos Costumado Jone Dede, o qual foi constituída 
uma hipoteca inscrita provisoriamente por falta de título, a favor do exequente Banco 
Comercial e de Investimentos, SA, (BCI), inscrita sob o nº 386 a folhas 112 verso, 
do livro C2. O imóvel poderá ser examinado contactando o exequente BCI - Banco 
Comercial e de Investimentos, SA, com sede na Av. 25 de Setembro, nº 4, cidade de 
Maputo, nos dias úteis, das sete horas e trinta minutos às quinze horas e trinta minutos, 
ficando o fiel depositário obrigado a mostrar o mesmo imóvel que se pretende examinar, 
nos termos do artigo 891, do CP Civil.

Matola, aos quatro de Maio de dois mil e vinte e dois

O Escrivão de Direito

Alfredo César Bila

Verifiquei
O Juiz de Direito

Dr. Domingos Samuel
4194

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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PROVÍNCIA DE MAPUTO
GOVERNO DO DISTRITO DE MATUTUÍNE

SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRA-ESTRUTURAS
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Telefone: 21620020/823326449

ANÚNCIO DE CONCURSO LIMITADO
I. O Governo do Distrito de Matutuíne convida empresas interessadas a apresentarem propostas
fechada para o seguinte concurso:

Lotes Nᵒ do concurso Objecto
Data Limite  da 

entrega das 
propostas

Data da Abertura 
das propostas

I
 01/ML/UGEA/SDPI/

GDM/2022

Melhoramento localizado 

de Estrada Hindane/

Djabula-16.2Km 

10/6/2022

 às 10.00 horas

10/6/2022  

 às 10.30 horas

II. Os Documentos do Concurso poderão ser adquiridos a partir do dia 13 de Maio de 2022, no

endereço que se segue, pela importância não reembolsável de 1.000,00MT, durante o horário

normal do expediente.

Serviço Distrital de Planeamento e Infra-estruturas de Matutuíne
Rua Principal - Telefone: 862162020

Maputo -Moçambique

III. A visita ao local da obra será feita no dia 20 de Maio do ano em curso pelas 10.00 horas e é de

carácter obrigatório.

IV. As propostas deverão ser válidas por um período de 120 dias, a contar da data da sua abertura.

V. 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.

Matutuíne, aos 13 de Maio de 2022
Responsável da UGEA

(Ilegível)
5859

CRUZ VERMELHA DE MOÇAMBIQUE

TERMOS DE REFERÊNCIA 
POSTO DE ADMINISTRADOR PROVÍNCIAL

A Cruz Vermelha de Moçambique (CVM) é uma organização humanitária, auxiliar de poderes 

públicos, cuja missão é contribuir para a melhoria das condições de vida da população mais 

vulnerável, prevenindo e aliviando o sofrimento humano em todos os lugares, através de 

mobilização de recursos para a promoção da cultura de paz e não-violência, solidariedade 

e inclusão social. Neste âmbito, pretende admitir para o seu quadro do pessoal, um(a) 
Administrador Provincial. 

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

 O(a) Contratado desempenhará as suas funções de Administrador Provincial no âmbito dos 

projectos implementados em colaboração com a Cruz Vermelha da Bélgica, CVM e parceiros . 

DESCRIÇÃO DO POSTO

Título: Contabilista

Projecto: Vários Lugar de trabalho: Nampula e Residente.  Disponibilidade imediata

Duração do Contrato: 12 meses - 15 Maio 2022 a 15 Maio 2023

Nível de Autoridade: O(a) Administrador, subordina-se ao Secrétario Provincial

FUNÇÕES A DESEMPENHAR

O(a) Administrador Provincial será responsável por trabalhar em estreita coordenação e sob supervisão directa do 
Secretário Provincial prestando contas ao Director de Administração e Finanças em todas as actividades financeiras, 
assegurará a conformidade financeira para todas as actividades e contribuirá para relatórios financeiros periódicos. 
Também apoiará a facilitação de todas as transações inseridas no software de contabilidade e garantir a gestão 
administrativa e contabilistica das actividades dos projectos da CVM. Trabalhar em estreita coordenação com o/a 
Delegado/a Coordenador/ da Cruz Vermelha Bélgica, bem como com a equipa técnica dos projectos da CVM, na 
execução das actividades dos projectos, bem como desempenhando as seguintes funções : 

• Mobilizar recursos a todos distritos e adequada racionalização e gestão no uso dos mesmos;
• Reunir, Conferir e completar os documentos justificativos e envio a Sede,
• Fazer a reconciliação bancária mensal no sistema e dar seguimento de todos movimentos pendentes e devida

regularização no final de cada mês; 
• Apoiar activamente no processo de fecho mensal;
• organizar em conformidade com os relatórios, fotocopiar e posterior envio a Maputo;
• Elaboração dos relatórios dos diversos fundos dos parceiros e da CVM;
• Assegurar a gestão de recursos humanos, logística e administração;
• Apoiar no controlo dos bens inventariáveis e imóveis tanto dos afectados a CVM como dos projectos.
• Preparar os papéis de trabalho e acompanhar as auditorias.

QUALIFICAÇÕES E EXPERIÊNCIA

• Nível Superior em áreas relacionadas como a Administração, Contabilidade e Economia e afins; 
• Experiência de trabalho demonstrada no sector de ONGs, 3 anos é uma vantagem;
• Conhecimento intermédio de Inglês, fala e escrita;
• Domínio dos programas Microsoft Office (MS Word, Excel , PowerPoint),  Internet e E-mail

HABILIDADES REQUERIDAS

• Excelente capacidade de comunicação;
• Habilidades para a organização e planificação, metódica, proactiva e resolutiva;
• Excelentes habilidades de comunicação (oral e escrita) em português e Inglês;
• Capacidade para trabalhar em equipa e sob pressão;
• Alto sentido de responsabilidade e iniciativa;
• Identificação com os Princípios e Valores da CVM.

DOCUMENTOS A APRESENTAR 

• As pessoas candidatas interessadas deverão apresentar os seguintes documentos para a sua candidatura:
• Carta de manifestação de interesse incluindo pretenção salárial
• Curriculum Vitae actualizado
• Certificado académico
• NOTA:  Encoraja-se a candidatura de mulheres ao posto.

Os interessados deverão enviar os documentos para o endereço electronico:  rhf.cvm@redcross.org.mz 
até às 12.00 horas do dia 18 de Maio de 2022.
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CONVITE PARA CONCURSO

WWGVC/COREBIOM/MOZ/MP/2022/OLT01

CUP B89J21031340005

WeWorld-GVC convida a participar ao concurso para 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UM ARQUITETO ESPECIALISTA EM ESTUDO E INTERVENÇÃO NO 
PATRIMONIO MOÇAMBICANO para colaborar no desenho do projeto executivo da renovação e novo 
layout do Museu de História Natural de Maputo.

No quadro do projeto AID 12042 COREBIOM- Conservation and Renovation for Biodiversity in Mozambique financiado pela 
Agencia Italiana de Cooperação pelo Desenvolvimento, WW-GVC pretende convidar profissionais e empresas a participar no 
presente concurso.

Pedimos de apresentar a sua melhora oferta.

! As propostas devem incluir a IVA e/ou IRPS.

! As cotações devem ser apresentadas em meticais (MZN).

! Os custos incorridos pelo proponente na preparação e apresentação das propostas do concurso - não serão reembolsados

As empresas/privados interessados devem pedir o Termos de Referencia completo enviando um correio para

Stefano Frasca, stefano.frasca@gvc.weworld.it 

e em copia a Antonio Javier Mombiedro Arizmendi, antonio.mombiedro@gvc.weworld.it

As propostas devem ser entregues com envelope fechado no escritório da WW-GVC em Maputo (Av. Emilia Dausse 1042,
Maputo) antes do dia 6 de Junho 2022 as 12h00.

O comitê de avaliação se reunirá para a sessão de abertura no dia 7 de Junho 2022 as 14h00.

Maputo, 12/05/2022

Stefano Frasca

Coordenador projeto WW-GVC
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A VOZ DO CIDADÃO

Missal pede energia 
e telefonia móvel
MISSAL é uma localidade do distrito de Mocubela, 
na província da Zambézia. Tem a bênção da existên-
cia de variados recursos naturais e terras férteis para 
o desenvolvimento. A localidade é o celeiro do dis-
trito, devido ao seu potencial para a produção de ar-
roz, oleaginosas, leguminosas e hortícolas; minerais
e florestas para além da pesca.

Os residentes pedem energia da rede pública para 
impulsionarem o desenvolvimento, através da ex-
ploração dos recursos, gerando emprego para mi-
lhares de pessoas, excedentárias no mercado de tra-
balho. 

Yassine Taibo, 42 anos, diz que a energia e a an-
tena de telefonia móvel constituem factores para o 
desenvolvimento socioeconómico. Por isso, há ur-
gência em que o Governo e parceiros invistam seria-
mente para a dinamização da exploração de recursos 
naturais, transformando este potencial em riqueza 
real. 

Satar Dubuane, 24 anos de idade, entende 
que Missal precisa também de um posto policial por-
que, actualmente, os problemas são resolvidos pelas 
autoridades comunitárias. Missal precisa também de 
empresas para dar emprego aos jovens e transporte 
para a vila-sede distrital.

Lígia António, 25 anos, considera que Missal está 
pobre porque a riqueza está adormecida. Diz ainda 
que a localidade ressente-se da falta de água canali-
zada e mais camas para a maternidade. Explicou que 
no verão as fontes alternativas secam e a população 
fica mais aflita.

Victoria Júlio, 27 anos de idade, reside na sede da 
localidade de Missal. A cidadã diz que a energia da 
rede pública vai espevitar o desenvolvimento, criar 
empresas e trabalho, para além de outros estímulos 
socioeconómicos.

Yassine Taibo

Lígia António

Satar Dubuane

Victoria Júlio

O INSTITUTO Nacional de 
Segurança Social (INSS), 
na província da Zambézia, 
pretende instalar delega-
ções em todos os distri-
tos até 2024 para alargar a 
prestação dos seus serviços, 
e facilitar a situação dos 
contribuintes e pensionis-
tas do sistema. 

Para tal, iniciou, este 
ano, a construção de raiz 
de uma delegação no dis-
trito de Mopeia, e postos de 
cobrança nos distritos de 
Chinde, Nicoadala, Nama-
curra e Pebane.

O delegado provincial 
do INSS na Zambézia, Pau-
lo Majacunene, referiu que 
a expansão dos serviços e 
a construção de edifícios 
visa, entre outros, aproxi-
mar este serviço aos con-
tribuintes, principalmente 
os trabalhadores por conta 
própria. 

Para além da edificação 
de novas instalações, se-
gundo Paulo Majacunene, 
a instituição está a apostar 
na digitalização dos seus 
serviços, como outro factor 
para melhorar o acesso ao 
sistema pelos contribuin-
tes.

Falando na vila muni-
cipal de Alto Molócuè, por 
ocasião do Dia Internacio-
nal de Segurança Social, 
Paulo Majacunene afirmou 
que o plano da instituição é 
cobrir todos os vinte e dois 
distritos até o ano de 2024. 
Neste momento, segundo 
disse, algumas delegações 
distritais estão em constru-
ção e nos outros distritos 
serão erguidos postos de 
cobrança.

O Instituto Nacional de 
Segurança Social está na 
Zambézia desde 1994 e até 
agora conta com delegações 
distritais de Mocuba, Gu-
ruè, Alto Molócuè, Milange 
e Morrumbala. O desafio do 
sector, segundo Majacune-
ne, é inscrever maior nú-
mero de trabalhadores por 
conta própria, sobretudo, 
nos distritos onde não há 
empresas e serem estes que 
asseguram o funcionamen-
to da economia.

Por ocasião desta cele-

A
S COMUNIDADES 
da localidade de 
Missal, no distri-
to de Mocubela, na 
Zambézia, estão 

contra a implementação de 
projectos de exploração flo-
restal e corte de madeira no 
chamado pulmão verde, uma 
área local que está a ser repo-
voada há 15 anos.

A medida foi tomada pelos 
membros da Associação dos 

Naturais e Amigos de Missal 
(ANADECOM) reunidos esta 
terça-feira, na sua décima as-
sembleia geral. 

Trata-se de uma área que 
está a ser restaurada já há 
quinze anos e, neste momen-
to, mostra-se consolidada, 
com diferentes espécies de 
madeira como pau-ferro, um-
bila, jambire e uma diversifi-
cada fauna. 

Em conversa com o “no-

tícias”, o presidente da ANA-
DECOM, Daniel Maula, disse 
que em função disso há vários 
pedidos de consultas comuni-
tárias para explorar os recursos 
florestais. Isso, acrescentou, 
preocupa as comunidades 
locais, que temem pela des-
truição do ecossistema e 
de infra-estruturas sociais 
como estradas e pontes. 

Afirmou que na próxima 
semana, por exemplo, prevê-

-se a realização de uma consul-
ta comunitária e a associação
diz que essa acção será impug-
nada em nome da preservação
do meio ambiente e protecção
do ecossistema. 

Daniel Maula diz que essa 
área de conservação comuni-
tária tem sido protegida pelos 
“guardiões seculares” visando 
a promoção da harmonia so-
cial e exploração para ganhos 
colectivos, o que pode reduzir 

NA LOCALIDADE DE MISSAL

Comunidades contra 
a exploração florestal

A localidade de Missal, em Mocubela, defende a protecção do pulmão verde

INSS vai instalar 
delegações em todos 
os distritos até 2024

INSS entregou donativos a pensionistas, por ocasião do dia da Segurança Social

bração, o INSS reuniu-se 
com trabalhadores de três 
empresas envolvidas na 
construção da subestação 
de Alto Molócuè, e outra de 
processamento de cereais. 
Paulo Majacunene vincou, 
nos encontros, a necessi-
dade de adesão ao sistema 
de segurança social para 
prevenirem-se de situações 
de vulnerabilidade.

Explicou que, ao efec-
tuar descontos para o sis-
tema de segurança social, 
o trabalhador está a semear
para ter benefícios na hora
de aposentação, morte e
outro tipo de infortúnio.

Num outro contexto, o 
delegado do INSS anunciou 
que o processo de prova de 
vida iniciado há três meses 

decorre sem sobressaltos. 
A ideia é aferir quantos be-
neficiários estão no sistema 
para assegurar a transpa-
rência na gestão de segu-
rança social.

Dados disponíveis in-
dicam que até sexta-feira 
última mais de 2304 pen-
sionistas já tinham feito a 
prova de vida, do total de 
pouco mais de 5700 exis-
tentes na província da 
Zambézia. 

Para assinalar o Dia In-
ternacional da Seguran-
ça Social, a província da 
Zambézia realizou diversas 
actividades, desde pales-
tras nas unidades de pro-
dução, visitas e entrega de 
donativos a alguns pensio-
nistas.

os efeitos das mudanças cli-
máticas.

Para Maula, a consulta co-
munitária é de lei, mas neste 
caso será nula em defesa do 
meio ambiente. Aliás, Maula 
fez saber que a configuração 
da área já não pode estar su-
jeita à exploração para não se 
destruir os acessos e infra-es-
truturas comunitárias.

Mesmo posicionamento é 
defendido por Abel Candrão, 
líder comunitário local, que 
se justifica afirmando que 
a população ganhou cons-
ciência sobre a necessidade 
de preservação do meio am-
biente. 

“As comunidades locais 
não vêem as boas intenções 
dos proponentes da explo-
ração da madeira. Durante a 
restauração não aparecia cá 
ninguém, mas agora que o ce-
nário mudou há uma grande 
apetência por estes recursos, 
de alto valor comercial”, afir-
mou.

Por seu turno, o chefe da 
localidade de Missal diz que a 
decisão sobre a exploração ou 
não cabe às próprias comu-
nidades. Contudo, afirmou, a 
Lei diz que deve haver consul-
ta comunitária como um dos 
requisitos para a exploração, 
reiterando que a decisão é das 
comunidades.

Informações das autori-
dades locais indicam que, no 
distrito de Mocubela, havia 
doze operadores florestais, dos 
quais cinco concessionários e 
os restantes de licenças sim-
ples. A comunidade de Missal 
não explorou madeira devido 
aos mecanismos de protecção 
dos recursos florestas. 

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

A INOVAÇÃO da tecnologia em todo o mun-
do, sobretudo as redes sociais, tem sido bem 
aproveitada como veículo de interacção entre os 
actores políticos e o povo. Isto verifica-se, prin-
cipalmente, em épocas eleitorais, quando tais ac-
tores apresentam os seus programas de governa-
ção, visando mobilizar e recrutar mais membros 
para os seus partidos e/ou coligações políticas.

Como defende (Correia,1998), trata-se de 
um novo terreno onde os cidadãos, individual-
mente ou em grupo, apresentam opiniões, rea-
gem a posições políticas, trocam argumentos e 
questionam a acção dos políticos.

É lamentável que essa forma de fazer polí-
tica, usando as novas tecnologias de comunica-
ção, ainda não seja bem aproveitada cá entre nós. 
Nisto, salvo excepção ao partido Frelimo, aliás, 
dos poucos se não mesmo o único que sabe apro-
veitar este segmento tecnológico para trabalhar, 
sobretudo nesta altura em que estamos, relativo 
a antecipação da campanha eleitoral.

Exemplo disso, é como está sendo divulgada 
a preparação do seu XII Congresso, a realizar-se 
em Setembro de 2022. É, quanto a mim, formi-
dável como o Secretário-Geral deste partido, na 
sua página oficial do partido, utiliza as redes so-
ciais para fazer a propaganda do seu partido. O 
mesmo acontece com os seus militantes e simpa-

tizantes, todos os dias nas redes sociais. 
Ademais, quase todos os secretários pro-

vinciais estão nas redes sociais a disseminarem 
mensagens em prol do bem-estar do partido. 

A segunda maior força política procura tam-
bém remar contra a maré, mas tem ainda muita 
estrada por caminhar, no uso das TIC.

Os demais partidos não estão moribundos e 
não sabem aproveitar este segmento, numa altu-
ra em que a inteligência artificial é que está a dar.

Num país em que os partidos políticos recla-
mam a fraca cobertura da media nas suas activi-
dades, as redes sociais podem servir de um bom 
veículo de interacção com o eleitorado, mas, 
pelo contrário, tem sido mal aproveitado.

Assim, surgem os assessores que procuram 
criar as melhores condições para que a activida-
de dos políticos mereça a atenção nos medias 
sociais.

Tudo para ganhar espaço nos meios de co-
municação, conseguindo assim atingir uma au-
diência ampla e heterogénea com custos muito 
reduzidos e sem a marca de uma campanha elei-
toral.

Os spin-doctors são hoje uma peça funda-
mental em qualquer estrutura de poder, assegu-
rando que a informação sobre a sua organização 
veículada pelos mass media maximize as facetas 
positivas e minimize ou omita os aspectos nega-
tivos.

JOSÉ ANTÓNIO XIYENDZELE  

SER acometido por uma doença seja ela qual for, é no míni-
mo um problema. Mas, não ter como resolver é mais com-
plicado e transtornante. Infelizmente é o que tem acontecido 
um pouco pelos nossos hospitais públicos. Tudo começa no 
acesso ao médico, diagnóstico e pior de tudo é ter estes itens 
respondido e não puder comprar o medicamento necessário 
por não existir.

Frequentei alguns desses hospitais e para além do meu 
caso, tenho relatos de pessoas conhecidas e até familiares que 
fazem o turismo hospitalar à nossa moda, em busca de saúde, 
o que todos nós almejamos e recomenda-se.

Indo por partes, vou contar um episódio que aconteceu
comigo. Tentei marcar uma consulta normal num dos hos-
pitais de referência da praça, porque achei que era altura de 
rever o meu esqueleto humano que não tendo sobressalen-
tes, como uma viatura pode, a partir de um simples contentor 
de venda de peças, precisa de uma revisão cuidada por parte 
dos médicos, principalmente na minha idade, pois a vida é 
só uma.

Quando remeti o meu pedido ao pessoal administrativo, 
em Fevereiro, me foi informado que só teria acesso ao médico 
em Agosto! Mas as mazelas já estavam a dar sinal de alerta e 

achei que Agosto ficava demasiadamente longe para suportar 
impávido problema.

Mudei de táctica, pois a instituição onde meu filho traba-
lha permite, no seu plano de saúde, que eu tenha assistência 
médica, dita “especial”, cujo diferencial é apenas a flexibi-
lidade, comparado ao serviço normal. Assim aproveitei essa 
oportunidade.

Marquei a consulta e uma semana depois tive acesso ao 
médico que, por sua vez, recomendou-me a fazer uma série 
de exames, que o auxiliariam na detecção de certas anomalias 
e posterior correcção por via da administração de medica-
mentos, uma vez o problema identificado.

Era o início da romaria. O hospital passou a consumir-me 
mais. Primeiro tinha que colher amostras para exames de bio-
química, depois os exames do raio X.

No primeiro local era necessário realizar cinco testes mas 
foi possível fazer quatro porque, segundo os analistas, o quin-
to só podia ser realizado fora, numa clínica privada ou então 
nesses laboratórios que floresceram de forma galopante e com 
muita fertilidade, diante das fraquezas e incertezas dos hospi-
tais públicos.

Assim foi e depois tinha de fazer o raio X. Aí vinha a 
odisseia.

 A primeira pergunta que me foi feito na hora de marcação 

era se eu tinha um telefone. Respondi que sim, pese embora 
estava sem perceber o que uma coisa tinha a ver com a outra.

Um telefone que tira foto? perguntou-me o atendente. Ao 
que lhe respondi com um não. De seguida aconselhou-me a 
falar com alguém que tivesse um telefone inteligente na hora 
de receber o resultado dos meus exames de modo a fotogra-
fá-los, pois o sector de radiologia não imprime as chapas do 
Raio-X.

Se num hospital circulam, à partida, pessoas estranhas 
umas das outras como  acharia alguém que me pudesse fazer 
as imagens e guardá-las fielmente até ao dia em que voltasse 
à consulta para apresentá-las ao médico, sendo que o acesso 
ao médico, passa por uma longa e penosa fila?

Que conhecido de ocasião acharia, com tanto tempo, pa-
ciência, amabilidade para deixar os seus afazeres e dedicar-se 
a mim?

No laboratório de um destes hospitais é comum ouvir do 
guiché que a máquina que faz as análises “x” e “y” está ava-
riada e em reparação, não se sabendo ao certo quando estará 
pronta.

 “Volte na próxima semana” esta é a mensagem que se 
ouve do guiché com alguma frequência.

O que efectivamente estará a acontecer nos nossos hos-
pitais?   

TIVE o privilégio de conhecer Simião Ca-
chamba (mais tarde adoptaria o pseudónimo 
literário “Thahula Ndindane”) quando, em 
1989, entrei para o quadro do Jornal Diário 
de Moçambique, na cidade da Beira, onde 
ele era director-geral.

Como principiante, confinado ao sector 
desportivo do Jornal, nunca convivi directa-
mente com ele. Afinal, estávamos a falar de 
uma figura “transcendental” que só o podia 
“ver” pelos despachos que exarava na sua 
capacidade de responsável máximo da ins-
tituição. Ou nos corredores!

Em 1980, ele e outros nomes sonantes 
da literatura nacional, como José Craveiri-
nha, Heliodoro Baptista, Elton Rebelo (Júlio 
Bica, à altura meu Chefe de Redacção), Fa-
ruco Sadique, Daniel Macaringue, Luís Be-
ttencourt, Filimone Meigos, Eduardo White 
e outros que vou pecar por omissão, per-
doem-me por isso, lançaram a colectânea 
de poesia “As Palavras Amadurecem”, num 
evento no pavilhão do Clube Ferroviário da 
Beira, por ocasião dos 10 anos da página li-
terária “Diálogo”. Era uma página que tinha 
precisamente o seu “dedo”.

 Nesse evento, mais uma vez, eu e ou-
tros aspirantes a jornalistas tivemos o ensejo 
de “respirar o mesmo ar”, com todas estas 
figuras que afinal tinham, “descido à terra”.

Pouco depois, Cachamba foi indicado 
para director-geral da Tempográfica, pas-
sando, por conseguinte, a residir na cidade 
de Maputo. Naturalmente, ficou ainda mais 
distante de mim. Restava-me continuar a se-
gui-lo e ir aprendendo do seu fino trato da 
Língua Portuguesa!

Já em 2014, tive então o grato obséquio 
de “respirar, de facto, o mesmo ar” com ele 
quando “desceu” à cidade da Beira para lan-
çar o seu primeiro livro, sob o título “A Mão 
Invisível que não é de Adam Smith”, sob o 
pseudónimo “Thahula Ndindane”.

Participei no lançamento da obra que, 
aliás, acabara de arrebatar o concurso literá-
rio (poesia) por ocasião do 35.º aniversário 
do Banco de Moçambique. Na sequência, 
convidei-o a uma entrevista, depois publica-
da nas páginas deste Jornal.

Nessa altura, escreveu no exemplar de 
“A Mão Invisível que não é de Adam Smi-
th” que me ofereceu:

“Ao confrade Eliseu! Ainda que um 
pouco atabalhoadamente, julgo ter tentado 
fazer passar a mensagem da nossa conversa 

esta tarde. Quando a audiência nos aparece, 
devemos aproveitar para dizer coisas”.

Tudo porque pretendíamos despertar os 
agentes económicos e outros que tais para a 
necessidade de apoiarem a coisa da cultura. 
E ele fê-lo naquela circunstância. Com toda 
a mestria e subtileza que lhe eram peculia-
res. Mais recentemente, abordou-me por-
que já trabalhava no seu segundo projecto, 
“Aruângua Minha Cidade Submersa”. Que-
ria o meu auxílio como residente na cidade 
da Beira.

Ajudei no que pude. Por exemplo, na 
identificação do apresentador da obra, o 
professor Martins Mapera, à altura director 
da Faculdade de Ciências de Comunicação 
da Universidade Zambeze, onde também 
lecciono algumas matérias. Apoiei, igual-
mente, na selecção da foto para a capa da 
nova publicação.

Estava, então, tudo a postos para nos 
voltarmos a ver e apresentarmos o livro no 
dia 12 (ontem), na cidade da Beira, eu como 
Mestre de Cerimónia, a seu pedido. Foi as-
sim que, logo após o seu desembarque, dia 
9, “Thahula Ndindane” veio ao meu escritó-
rio. Infelizmente, eu estava ausente. Mesmo 
assim, o poeta deixou um exemplar da obra, 
com um recado de que me contactaria para 
acertarmos os últimos detalhes do evento.

Dia seguinte, 10, pela manhã, esperava, 
ansiosamente, pela chamada telefónica do 
ilustre poeta para finalizarmos os arranjos 
da cerimónia quando recebo outra ligação 
de um colega a anunciar categoricamente: o 
Cachamba faleceu ontem à noite.

Um balde de água fria. E foi assim o 
arrepiante fim de Simião Cachamba. O 
“Thahula Ndindane”. Os detalhes da sua 
morte já não são para aqui chamados.

“Thahula Ndindane” deixa assim órfão 
o seu último projecto, “Aruângua Minha Ci-
dade Submersa”, que já não poderá apresen-
tá-lo pessoalmente aos seus muitos amigos,
colegas e familiares residentes na Beira.

Não me resta mais nada se não guardar 
as memórias dos momentos em que tive o 
ensejo de conviver com esta grande figura, 
sobre a qual só posso deixar e rogar às pes-
soas mais abalizadas que falem dela.

Quis assim o destino que o jornalista e 
escritor viesse perder a vida precisamente na 
cidade onde urdiu grande parte do seu per-
curso. A vida reserva-nos destas coisas!

Descanse em paz, mestre!

O arrepiante fim
de Simião Cachamba!

Afinal o que se passa
nos nossos hospitais?

Uso das redes sociais 
para propaganda

VINA NDOZKORWANE

REDIJO este texto, profundamente amargurado devido ao 
dilema que se vive no sector dos transportes públicos, na 
cidade de Maputo.

Falar dos transportes nesta cidade é falar de um proble-
ma com barba branca, como sói dizer-se. Para quem vive, 
por exemplo, em Matendene (Magoanine C), tal como eu, 
a falta deste meio está longe de ter solução.

Para chegarmos ao centro da cidade, por exemplo, pre-
cisamos de fazer, pelo menos duas ligações, com encargos 
financeiros para os nossos bolsos. Isto porque os transpor-
tes públicos não circulam com frequência e regularidade 
necessárias. 

Recorremos, por conseguinte, aos “chapas” de rotas 
tais como Singathela-Matendene, Khogolote-Matendene e 
1.0 de Maio-Matendene, que nos deixam a meio de cami-
nho.

Engana-se, porém, quem acha que os residentes que 
pretendem chegar a esses bairros da província de Maputo 
tem tal facilidade dos transportes.

Costumo ouvir e, aliás, já testemunhei isso por várias 
vezes, que os transportadores encurtam as rotas, anuncian-
do, por exemplo, que terminam no bairro do Benfica, Zona 
Verde ou T-3, quando vão por aí mais além.

O troço Zimpeto-Grande Maputo é ainda mais caóti-
co, principalmente nos dias de chuva. Os “Chapas” não 
circulam porque a estrada fica cheia de água, deixando os 
residentes à sua própria sorte.

Esta situação faz com que as paragens, às primeiras 
horas do dia, fiquem cheias, com as pessoas a se acotovela-
rem para entrarem nos transportes, na esperança de chega-
rem aos seus destinos a tempo.  

Com a entrada em circulação dos autocarros da FE-
MATRO respiramos um pouco de alívio. Porém, volvidos 
pouco mais de dois meses, os mesmos autocarros desapa-

receram das estradas, alegadamente porque a única via que 
permite acesso está cheia de lombas e isso acelera a degra-
dação dos veículos. Com razão. Após várias reclamações 
dos residentes, parte de lombas foram refeitas.

Ficamos cheios de esperança quando vimos as obras 
para refazer as lombas, uma vez que os transportadores 
alegavam não circular nesta via porque as mesmas danifi-
cavam viaturas. Contudo nada mudou, a situação continua 
a mesma.

A nossa renda mensal é destinada a pagar o transporte. 
Em média deveríamos gastar diariamente, 30 meticais, de 
ida ao centro da cidade e volta às nossas residências, mas 
com as ligações gastamos perto de 60 meticais diários ou 
mais.

Estamos cansados de tantas ligações que para além de 
nos ir aos bolsos cansam-nos bastante. 

Peço a quem de direito para rever esta situação com a 
máxima urgência possível.

Até quando a dor de procurar 
transporte em Matendene?

(1961-2022)

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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ELES NA CIÊNCIA

Desempenho da tecnologia 
simplificada para medição da 
carga viral de HIV 

NAS CONSULTAS PRÉ-NATAL E PÓS-PARTO

O TESTE m-PIMA para 
carga viral nas unidades 
sanitárias, realizado por 
enfermeiras, é viável e 
preciso em ambientes de 
cuidados de saúde primá-
rios, com recursos limi-
tados, conclui um estudo 
sobre a matéria, condu-
zido por Bindiya Meggi, 
investigadora do Instituto 
Nacional de Saúde (INS).

O desafio operacional 
da separação do plasma 
nas unidades sanitárias 
para o m-PIMA foi supe-
rado com sucesso usando 
minicentrífugas. 

É que, o teste m-PIMA 
pode melhorar o acesso à 
carga viral e permitir uma 
rápida tomada de deci-
são clínica, especialmen-
te em populações-chave 
como mulheres grávidas 
e no período pós-parto. 

A principal descoberta 
do estudo foi a garantia 
de fazer a carga viral na 
unidade sanitária em 70 
minutos e fornecer resul-
tados concordantes com 
os que seriam obtidos  em 
laboratório especializa-
do. 

Sendo assim, reve-
la que este método pode 
ser usado na rotina das 
unidades sanitárias em 
mulheres grávidas e pós-
-parto obtendo resultado
fiável, em pouco tempo.

O objectivo do trata-
mento para o HIV é redu-
zir a quantidade do vírus 
que circula no organismo 
e saber da sua eficácia. 

Trata-se de um pro-
cedimento normalmente 
realizado em grandes la-
boratórios que precisam 
de equipamento comple-
xo e pessoal especializa-
do. Dada a sua comple-
xidade, os resultados de 
carga viral levam muito 
tempo a estarem disponí-
veis para o paciente, que 
chega por vezes a esperar 
mais de um mês. O método rápido usado fora de grandes laboratórios

A nova tecnologia 
simplificada para quan-
tificação da carga viral 
(TSQ) permitindo a reali-
zação do teste na unidade 
sanitária, por enfermeira, 
tornou possível a dispo-
nibilidade dos resultados, 
no mesmo dia. 

Este estudo teve como 
objectivo avaliar se os re-
sultados obtidos nessa 
nova tecnologia simpli-
ficada para carga viral de 
HIV chamada m-PIMA 

eram similares aos resul-
tados obtidos pela testa-
gem em grandes labora-
tórios. 

Realizado nas consul-
tas pré-natal e pós-parto 
em unidades sanitárias 
da cidade de Maputo, de-
signadamente Centro de 
Saúde 1.º de Maio e Hospi-
tal Geral da Polana Cani-
ço, o estudo consistiu na 
colheita, por enfermeiras 
treinadas nas unidades 
sanitárias, de amostras e 

na testagem no m-PIMA.
Amostras de sangue 

de mulheres grávidas e 
em pós-parto, infectadas 
pelo HIV que estavam ou 
não em tratamento, foram 
testadas usando m-PIMA 
nas unidades sanitárias 
e, paralelamente, num 
grande laboratório de re-
ferência onde foram es-
tabelecidas comparações 
dos dois resultados por 
cada paciente para saber 
se eram concordantes.

A TERRA está em risco de 
assistir a uma nova extin-
ção em massa, depois da 
vivida no Cretácico, há 
65 milhões de anos, desta 
vez nos oceanos, alerta-
ram cientistas em estu-
do publicado na revista 
Science. 

A investigação norte-
-americana revela que
se o aquecimento global
persistir, é provável que
os ecossistemas marinhos
de todo o planeta sofram
extinções massivas.

“Se as mudanças cli-
máticas não tiverem uma 

M
ANUEL Guilherme Júnior, empossa-
do quarta-feira reitor da Universida-
de Eduardo Mondlane (UEM), define 
como grande aposta do mandato, a 
consolidação dos processos de me-

lhoria de qualidade de ensino.
Explicou que esta é a premissa para cata-

pultar a instituição em posições de destaque 
no ranking mundial, bem como o aprofunda-
mento do exercício de investigação para res-
ponder aos desafios do país.

Falando à imprensa pouco depois do em-
possamento pelo Presidente da República, 
Filipe Nyusi, Guilherme Jr. referiu que a UEM 
é uma instituição consolidada e com  órgãos 
democraticamente funcionais, razão pela qual 
dará o seu máximo para manter os padrões de 
ensino. 

“Como uma universidade pública, temos 
a responsabilidade de exercer as nossas acti-
vidades no contexto dos objectivos do Estado 
moçambicano, que é investigar e dar solução 
aos problemas” 

Salientou que a universidade tem estado a 
fazer muito no contexto de qualidade, tendo 
reconhecido os desafios relacionados com a 
melhoria dos serviços prestados aos estudan-
tes e a qualidade dos docentes que na sua óp-
tica, devem usar a investigação que produzem 
para transmitir conhecimento.

 Sublinhou ser necessário, na reforma ins-
titucional em curso, melhorar os cursos de 
pós-graduação (mestrado e doutoramento), 
os que mais contribuem para o campo de in-
vestigação.

O novo reitor substitui no cargo Orlando 
Quilambo que dirigia a instituição desde 2010. 

Novo reitor da UEM
aposta na investigação

Reitor da UEM, Manuel Guilherme Júnior

MELHOR DE RH 2021 NO ISCTEM

Amor, foco e inspiração
segredo de Mara Cancune
UMA das melhores estudantes 
de 2021, do Instituto Superior 
de Ciência e Tecnologias de Mo-
çambique (ISCTEM), no curso 
de Recursos Humanos, aponta 
como segredo para o seu suces-
so, o amor no que faz e foco no 
que inspira. Estamos a falar de 
Mara Cancune que defende esta 
dica para o alcance de uma de-
terminada meta. 

“ Sempre apreciei a liberda-
de, em todas as formas, e acho 
que o conhecimento é uma das 
principais bases para a obtenção 
da autonomia de escolha e de 
expressão. Soube, sempre, que 
para conquistá-la seria neces-
sário ser independente e com 
conhecimento”, disse.

Conta que na sua fase de 
instrução aprendeu a amar os 
estudos, a pesquisa e a inves-
tigação. De todas vezes que as 
dificuldades surgissem pensava 
no seu inegociável desejo de ser 
autónoma e encontrava força 
necessária para continuar a ler 
no silêncio da madrugada. 

Se para muitos uma das 
grandes barreiras é não saber 
conciliar o tempo, Cancune 
disse que desde o ensino mé-
dio até à conclusão do superior, 
soube dividir o tempo para os 
estudos, a vida profissional e 

Conselho para um aspirante a estudante do ensino superior
Mara Cancune aconselha aos aspirantes ao en-
sino superior a acreditarem, em primeiro lugar, 
porque não se trata de nenhum bicho-de-sete-
-cabeças, mas sim de um processo de ensino-
-aprendizagem que requer dedicação. 

Para além de treinar a mente a focar no posi-
tivo, é necessário tomar acções de planificação de 
estudos e dedicar tempo para que o resultado seja 
positivo. Tempo em absorção, esclarecimento de 
dúvidas, actividades em grupo, pesquisa e aná-
lise.  Sobre os momentos mais marcantes da sua
vida como estudante, fala de um misto de senti-
mentos: celebração e dor, pois o ensino superior
é desafiante e requer resiliência. 

Um dos momentos mais difíceis foi quando
teve de interromper os estudos por alguns meses, 
por razões que preferiu não mencionar e, ao re-
gressar, teve de repetir todas as  disciplinas desse 

ano. 
“Quase desistia. Mas tive o apoio da minha 

mãe e consegui ultrapassar, reerguer-me e re-
petir todo o aprendizado, o que parecia ser retro-
cesso quando na verdade não era. Aqui reforço a 
importância de termos alguém do nosso lado que 
nos entenda e nos dê a mão”, sublinhou.

O seu melhor momento foi a vitória conquis-
tada como melhor estudante do seu curso. “Tinha 
noção do meu esforço, mas o reconhecimento é 
sempre muito gratificante e impulsionador. 

O mais inusitado, foi o momento em que ga-
nhei uma bolsa semestral pelo reconhecimento 
sobre o desempenho excelente num dos semes-
tres. Confesso que não esperava e isso activou em 
mim mais energia para continuar a lutar”, disse.

Aos mais novos, Mara Cancune disse que a 
vida de um ser humano depende dele mesmo, 

desde a forma como escolhe encarar o que está 
em seu redor. Porque viver é desafiante, é impor-
tante fazer escolhas certas nos momentos ade-
quados.

“Com isto quero aconselhar a todos os jovens 
a investir na aquisição do conhecimento, de-
senvolver habilidade e cultivar atitudes na busca 
contínua pela liberdade de poder ser quem alme-
jam”, afirmou.  Actualmente, Mara é empresária 
na sua área de formação, gestão de recursos hu-
manos, e diz sentir-se realizada, apesar de re-
conhecer o muito que há por fazer. Aos 24 anos, 
considera que ser responsável pela gestão de uma 
empresa há cinco anos e ter uma experiência de 
sete é uma grande realização.  Considera ainda 
a sua empresa, CharbanúRH, fruto do conheci-
mento que sempre investiu em buscar. “Esta é 
mais uma prova de quão o aprendizado influen-

cia no nosso presente e futuro”, sublinha. 
PERFIL DE GESTOR DOS RECURSOS 

HUMANOS 

Para Mara Cancune, um gestor de recursos 
humanos é antes de tudo um bom profissional, 
com boas relações humanas. Antes de empre-
gar técnicas de gestão de capital humano ensina 
valores de convivência social que no fim geram 
impacto profissional. 

É o garante do sentimento de satisfação nas 
pessoas alocadas nas organizações, por fazer 
parte da sua construção e, ao mesmo tempo, 
salvaguarda o orgulho da entidade empregado-
ra por cada contratação. Para tal, é necessário 
desenvolver políticas que respondam eficien-
temente aos subsistemas de gestão de recursos 
humanos, sem perder de vista o principal que é: 
Amar aquilo que faz. 

Mara Cancune, a melhor do curso dos Recursos Humanos em 2021
Planeta em risco de assistir 
à extinção em massa nos oceanossocial. 

Mais uma vez, detalha, o 
segredo esteve assente no pla-
neamento e na disciplina. Con-
ta que durante o dia concentra-
va-se nos deveres profissionais, 
dedicando as noites aos estudos 
e os fim-de-semana para a vida 
social.  O seu princípio foi ba-
seado na planificação, organi-
zação e execução de tarefas em 
função do estabelecido, ceder 

para ocorrências prioritárias, 
sem fugir do foco: garantir a 
eficiência em todos os domí-
nios da vida.

“Tinha espaço para fazer 
tudo, claro que em certos mo-
mentos abri mão de vários con-
vívios sociais, para suportar a 
demanda estudantil”, recorda-
-se.

Nalguns casos, os melhores
estudantes são indivíduos fo-

cados somente nos livros  para 
alcançar, o mais rápido possí-
vel, as suas metas. Esta não foi 
a aposta da Mara,  estudante 
de múltipla responsabilidade, 
pois, enquanto estudava, tra-
balhava, empreendia e ainda 
assim usufruía dos benefícios 
sociais de ser jovem. 

“É verdade que me dedica-
va aos livros com muita inten-
sidade, na sala de aula, prestava 
sempre atenção a tudo que era 
dito, até o que não parecia tão 
importante eu buscava reter 
e penso que uma das maiores 
chaves do estudo é a atenção e 
compreensão no momento de 
interacção com a turma e do-
centes”, disse.

Os momentos que marca-
ram a sua mente e ajudaram-na 
a analisar as questões com mais 
facilidade foram as madruga-
das.

“As madrugadas sempre 
foram as minhas aliadas, e con-
sidero-as o melhor momento 
para estudar. O silêncio ajuda 
na retenção e análise de maté-
rias. A minha mente conseguia 
lidar com os livros e aponta-
mentos no período da 01.00 
hora às 03.00 horas.  Este era 
o melhor momento para estu-
dar”, disse. 

resposta drástica e rápi-
da, os gases com efeito 
de estufa que aquecem os 
oceanos e lhes consomem 
o oxigénio, acrescidos à
destruição dos habitat,
pesca excessiva e poluição
costeira, vão acabar com
a vida marinha”, indicam
os investigadores.

O artigo assinado por 
cientistas das universida-
des de Washington e Prin-
ceton, nos Estados Unidos 
da América, indica que a 
emissão de grandes quan-
tidades de gases com efei-
to de estufa antropogéni-
cos está a alterar de forma 
radical o sistema climá-
tico terrestre e a ameaçar 
muitas espécies.

No estudo adverte-se 
que o impacto do clima 
na biodiversidade é difí-
cil de observar, especial-
mente na vida oceânica, 
se se considerar o registo 
fóssil que ilustra episó-
dios anteriores de extin-
ção massiva provocados 
por alterações ambientais 
radicais.  

“O futuro da vida 
oceânica tal e como a co-
nhecemos, sob uma alte-
ração climática galopan-
te, é incerto”, sublinha. 

A partir de um exten-
so modelo ecofisiológico, 
que pondera os limites 
fisiológicos de uma espé-
cie segundo as previsões 
de temperatura e oxigé-
nio marinhos, os autores 
do estudo, Justin Penn e 
Curtis Deutsch, avaliaram 
o risco de extinção das es-
pécies oceânicas em dis-
tintos cenários de aqueci-
mento global.

A pesquisa concluiu 
que se o aquecimento glo-
bal não alterar os ecossis-
temas marinhos de todo o 
planeta podem sofrer ex-
tinções massivas similares 
em dimensão e gravidade 
às do final do Pérmico, 
conhecida como a Grande 
Mortandade, que ocorreu 
há 250 milhões de anos, 
e provocou o desapare-
cimento de mais de dois 
terços dos animais mari-
nhos. (Lusa)

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

“Se quer saber o final, preste atenção no começo”.

Provérbio Africano

Lua Cheia - haverá Eclipse Lunar Total a 16 de Maio de 2022 às 6.14 horas

00.20- FLASH CULTURAL

01.10- DEBATE POLITICO

02.00- Á MULHER

03.15- PROFISSOES

04.57- HINO NACIONAL

05.10- CAMPO E DESENVOLVI-
MENTO

05.30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

05.45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06.00- JORNAL DA MANHÃ

08.10- ECONOMIA PARA TODOS

08.15- INSS

11.30- PARABENS A VOCE

12.00- SINAL HORÁRIO/ TÓPI-
COS DO JORNAL DA 
TARDE

12.02- MAGAZINE DESPORTIVO

12.20- BOLETIM METEOROLÓGI-
CO

12.30- JORNAL DA TARDE

13.00- ECONOMIA E DESEN-
VOLVIMENTO

14.25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

14.30- JUNTOS POR MOÇAM-
BIQUE

16.10- SEGURANÇA RODO-
VIARIA

17.10- ECONOMIA PARA TODOS

17.15- COMPASSO

18.10- UMA DATA NA HISTORIA

18.25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

18.55- UMA HISTORIA PARA TI

19.00- TÓPICOS DO JORNAL DA 
NOITE

19.02- MAGAZINE DESPORTIVO

19.20- BOLETIM METEOROLOG-
ICO

19.30- JORNAL DA NOITE

20.00- ESTA SEMANA ACONT-
CEU

21.10- ÚLTIMO TEMPO

22.10- É DESPORTO

23.00- TÓPICOS DO ÚLTIMO 
JORNAL

23.20- INSS

23.30- ÚLTIMO JORNAL

NOTICIÁRIOS: 01,02, 03,04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19.30 , 
21, 22.00 E 23.30 HORAS.

PREIA-MAR - Às 6.29 horas e às 18.54 
com 2.90 e 2.80 metros, respectiva-
mente 

BAIXA-MAR - Às 0.28 horas e às 12.47 
com 1.10 e 1.10 metros respectiva-
mente

INHAMBANE

29/20

VILANKULO

29/29

TETE

33/20

QUELIMANE

29/19

NAMPULA

29/18

PEMBA

29/20
LICHINGA

24/09

BEIRA

28/19

XAI-XAI

30/18

CHIMOIO

26/16

MAPUTO

34/19

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

05.40  HINO NACIONAL  

05.45  GINÁSTICA: TXUNA A SAÚDE 
COM EDMUNDO - “ALON-
GAMENTO”  

06.00  BOM DIA MOÇAMBIQUE 
DIRECTO

08.00  DESENHOS ANIMADOS: CÓDI-
GO DO PUZZLE  DESENHOS 
ANIMADOS: CHAVES - “A CASA 
DA BRUXA” EPISÓDIOS  
51 E 52

08.30  SAÚDE E BEM ESTAR: DIABETES 
TIPO 2 
REPETIÇÃO

09.00  NOTÍCIAS 

09.05  EMOÇÕES NO ÍNDICO 
REPETIÇÃO

09.30  A HORA DO CTP - GAZA: 
“GAZA EM DESENVOLVIMEN-
TO”   DIRECTO/
XAI-XAI

10.00  NOTÍCIAS 

10.05  TUDO ÀS 10 
DIRECTO – 1ª PARTE

11.00  NOTÍCIAS 

11.05  TUDO ÀS 10 
DIRECTO – 2ª PARTE

12.00  NOTÍCIAS 

12.05  TELENOVELA: “SE NOS DEIX-
AREM”
REPETIÇÃO CAPÍTULO 38

13.00  JORNAL DA TARDE  
DIRECTO

14.00  TOP FRESH 

15.00  NOTÍCIAS 

15.05  JUNTOS À TARDE  
DIRECTO

16.00  NOTÍCIAS 

16.05  ENCONTROS DA MALTA 
DIRECTO

17.00  JORNAL EM LÍNGUAS MOÇAM-
BICANAS 
DIRECTO

17.45  GINÁSTICA: TXUNA A SAÚDE 
COM EDMUNDO - “ALON-
GAMENTO”  

18.00  PRIMEIRA PÁGINA 
DIRECTO

19.00  JORNAL DE DESPORTO 
DIRECTO

19.50  PUB 

20.00  TELEJORNAL 
DIRECTO

21.00  OPINANDO  
DIRECTO

22.00  TELENOVELA: “SE NOS DEIX-
AREM”
CAPÍTULO 39/82

23.00  TOP FRESH 
REPETIÇÃO

00.00  TUDO ÀS 10 
REPETIÇÃO

02.00  PRIMEIRA PÁGINA 
REPETIÇÃO

03.00  ENCONTROS DA MALTA 
REPETIÇÃO

04.00  JUNTOS À TARDE  
REPETIÇÃO

05.00  JORNAL DE DESPORTO 
REPETIÇÃO

06.00  HINO NACIONAL

MUNICÍPIO DE CHIBUTO

CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE CHIBUTO

GABINETE DO PRESIDENTE

Edital da 3ª Audiência Pública N.º 003/GP/2022

Nos termos do nº 1 do artigo 39 do Regulamento da Lei do Orde-
namento do Território aprovado pelo Decreto n.º 23/2008, de 1 de 
Julho, sobre o Regime Jurídico dos Instrumentos de Ordenamento 
Territorial de Nível Autárquico e o nº 2 do artigo 13 da Lei 19/2007, 
de 18 de Julho, o Conselho Municipal da Cidade de Chibuto, deliber-
ou proceder à elaboração do Plano de Estrutura Urbana da Cidade 
de Chibuto (PEUCMCC). 

Com a conclusão do processo de elaboração do PEUMCC, o Presidente 
da Autarquia da Cidade de Chibuto, nos termos do n˚.1 do artigo 9 
e artigo 10 do Decreto n˚. 23/2008, de 1 de Julho, conjugado com 
o n˚. 2, do artigo 22, da Lei n˚. 19/2007, de 18 de Julho, convoca a
todos os órgãos sectoriais do nível autárquico, representantes das
comunidades locais, pessoas colectivas, públicas e privadas, que
possam ser directamente afectadas pelo Plano de Estrutura Urbana
do Município da Cidade de Chibuto a participar da Audiência Pública
relativa à “Apresentação e Entrega Formal e Pública do PEUCMCC”,
que ocorrerá no dia 31 de Maio de 2022, às 9.00 horas, Sala de
Reuniões do Hotel Densheng, sita no Bairro Canhanda da Cidade de
Chibuto.

Adicionalmente informa-se que, os quatro volumes impressos do 
Plano de Estrutura Urbana do Município da Cidade de Chibuto, 
encontram-se disponíveis na Secretaria do Município da Cidade de 
Chibuto. 

“JUNTOS PELO DESENVOLVIMENTO DA CIDADE DE CHIBUTO”

Município de Chibuto, aos 4 de Maio de 2022

O Presidente do Conselho Municipal

Henrique Albino Machava
(Técnico Superior em Administração Pública N1)

4195

A AUTORA moçam-
bicana Melissa Perei-
ra lança hoje, pelas 
16.00 horas, na cidade 
de Maputo, o seu pri-
meiro livro de poemas, 
intitulado “Liberta-te, 
Athena”. 

A obra, com mais 
de 160 páginas e chan-
celada pela editora 
portuguesa Chiado, 
será apresentada por 
Carlas Mendes, na 
Associação dos Escri-
tores Moçambicanos 
(AEMO). 

“Liberta-te, Athe-

OS restos mortais do jor-
nalista e escritor Simião 
Cachamba, de pseudóni-
mo “Thahula Ndindane”, 
foram ontem a enterrar no 
Cemitério Santa Isabel, na 
cidade da Beira, província 
de Sofala. Coincidência, foi 
no dia em que lançaria o seu 
segundo livro “Aruângua 
Minha Cidade Submarina”.

Foi uma cerimónia sin-
gela à qual acorreram fa-
miliares, colegas, amigos, 

amantes da literatura, que 
não quiseram perder a 
oportunidade de se despe-
dir do poeta.

Várias mensagens foram 
apresentadas exaltando os 
feitos profissionais do fi-
nado como jornalista no 
“Diário de Moçambique” 
e na revista “Tempo”, nos 
quais ocupou o cargo de di-
rector-geral, bem como do 
homem das letras colabo-
rando nas páginas literárias 

como a “Diálogo” e a “Ga-
zeta de Artes Letras”.

Ainda ontem, em forma 
de homenagem, estava pre-
visto um evento no Centro 
Cultural Português – Pólo 
da Beira, em que seriam li-
dos escritos e poemas do 
primeiro livro de “Thahula 
Ndindane” dado à estampa 
em 2014 sob o título “A Mão 
Invisível que Não é de Adam 
Smith”, vencedor do pré-
mio de literatura do Banco 

A 
NECESSIDADE de 
padronizar o Por-
tuguês de Moçam-
bique, uma das 
grandes agendas de 

discussão e pesquisa no país, 
guiou a produção e publica-
ção, há dias, na Universida-
de Pedagógica de Maputo, 
de dois volumes de “Portu-
guês Moçambicano”.

As obras, chancela-
das pela Alcance Editores e 
coordenadas pelos profes-
sores Hilzidina Dias e Isidro 
Taela, reúnem ensaios es-
critos por vários académicos 
moçambicanos, que trazem 
diferentes abordagens sobre 
o Português de Moçambi-
que.

De acordo com a docente 
Orlanda Gomane, que apre-
sentou as publicações, os 
autores usam o seu conheci-
mento para retratar “a ima-
gem linguística de um país 
que cada vez mais se singu-
lariza”. 

Gomane referiu ainda 

APRESENTAM ACADÉMICOS EM LIVROS

Subsídios para padronizar 
o português de Moçambique

A
.G
o
m
b
e

que os volumes foram publi-
cados num momento opor-
tuno,  por saírem no calor 
das celebrações do Dia Mun-
dial da Língua Portuguesa, 
5 de Maio, e do lançamento 
oficial do projecto do Dicio-

nário do Português de Mo-
çambique (DIPoMO). 

Neste sentido, os acadé-
micos trazem uma aborda-
gem histórica sobre as muta-
ções que a língua portuguesa 
tem sofrido no país, devido à 

sua capacidade de se adaptar 
a vários contextos e mistu-
rar-se com outros idiomas 
nacionais e estrangeiros. 
Aliás, esta é das principais 
teses de como se formou esta 
variedade linguística. 

“Traz questões como fo-
nética, léxico e semântica 
para mostrar que há uma 
variante que se vai formando 
e afastando do padrão euro-
peu”, explicou.

Em suma, continuou, o 
primeiro volume de “Portu-
guês Moçambicano” aborda, 
em nove linhas, elementos 
do PM e os procedimentos 
para a sua padronização. Por 
sua vez, o segundo, apre-
senta, em onze artigos es-
critos por académicos das 
universidades Pedagógica, 
Rovuma e Licungo, questões 
político-sociais em volta da 
uniformização do PM como, 
por exemplo, o acordo orto-
gráfico e a formação de pro-
fessores conteúdos inter-
-linguísticos.

 Acrescentou que os seus 
textos buscam responder 
questões sobre o quadro de 
decisões a serem tomadas na 
linguística e em que mãos e 
local se encontra a língua 
portuguesa.

É neste sentido que, 
na opinião de Gomane, os 
dois volumes de “Português 
Moçambicano” abrem ca-
minhos para que o idioma 
“deixe de ser visto como 
língua de outro, mas nossa” 
e, por isso, sugeriu ainda a 
criação de mais livros nesta 
e outra linha, bem como a 
criação de dicionários. 

Entretanto, Hilzidina 
Dias, umas das coordenado-
ras das publicações, explicou 
que, com o livro, se pretende 
promover a emancipação do 
PM, e propor a expansão dos 
centros da língua portugue-
sa, que estão actualmente 
sediados no Brasil e Portu-
gal. 

Lembrou ainda que a luta 
pela padronização do PM 
iniciou na década de 1990. 
“São resumos que trazemos 
de pesquisas maiores, que-
ríamos mostrar que temos 
um português diferente do 
europeu e brasileiro”, justi-
ficou.

Restos mortais de Cachamba
repousam no “Santa Isabel”

de Moçambique.
Cachamba perdeu a vida 

subitamente na madrugada 
de terça-feira na residên-

cia do seu pai, na cidade da 
Beira, quando estava en-
volvido nos preparativos do 
lançamento do seu segundo 

livro e dias depois da apre-
sentação da obra “Mussod-
ji”, da lavra do também fi-
nado Bassane Adamogy. 

Melissa Pereira estreia-se 
com “Liberta-te, Athena”

na” baseia-se na his-
tória duma jovem de 
18 anos, que sofre dis-
criminação e come-
te suicídio. Também 
aborda a necessidade 
de apoiar milhares de 
pessoas que se encon-
tram nesta situação. 

A escritora é na-
tural de Maputo e 
frequenta o curso de 
licenciatura em ges-
tão de marketing, no 
Instituto Superior de 
Ciências e Tecnolo-
gia de Moçambique 
(ISCTM).

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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ISABEL JOSÉ ORNILA SIGALETHE 

FALECEU 
Foi com profunda mágoa e consternação que a Veneranda Presidente, 
Venerandos Juízes-Conselheiros, Secretário-Geral, funcionários e colabo-
radores  do Conselho Constitucional tomaram conhecimento do falecimen-
to da Sra. ISABEL JOSÉ ORNILA SIGALETHE, mãe de Osvaldo Amâncio 
Fansane Macksen, funcionário  do Conselho Constitucional, ocorrido no 
dia 11/5/2022, na Cidade de Pemba, província de Cabo Delgado, cujo funeral se realiza hoje, dia 
13/5/2022, pelas 14. 00 horas, no Cemitério de Mahate, na Cidade de Pemba. À família enlutada 
endereçam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

4180

OLÍVIA BERNARDO PORTUGAL

FALECEU

O Secretariado Executivo, Secretário-Geral e trabalhadores 
do Sindicato Nacional de Jornalistas (SNJ) comunicam 
com profunda dor e consternação o falecimento de OLÍVIA 
BERNARDO PORTUGAL, mãe de Adolfo Nicolau Ramos, 
funcionário deste sindicato, vítima de doença, perecido no dia 11/5/2022, na 
sua residência em Macuze, distrito de Namacurra, cujo funeral se realizou no 
ontem, no cemitério familiar. Paz à sua alma.

4373

MARIA DE FÁTIMA MASSANGO

FALECEU
É com profunda dor e pesar que seus filhos Jaime, Hortên-
cia, Rita, Palmira, Lourenço e família Macuácua em geral 
comunicam o falecimento da sua mãe MARIA DE FÁTIMA 
MASSANGO, ocorrido no dia 10/5/2022, no HCM, cujo funeral 
se realiza hoje, dia 13/5/2022, no Cemitério de Nwachitsene, às 10.00 horas, 
antecedido de velório na sua residência, no Bairro de Laulane, às 8.00 horas. 
Paz à sua alma.

4392

GUILHERME SIMIÃO MAGULE
FALECEU

A Direcção e Corpo Técnico do Arquivo Histórico de Moçam-
bique comunicam com profundo pesar e consternação o 
falecimento do Especialista GUILHERME SIMIÃO MAGULE, 
ocorrido no dia 11/5/2022, vítima de doença, cujo funeral se 
realiza hoje, dia 13/5/2022, pelas 10.30 horas, no Cemitério Eugénio-Matola, 
antecedido de velório na residência, no Bairro Nkobe, às 9.00 horas. Paz à 
sua alma.

4393

ALBINO

DOS SANTOS 

MATOS

FALECEU

O Conselho de Adminis-
tração e funcionários da Agência Me-
tropolitana de Transportes comunicam 
com profundo pesar e consternação o 
falecimento do Sr. ALBINO DOS SAN-
TOS MATOS, irmão do senhor Presiden-
te do Conselho de Administração, AN-
TÓNIO DOS SANTOS MATOS, ocorrido 
em Portugal, no dia 11/5/2022, vítima de 
doença. À família enlutada endereçam 
as mais sentidas condolências. Paz à 
sua alma.

4181

AMÓS OSVALDO 

SAÍDE

FALECEU

O Conselho de Administra-
ção do Fundo de Energia 
(FUNAE, FP) e os colabo-
radores em geral comunicam com profunda 
mágoa e consternação o desaparecimento 
físico do Sr. AMÓS OSVALDO SAÍDE, pai 
do Dr. António Osvaldo Saíde, Presidente 
do Conselho de Administração, ocorrido 
no dia 11/5/2022, no Hospital Provincial de 
Lichinga, vítima de doença. As exéquias 
estão marcadas para sábado, dia 14/5/2022, 
pelas 13.00 horas, no Cemitério Municipal 
da Cidade de Lichinga. À família enlutada 
endereçam as mais sentidas condolências. 
Paz à sua alma.  

4199

BERNARDO MACIA

FALECEU
O Conselho de Adminis-
tração, Gestão, Direcção, 
Comité Sindical e todos 
trabalhadores da PETROMOC, SA, partici-
pam com profundo pesar e consternação 
o falecimento do Sr. BERNARDO MACIA,
trabalhador desta empresa, ocorrido no dia
11/5/2022, cujo funeral se realiza amanhã,
dia 14/5/2022. À família enlutada as mais
sentidas condolências. Paz à sua alma.

4405

ÁLVARO MADEIRA 

DE NORONHA

(LITO)

FALECEU

Armindo Hamene, Beth, filhos e demais 
familiares tomaram conhecimento do fa-
lecimento do seu amigo ÁLVARO MADEI-
RA DE NORONHA (Lito), ocorrido no dia 
5/5/2022. À família endereçam profundos 
sentimentos de condolências. Que a sua 
alma descanse em paz.

4202

GRAÇA MANHIQUE
FALECEU

A PricewaterhouseCoopers e funcionários 
comunicam com profundo pesar e cons-
ternação o falecimento da Sr.ª GRAÇA 
MANHIQUE, mãe do Sr. Josseph da Graça 
Zibia, colaborador desta empresa, ocorrido no dia 9/5/2022, 
cujo funeral se realizou no dia 12/5/2022, no Cemitério de 
Lhanguene. Neste momento de dor, endereçam à família 
enlutada as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

5861

ADOLFO LEVY 

MARRENGULA

FALECEU

Seus filhos, netos e bisneta co-
municam com profunda dor e 
consternação o desaparecimento físico do seu 
ente querido ADOLFO LEVY MARRENGULA, 
ocorrido no dia 11/5/2022 em Maputo, vítima de 
doença, cujo funeral se realiza amanhã, sábado, 
dia 14/5/2022 pelas 10.00horas no Cemitério de 
Lhanguene, antecedido de velório às 9.00horas 
na capela do HCM. Paz à sua alma.

FÁTIMA AMADE 

DEBERA

FALECEU

Seus filhos João Alficha Leves-
sene, Catarina, Tomás, Alberto, 
Domingos e Bonifácio, netos, bisnetos, noras, 
genros, irmão e demais familiares comunicam com 
profundo pesar e muita dor o desaparecimento físi-
co do seu ente querido FÁTIMA AMADE DEBERA, 
ocorrido no dia 12/5/2022, em sua residência, em 
Chimoio, vítima de doença, cujo funeral se realiza 
em data a anunciar oportunamente. Paz á sua alma.

4201

JOSÉ LUÍS CHISSANO

FALECEU

O Presidente, Conselho Executivo Nacional, 
voluntários, Secretariado geral e trabalhadores 
da Cruz Vermelha de Moçambique lamentam 
profundamente o desaparecimento físico do 
Sr. JOSÉ LUÍS CHISSANO, irmão do Presidente 
Honorário da Cruz Vermelha de Moçambique, 
Joaquim Chissano, ocorrido no dia 8/5/2022, na 
província de Gaza, cujo funeral se realizou no dia 
11/5/2022, no Cemitério de Malehice, em Gaza. 
À família enlutada apresentam as mais sentidas 
condolências. Paz à sua alma.

4197

Publicidade

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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VENDE-SE

N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

DEPENDÊNCIA bem localizada, na 
Costa do Sol, com espaço de 30x50; 
no Mapulene, de 20x40, murado; no 
Triunfo, de 20x30, vendem-se. São 
bons espaços para construir a sua casa. 
Contacto: 82-6421191, 84-8474370 ou 
87-8474370. 4138

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

4236

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

4236

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

4236

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

4314 

VIVENDAS: Coop, tipo 4, com suite, 
vende-se por 20 000 000,00MT; C. 
Matola, tipo 3, com suite, piscina e 
hospedagem por 13 800 000,00MT; 
Belo Horizonte, tipo 5, com suite e 3 
salas por 16 000 000,00MT; Matola-Rio, 
tipo 3, com suite por 5 500 000,00MT; 
Sommerschield, tipo 3, com suites, num 
R/C por 18 000 000,00MT; apartamen-
tos: Polana, tipo 3 por 6 500 000,00MT; 
Alto Maé, tipo 3, com quintal por 6 000 
000,00MT. Contacto: 84-5171252 ou 
82-8945040.

4385

COMPLEXO de 3 lojas, com escritório, 
sem obras, localizado no Alto Maé, 
próximo da Estátua, vende-se por 6 
500 000,00MT, com facilidades de 
pagamento. Contacto: 86-5745300 ou 
84-8576280.

4200

ARMAZÉM com estacionamento para 
3 viaturas, com algumas obras, locali-
zado no Alto Maé, próximo da Estátua, 
vende-se por 6 500 000,00MT, com 
facilidades de pagamento. Contacto: 
86-5745300 ou 84-8576280.

4200

PRECISA-SE

PRECISA-SE para comprar, vender 
ou arrendar: hotéis, prédios, condomí-
nios, lodges, vivendas, apartamentos, 
fábricas, armazéns, projectos e ou 
outros tipos de imóveis, comerciais ou 
habitacionais. Contacto: 85-5171252 ou 
82-8945040. Agência Imobiliária O. Mz; 
Facebook: organizersmz comercial@
organizersmz.com

4385

5858 4204

200

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE NAMPULA

REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

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

Nº de Concurso Objecto  de   Concurso
Modalidade de 

Concurso
Garantia 

Provisória

Data e hora-
limite de 

submissão de 
Propostas

Data e hora-
limite de 

Abertura de 
Propostas

Custos dos 
Documentos do 

Concurso 

Data do anúncio de 
Posicionamento de 

concorrentes
Observação

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

Fornecimento de material de 
escritório duradouro

Concurso 
Limitado

N/A 
27/5/2022
9.00 horas

27/5/2022
9.15 horas

1.000,00MT
10/6/2022
10.00 horas

Possuir 
Cadastro Único

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

Fornecimento de equipamento 
informático

Concurso 
Limitado

N/A
27/5/2022
10.00 horas

27/5/2022
10.15 horas

1.000,00MT
10/6/2022
10.10 horas

Possuir 
Cadastro Único

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

Fornecimento e montagem de 
aparelhos de ar-condicionado

Concurso 
Limitado

N/A
27/5/2022
11.00 horas

27/5/2022
11.15 horas

1.000,00MT
10/6/2022
10.20 horas

Possuir 
Cadastro Único

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

Contratação de provedor de 
serviços de agência de viagens 

Concurso 
Limitado

N/A
27/5/2022
13.00 horas

27/5/2022
13.15 horas

1.000,00MT
10/6/2022
10.30 horas

Possuir 
Cadastro Único

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

Provisão de serviços de envio de 
correspondências e cargas

Concurso 
Limitado

N/A
27/5/2022
14.00 horas

27/5/2022
14.15 horas

1.000,00MT
10/6/2022
10.40 horas

Possuir 
Cadastro Único

O prazo de validade das propostas é de 90 dias.

Os Documentos de Concurso e informações adicionais poderão ser adquiridos durante as horas normais de expediente, no endereço abaixo indicado, a partir do dia 12 de Maio de 2022.

Administração Nacional de Estradas, IP

Delegação Provincial de Nampula,

Estrada N104, Av. FPLM, nº2526

Muahivire Expansão

Tel: 82 324 272 0; Fax: 26 212 062,

Nampula – Moçambique

mediante o pagamento de uma quantia não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais), ou equivalente em moeda livremente convertível, para cada concurso, apresentando o 
respectivo talão de depósito na conta: ANE-Delegação Provincial de Nampula, Banco Millenium BIM-11834098. Os concorrentes interessados poderão obter informação adicional 
através do mesmo endereço. 

As propostas deverão ser apresentadas devidamente identificadas até à hora e datas indicadas na tabela acima, na Secretaria da ANE, IP-Delegação Provincial de Nampula.

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.

Nampula, Maio de 2022

(Repartição de Aquisições)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO

CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO 
SERVIÇO PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS

AVISO
O Serviço Provincial de Infra-Estruturas de Maputo faz saber 
que nos termos do artigo 27 do Regulamento da Lei de Minas em 
vigor, aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro, 
correm éditos de 30 (trinta) dias, a contar da segunda 
publicação no jornal “Notícias”, chamando a quem se julgue 
com direito a opor-se que seja atribuído o Certificado Mineiro 
número 11006CM para Areia de Construção e Diatomites, 
no distrito da Manhiça, na província de Maputo, a favor da 
requerente Xerinda Tranding, Sociedade Unipessoal, com 
as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -25   24   30,00 32   39   50,00

2 -25   24   30,00 32   40   20,00

3 -25   25   30,00 32   40   20,00

4 -25   25   30,00 32   39    0,00

5 -25   25   10,00 32   39    0,00

6 -25   25   10,00 32   39   50,00

Maputo, aos 2 de Maio 2022

O Director do Serviço Provincial

Fernando Andela

(Especialista “B”

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE E EMPREGO

Departamento de Aquisições 

ANÚNCIO DE CANCELAMENTO 
De acordo com o n° 2 do Art. 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de 
Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado 
pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que os objectos dos concursos 
abaixo mencionados, foram cancelados, nos termos previstos na tabela que se segue:

Modalidade Objecto de Concurso Fundamento

Concurso por Cotações 

31A002541/CC/01/2022

Fornecimento de pneus e 

baterias     

Por ter superado o 

valor estimado para a 

contratação 

Concurso Limitado 

31A002541/CL/01/2022

Fornecimento de 

mobiliário  

Falta de requisitos nas 

especificações técnicas  do 
concurso 

Concurso Limitado 

31A002541/CL/07/2020

Prestação de serviços de 

serigrafia  
Por motivos de revisão 

orçamental  

Maputo, Maio de 2022

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

Contacto: 84-5171252 ou 82-8945040.
4247

TRESPASSA-SE

PROPRIEDADE no condomínio Prince 
Village Tchumene 1, área de 45x45m², 
com muro, água, energia, segurança, 
documentos em dia, trespassa-se por 1 
800 000,00MT, negociáveis. Contacto: 
86-3241180 ou 87-7007009, sem inter-
mediários.

4051

PROPRIEDADE na Ponta D´Ouro, zona 
de expansão, Bairro da Zona Verde, com 
área de 50x50m² e vedação, trespassa-
-se a preço negociável, por motivo
de retirada. Contacto: 86-3241180 ou
87-7007009.

4051

VIATURAS

VIATURA Range Rover Evoque, diesel 
2.2, automático, 4x4, de 2014, 125 mil 
Km, revisão até Dezembro de 2022 na 
RAS, em estado novo de conservação, 
vende-se. Contacto: 86-3241180 ou 87-
7007009, sem intermediários.

4051

ARRENDA-SE

ARRENDA-SE

VIVENDAS: Sommerschield 1, tipo 5, 
com suites e 3 salas, arrenda-se por 
210 000,00MT; Polana, tipo 4 por 150 
000,00MT; Julius Nyerere, 20 gabinetes 
por 7000USD; Coop, tipo 4, com suite 
por 100 000,00MT; Cidade da Mato-
la, tipo 4, com suite e piscina por 65 
000,00MT; apartamentos: Polana, tipo 3 
por 60 000,00MT; tipo 2, com suite por 
60 000,00MT; Alto Maé, tipo 3 num R/C 
por 27 000,00MT. Contacto: 84-5171252 
ou 82-8945040.

4385

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

4385

VIVENDA para escritório ou habitação, 
sita no Bairro do Alto Maé, Rua Vas-
concelos Sá, 82, com suite, 3 salas, 
cinco quartos, 2 WC, quintal e garagem, 
arrenda-se. Contacto: 82-3884095, 84-
6251032, 84-5015912 ou 82-5252277.

4374

VENDE-SE OU ARRENDA-SE

VIVENDA na Cidade da Matola, próximo ao Conselho 
Municipal, Parque dos Poetas, tipo 4, com suites, sala 
grande, explanada, piscina, casa de hóspedes completa, 
dependência, wc serviçal, arrumos, área de serviços e 
estacionamento para viaturas, vende-se por 13 850 
000,00MT ou arrenda-se por 75 000,00MT. Contacto: 
84-5171252 ou 82-8945040.

4411

CASA tipo 2, num 1º andar, com 2 
casas de banho, cozinha americana, 
2 estacionamentos e segurança 24 
horas, no Condomínio Oásis, no Bairro 
da Coop, arrenda-se por 50 000,00MT, 
mensais. Contacto: 84-2803961 ou 
86-1291548.

4309

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

Vértice Latitude Longitude

1 -18   15   30,00 34   57   30,00

2 -18   15   30,00 34   58   40,00

3 -18   14   30,00 34   58   40,00

4 -18   14   30,00 35   00    0,00

5 -18   12   50,00 35   00    0,00

6 -18   12   50,00 35   00   50,00

7 -18   12   30,00 35   00   50,00

8 -18   12   30,00 35   01   20,00

9 -18   11   10,00 35   01   20,00

10 -18   11   10,00 35   03   50,00

11 -18   13   50,00 35   03   50,00

12 -18   13   50,00 35   03   40,00

13 -18   14   20,00 35   03   40,00

14 -18   14   20,00 35   03   10,00

15 -18   16   10,00 35   03   10,00

16 -18   16   10,00 35   02   40,00

17 -18   16   20,00 35   02   40,00

18 -18   16   20,00 35   02   30,00

19 -18   16   40,00 35   02   30,00

20 -18   16   40,00 35   02   20,00

21 -18   16   50,00 35   02   20,00

22 -18   16   50,00 35   02    0,00

23 -18   17    0,00 35   02    0,00

24 -18   17    0,00 35   00    0,00

25 -18   19    0,00 35   00    0,00

26 -18   19    0,00 35   00   20,00

27 -18   20   10,00 35   00   20,00

28 -18   20   10,00 34   57   30,00

Maputo, aos 9/5/2022

O Director-Geral

Adriano Silvestre Sênvano

(Geólogo)

AVISO

4345

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



DESPORTO Sexta-feira, 13 de Maio de 202242

A 
PUGILISTA internacional moçam-
bicana, Alcinda Panguana, entra 
em cena hoje no “Mundial” de Boxe 
Feminino que decorre em Istambul, 
na Turquia, para medir forças com a 

mexicana Brianda Tamara Cruz, na divisão 
dos 70 Kg. 

O combate é referente à segunda elimi-
natória (a moçambicana isenta da primeira) 
e deverá defrontar o vencedor do duelo entre 
Lovlina Borgohain (Índia) e Cindy Djankeu 
Ngamba (britânica de origem camaronesa) 
na etapa seguinte.

O duelo entre Alcinda Panguana e Brian-
da Cruz terá início por volta das 16.00 horas.

Alcinda, refira-se, é campeã regional 
por cinco vezes seguidas e, no ano passado, 
juntamente com Rady, conquistou o “Afri-
cano” da Zona III, na República Democrática 
do Congo, e participou nos Jogos Olímpi-
cos-2020, que tiveram lugar na capital ni-
pónica, Tóquio, com uma grande prestação, 
tendo ficado muito perto da zona das me-
dalhas.

Depois do acesso da Rady Gramane, na 
quarta-feira, certamente que Alcinda ga-
nhou muito mais alento para enfrentar de 
forma mais confiante a experiente pugilista 
mexicana.

O Mundial de Boxe Feminino de Istam-
bul conta com 310 atletas, representando 73 
países. A prova arrancou no passado sábado 
e prolonga-se até ao dia 20 do mês corrente.

O PETRO Atlético de Luan-
da tem esta noite uma missão 
“impossível” diante do Wydad 
Casablanca, ademais no Estádio 
Mohomed V, onde a partir das 
21.00 horas procura reverter a 
desvantagem de 1-3 consenti-
da no passado sábado, na capi-
tal angolana, durante a primei-
ra “mão” das meias-finais da 
Liga dos Campeões Africanos 
de futebol.

Para chegar à final, o em-
blema “petrolífero” deve ga-
nhar por, pelo menos, uma 
diferença de três golos. Uma 
tarefa dificílima para os ango-
lanos que, no mesmo palco, fo-
ram goleados por 5-1, em jogo 
da sexta e última jornada fase 
de grupos (Grupo “D”), dispu-
tado a 2 de Abril último.

Entretanto, na outra meia-
-final e também com uma mis-
são quase que “impossível”,
o ES Sétif, da Argélia, recebe
amanhã, a partir das 21.00ho-
ras, o Al Ahly do Egipto, do
avançado internacional mo-
çambicano Luís Miquissone.

No jogo do passado sába-
do, o Al Ahly venceu por 4-0 
e, para chegar à final, o ES Sétif 
deve ganhar por 5-0 ou registar 
um resultado com uma dife-
rença igual ou superior a cinco 
golos.

AL AHLY E CAF 
NA ROTA DE COLISÃO
O Al Ahly do Egipto está 

na rota de colisão com a Con-
federação Africana de Futebol 
(CAF), depois que o órgão reitor 
do futebol continental decidiu 
atribuir ao Marrocos a organi-
zação do jogo da final da Liga 
dos Campeões, a realizar-se no 
domingo do próximo dia 29 de 
Maio corrente.

A decisão revela, segundo 
o Al Ahly, actos de corrupção
na CAF que, assim, favorece o
Marrocos que, em princípio,
deve ter uma equipa na final
em que o próprio Al Ahly tem o 
passaporte mais do que garan-
tido.

A CAF, defende-se, entre-
tanto, dizendo que a decisão 
de atribuir a final a Marrocos se 
deveu à retirada da outra can-

“MUNDIAL” BOXE

Alcinda estreia-se hoje

Alcinda Panguana entra em acção no “Mundial” de Istambul

LIGA DOS CAMPEÕES DE ÁFRICA

Petro em missão “impossível”

Petro visita Casablanca com um pé já fora das competições africanas

LIONEL Messi é o desportis-
ta mais bem pago do mun-
do em 2022, de acordo com 
o “ranking” anual da revista
Forbes. Lebron James e Cris-
tiano Ronaldo completam o
pódio.

 O craque argentino, que 
no último defeso trocou o Bar-
celona por um contrato milio-
nário no Paris Saint-Germain, 
subiu ao primeiro lugar da lis-
ta (era segundo em 2021, atrás 
do lutador de MMA Conor 
McGregor), tendo auferido um 
total de 124,6 milhões de euros 
no último ano entre salários e 
publicidade.

Messi é seguido pela estrela 
da NBA Lebron James, com 116 
milhões, com a curiosidade de 
dois terços serem provenien-
tes de patrocínios, e por Cris-
tiano Ronaldo: o português do 
Manchester United auferiu 110 

O INTER de Milão conquistou, 
na noite de quarta-feira, a sua 
oitava taça de Itália da sua his-
tória, ao bater a Juventus, por 
4-2, numa grande partida de 
futebol. Afinal era o “derby” 
transalpino.

O Estádio Olímpico de 
Roma vestiu-se a preceito para 
receber a final e não terá ficado 
desiludido: em campo, Inter de 
Milão e Juventus ofereceram 
um dos golos do ano. No final, 
sorriram os homens de Milão, 
com uma vitória por 4-2.

BARELLA ABRIU 
AS HOSTILIDADES
Na capital italiana não foi 

preciso muito para se viver o pri-
meiro grande momento da noite: 
logo aos sete minutos, a Juve fa-
cilitou, deu espaço a Barella, e o 
criativo italiano rematou em jeito 
para o primeiro do encontro. Go-
laço.

Em desvantagem, os “bian-
coneri” acordaram. E de que ma-
neira. A equipa de Allegri cercou 

Inter conquista Taça de Itália

SEGUNDO A REVISTA FORBES

Messi é o desportista 
mais bem pago do Mundo

A PARTIR DE 2024-25

“Champions” passa
a ter 36 equipas

O FC Porto-Tondela, da Supertaça Cândido de 
Oliveira, será disputado no Estádio Municipal 
de Aveiro, confirmou terça-feira a Federação 
Portuguesa de Futebol (FPF).

“O pontapé de saída da nova época des-
portiva, a realizar entre FC Porto e Tondela, 
será realizado no dia 31 de Julho, no Estádio 
Municipal de Aveiro”, refere a FPF, em nota 
oficial.

A data já era conhecida desde finais de 
abril, altura em que a FPF anunciou o calendá-
rio da época desportiva 2022-23.

O encontro coloca frente-a-frente o ven-
cedor do campeonato de 2021-22 (FC Porto) 

com o finalista, e possível vencedor, da Taça 
de Portugal desta temporada, o Tondela.

A Supertaça vai disputar-se pela 12.ª vez 
na cidade aveirense.

O actual detentor do troféu é o Sporting, 
que bateu o Sporting de Braga por 2-1 na últi-
ma edição, também disputada em Aveiro.

O FC Porto, recordista de títulos, pode 
conquistar a prova pela 23.ª vez no seu histo-
rial. O Tondela, estreante, procura um título 
inédito, que também já foi conquistado pelo 
Sporting por nove vezes, pelo Benfica em oito 
ocasiões, pelo Boavista por três vezes e uma 
vez pelo Vitória de Guimarães.

SUPERTAÇA

Porto-Tondela a 31 de Julho

didatura, nomeadamente do 
Senegal. 

A decisão provocou uma 
indignação generalizada nas 
redes sociais, principalmen-
te no Egipto, onde o favorito 
Al Ahly deve enfrentar pre-
cisamente a equipa da casa, 
o Wydad Casablanca. Os dois
clubes estão em vantagem nas
meias-finais, depois de ven-
cerem o primeiro jogo por 4-0
e 1-3, ao ES Sétif da Argélia e
Petro de Luanda, de Angola,
respectivamente.

Com a hastag #StopCAF-
Corruption, que em português 
significa “pare com a corrup-
ção na CAF”, os egípcios cria-
ram na rede social Twitter uma 
campanha na qual afirmam 
que a influência da Federação 
Marroquina de Futebol esteve 
por detrás do decisão do Comi-
té Executivo da CAF de aceitar 
a sua candidatura para receber 
a final da Liga dos Campeões.

Na essência, o Al Ahly con-
sidera que a CAF decidiu de 
forma parcial, beneficiando 
o Wydad Casablanca, quando

por norma devia ser um estádio 
de país neutro a receber a final.

Para tentar reverter a de-
cisão da CAF, o presidente do 
Al Ahly, Mahmoud El-Khatib, 
reuniu-se no início da semana 
com a equipa e a encorajou a 
não se concentrar na polémi-
ca, apesar da vantagem de 4-0 
na eliminatória das meias-
-finais.

Por outro lado, na passa-
da terça-feira, Mahmoud El-
-Khatib manteve conversas
com o ministro egípcio da
Juventude e Desporto e o pre-
sidente da Federação Egípcia
de Futebol, respectivamente
Ashraf Sobhy e Gamal Allam,
para além de várias autorida-
des relacionadas à posição do
clube de contestação à indica-
ção de Casablanca como local
do jogo da final.

Depois disso, El-Khatib 
teria contactado especialis-
tas jurídicos para analisar as 
suas opções antes da próxima 
reunião da direcção do clube, 
tudo na tentativa de lutar con-
tra a decisão da CAF.

a baliza adversária e foi acumu-
lando oportunidades. Só a falta 
de eficácia e um grande Handa-
novic foram adiando o empate.

Mas se na primeira parte 
houve desinspiração “bianco-
nera”, tudo mudou no início da 

etapa complementar, e em dois 
minutos. Aos 50 minutos, Han-
danovic, tão bem no primeiro 
tempo, deixou escapar a bola 
de Alex Sandro e fez-se assim o 
empate. Segundos depois, a de-
fesa “nerazzurra” distraiu-se e 

deixou Vlahovic na cara do golo: 
o sérvio fez o resto.

Pela primeira vez em des-
vantagem, o Inter foi em busca 
de um golo que levasse pelo me-
nos o jogo para prolongamento, 
e depois de algumas ameaças 

conseguiu-o. Bonucci derrubou 
Lautaro Martínez na área, Ça-
lhanoglu pôs a bola no ângulo da 
marca de penalte.

Para todos os adeptos de fu-
tebol – menos os do Inter e os da 
Juventus, o objectivo estava mais 
alcançado: mais meia-hora deste 
duelo.

Perisic, esse, é que não estava 
com paciência para os penaltes.

Aos 98 minutos, novamen-
te da marca dos onze metros, o 
internacional croata recolocou 
os homens de Inzaghi na frente, 
e quatro minutos volvidos, num 
pontapé “canhão” ao ângulo da 
baliza fechou as contas. A per-
der por dois golos, a Juventus não 
mais conseguiu reentrar na par-
tida.

O Inter de Milão sucede pre-
cisamente à Juventus e conquista 
a Taça de Itália onze anos depois. 
O “scudetto” está mais difícil 
para a equipa de Milão, mas a 
Taça já está garantida, a juntar à 
Supertaça.

milhões de euros no último 
ano, com o salário e as receitas 
de publicidade a contribuírem 
quase em partes iguais para os 
seus rendimentos.

No top-10 da revista For-
bes há ainda mais um futebo-
lista (Neymar) e mais três jo-
gadores da NBA (Steph Curry, 
Kevin Durant e Giannis Ante-

tokounmpo), além da estre-
la de futebol americano Tom 
Brady, do pugilista mexicano 
Canelo Alvarez e da lenda do 
ténis Roger Federer. O tenista 
suíço está no 7.º lugar da lista e 
tem a particularidade de quase 
totalidade dos seus rendimen-
tos (87 milhões de euros) advir 
de publicidade.

A UEFA aprovou na última 
terça-feira o alargamento da 
Liga dos Campeões Europeus 
de 32 para 36 equipas a partir 
da época 2024-25, com um 
novo modelo de competição 
sem fase de grupos, passan-
do para uma liga única com 
oito jogos.

Após realizar consultas 
aos envolvidos no proces-
so, o Comité Executivo do 
organismo responsável pelo 
futebol europeu decidiu al-
terar de 10 para oito o nú-
mero de jogos a disputar por 
cada equipa, quatro em casa 
e quatro fora, e alterou o cri-
tério para atribuição de duas 
das quatro novas vagas, reti-
rando o acesso para os clubes 

com o coeficiente mais alto.
Assim, as quatro novas 

vagas vão ser para um o ter-
ceiro classificado do país em 
quinto lugar no “ranking” da 
UEFA, outra para um cam-
peão nacional, ampliando 
o número de clubes apura-
dos através do denominado
“Caminho dos Campeões”
e as duas restantes vão para
as federações com melhor
desempenho colectivo dos
seus clubes na época ante-
rior (número total de pontos
obtidos dividido pelo núme-
ro de clubes participantes).

Na primeira fase deste 
formato, a liga única, cada 
equipa defrontará oito ad-
versários diferentes - o cha-

O BASQUETEBOLISTA sérvio Nikola Jokic, dos Denver Nuggets, con-
quistou pela segunda época seguida o prémio de jogador mais valioso 
(MVP) da liga norte-americana de basquetebol (NBA), anunciou a or-
ganização ao final da noite de quarta-feira.

O poste de 27 anos impôs-se pela segunda vez na votação para 
MVP da fase regular da NBA, com 875 pontos, batendo o camaronês 
Joel Embiid, dos Philadelphia 76ers (706 pontos), e o grego Giannis 
Antetokounmpo, dos Milwaukee Bucks (595 pontos), este laureado 
em 2019 e 2020.

Jokic terminou a fase regular com médias de 27,1 pontos, 13,8 res-
saltos e 7,9 assistências por jogo, tornando-se o primeiro a conseguir 
dois mil pontos, mil ressaltos e 500 assistências na mesma temporada 
e a ter médias superiores a 25 pontos, 13 ressaltos e seis assistências. 
Foi, também, o primeiro jogador a ficar no top-10 em quatro dados es-
tatísticos: pontos por jogo, ressaltos por jogo, assistências por jogo e 
percentagem de lançamentos de campo.

JOKIC NUMA LISTA DE LENDAS
O basquetebolista dos Nuggets tornou-se o 13.º jogador a vencer 

o prémio em anos consecutivos, juntando-se a uma lista de lendas e
glórias da NBA: Kareem Abdul-Jabbar, Giannis Antetokounmpo, Larry 
Bird, Wilt Chamberlain, Stephen Curry, Tim Duncan, LeBron James,
Magic Johnson, Michael Jordan, Moses Malone, Steve Nash e Bill Rus-
sell.

Pese o prémio, Jokic e os Denver Nuggets não foram longe nos 
“playoffs”, caindo na primeira ronda ante os Golden State Warriors, 
numa temporada em que não contou com outras das grandes figuras 
da equipa, como Jamal Murray e Michael Porter Jr, que apenas fez nove 
jogos.

Este foi o último prémio a ser anunciado. Monty Williams (Phoenix 
Suns) foi o melhor treinador, Ja Morant (Memphis Grizzlies) o jogador 
com mais evolução, Marcus Smart (Boston Celtics) o melhor defensor, 
e Scottie Barnes (Toronto Raptors) o melhor rookie.

Nikola Jokic MVP da NBA

Jokic venceu o prémio pela segunda vez consecutiva, entrando num restrito grupo 
de lendas da NBA

mado sistema suíço. No en-
tanto, a UEFA não entrou em 
detalhes sobre os critérios 
para emparelhar as equipas 
nem sobre a possibilidade de 
formações do mesmo país se 
defrontarem.

Os oito melhores classi-
ficados na liga única vão ser 
apurados para a fase a eli-
minar da competição, en-
quanto os classificados entre 
o 9.º e o 24.º lugar vão dis-
putar um “play-off” a duas
“mãos” para apurar outras
oito equipas.

Do 25.º para baixo, as 
equipas vão ser eliminadas 
e nenhuma vai passar para a 
Liga Europa.

O Comité Executivo da 
UEFA, reunido em Viena, 
confirmou que “todos os 
jogos antes da final serão 
ainda disputados a meio da 
semana, reconhecendo a 
importância do calendário 
doméstico de jogos em toda 
a Europa”.

As mudanças no formato 
vão ser também aplicadas à 
Liga Europa, com oito jogos 
na fase de liga, e à Liga Con-
ferência Europa, com seis jo-
gos na fase de liga, incluindo 
ambas as mesmas 36 equipas 
nesta fase. -(DN) 

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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A 
SEGUNDA jornada 
do Moçambola-2022 
tem como principal 
proposta a deslocação 
da campeã nacional 

em título, a Black Bulls, à ci-
dade da Beira para medir forças 
com o Ferroviário local, duelo 
marcado para domingo, às 
15.00 horas.

É o reencontro do detentor 
do título com o vice-campeão 

nacional, duas semanas depois 
do duelo da Supertaça ganho 
pelo conjunto de Tchumene. 

Há muitas contas a ajustar 
no Chiveve. É que este será 
o quarto jogo oficial entre os
dois conjuntos, o terceiro para 
o Moçambola, sendo que o
Ferroviário da Beira procura a
sua primeira vitória diante da
Black Bulls. Nos anteriores três 
jogos houve um nulo (na Bei-

ra), uma vitória dos “touros” 
(no Tchumene), ambos para 
o Moçambola-2021, e uma
vitória da Black Bulls, na Su-
pertaça.

Entretanto, a equipa 
campeã nacional chega a Bei-
ra ferida no seu orgulho após 
derrota caseira no arranque 
do Moçambola, semana pas-
sada, diante da UD Songo, por 
0-1. No Chiveve, os “touros” 

INSTADO a reagir a demissão de Rui Tadeu, 
o vice-presidente da FMF, Jorge Bambo,
disse que só teve conhecimento do fac-
to através dos órgãos de informação, pois o 
demissionário ainda não abordou a nenhum 
elemento da direcção da federação ou comu-
nicar por escrito o seu desejo.

“Não temos documento que formaliza a 
sua demissão, mas sabemos desse facto via 
órgãos de comunicação e redes sociais. Não 
sabemos ao certo se esse é o desejo ou não 
de Rui Tadeu, até porque mesmo informal-
mente ainda não abordou a nenhum ele-
mento da nossa direcção”, disse.

Bambo reconhece, no entanto, que o que 
deve estar por detrás da suposta demissão 
de Tadeu é a aprovação dos campos inicial-
mente reprovados pela CLC, mas chama at-
enção para a realidade dos clubes e futebol 
moçambicanos.

“A CLC está a fazer o seu trabalho e 

reconhecemos que tem estado a o fazer mui-
to bem e as suas decisões têm sido correctas, 
mas a nossa realidade, como país, é outra. A 
se cumprir à risca a todas as recomendações 
corríamos o risco de não ter o Moçambo-
la, pois quase todos os campos não têm 
condições”, frisou.

O processo de licenciamento de clubes, 
em Moçambique, entrou em vigor em 2015, 
embora tenha sido introduzido ano antes, à 
luz dos novos ditames da FIFA e da Confed-
eração Africana de Futebol (CAF), tendo sido 
graduado em três grupos correspondente ao 
nível da competição em que os clubes estão 
inseridos.

Com efeito, existe licenciamento para 
provas internacionais, nacionais e locais (po-
dendo ser regional, provincial ou distrital, 
conforme as especificidades de cada país).

São cinco os critérios: administrativo, fi-
nanceiro, legal, infra-estrutura e estrutural.

AS internacionais moçambicanas, Lónika e Ninica, a evoluirem no 
Young Buffalos, emblema que milita no Women Football League 
(WFL), liga de futebol feminina do Eswatini, foram determinantes 
no triunfo, por 8-0, da sua equipa diante do Manzini Wanderers, ao 
marcar três golos, sendo dois para a primeira e um para a segunda.

Com a goleada de segunda-feira, a equipa lidera a prova com 
57 pontos e um saldo de 175 golos marcados e nenhum sofrido. A 
turma das moçambicanas tem mais cinco pontos que o segundo 
classificado, Royal Leopards, curiosamente o adversário de ama-
nhã, naquele que é o jogo mais aguardado da ronda.

“Será um grande jogo tendo em conta que são duas equipas 
fortes e que têm travado uma forte rivalidade neste campeonato 
e não só. Acredito que será interessante e, claro a nossa intenção 
passa por vencer a partida e continuar a liderar até o final da prova. 
Estamos moralizadas e confiantes na vitória”,  promete Ninica.

Ninica conta agora com 24 golos em oito jogos. Por sua vez, 
Lónika e Chingueleza, compatriotas e colegas de equipa, têm o 
registo de sete e dois golos, respectivamente, numa lista de “arti-
lheiras” liderada por Celiwe Nkambule, com 51 remates certeiros, 
em 14 jogos.

O INTERNACIONAL moçam-
bicano Reinildo recuperou a 
cem porcento da lesão sofrida 
no embate com o Real Madrid 
no último domingo e alinhou 
mesmo a titular na vitória do 
Atlético, na noite de quar-
ta-feira, sobre o Elche, por 
2-0, garantido assim a pre-
sença na fase de grupos da Liga 
dos Campeões Europeus, na 
próxima época.

O marcador foi inaugurado 
ao minuto 28, com o avança-
do Matheus Cunha a aparecer 
no coração da área a desviar 
o cruzamento rasteiro de Re-
nan Lodi. Já na segunda par-
te, combinação entre Antoine 
Griezmann e Rodrigo de Paul 
culminou no segundo golo 
dos “colchoneros”, autoria do 
médio argentino. Nos descon-
tos, Luis Suárez ainda assinou 
o terceiro mas o VAR anulou o

lance devido a fora-de-jogo.
Com esta vitória, a equipa 

de Reinildo saltou para o ter-
ceiro lugar, com 67 pontos, 
ultrapassa o Sevilha (66) e as-
segura que já não sairá do top 
4, pois o Bétis tem 61, mas em 
desvantagem no confronto di-
recto com os madrilenos.

ZAINADINE E CLÉSIO 
SEM TREINADOR

Zainadine Jr e Clésio vão 
ficar sem treinador durante 11 
dias, período que o Conselho 
de Disciplina da Federação 
Portuguesa de Futebol deci-
diu suspender Vasco Seabra 
após críticas duras ao árbitro, 
Cláudio Pereira, no jogo entre 
o Marítimo e o Vizela a contar
para a 35.ª jornada da Liga por-
tuguesa. 

“Vens para aqui brincar 
com a gente, és uma ver-

gonha”, disse Vasco Seabra 
ao juiz do encontro, segun-
do o que se pode ler no mapa 
de castigos. Assim, o téc-
nico do Marítimo vai falhar 
o jogo da última jornada da
Liga contra o Moreirense.
Além da suspensão aplicada
pela expulsão contra o Vize-
la, o treinador do emblema
“insular” vai ter de pagar uma
multa de 2.100 euros por “le-
são da honra e da reputação e
denúncia caluniosa” após pro-
testar contra o árbitro Cláudio
Pereira.

Também o treinador-ad-
junto da equipa “insular” 
Cláudio Botelho foi suspen-
so por 11 dias e com multa de 
2.100 euros, igualmente por 
palavras dirigidas à equipa de 
arbitragem na mesma partida, 
que lhe valeram a ordem de 
expulsão.

O SELECCIONADOR nacional, 
Abineiro Ussaca, e o goleador 
Nelson Manuel, da Selecção 
Nacional de futebol de praia 
vão integrar ainda este mês a 
equipa do Marselha da Fran-
ça, que vai disputar a Liga dos 
Campeões Europeus.

A partida do seleccionador 
nacional e da maior estrela da 
equipa nacional está prevista 
para o dia 24 do mês em cur-
so e o regresso para o dia 12 de 
Junho, período em que defen-
derão os marselheses na Taça 
dos Campeões Europeus. Serão 
portanto três semanas, em que 
ambos terão a oportunidade 
de continuar a mostrar o seu 
valor além fronteiras. Aliás, o 
convite acontece devido à ex-
celente prestação da Selecção 
Nacional nas últimas competi-
ções internacionais, tendo sido 

abordados pelo seleccionador 
das Comores na Taça COSAFA, 
competição ganha por Mo-
çambique em Novembro últi-
mo em Durban, com Nelson a 
ser considerado o melhor jo-
gador da competição, à seme-
lhança do que tinha acontecido 
no CAN-Dakar 2021.

De acordo com Ussaca, o 
técnico comoriano, Amir Ab-
dou, que faz parte da equipa 
técnica do Marselha, já os tinha 
como referências para reforçar 
o clube francês e essa possi-
bilidade ganhou mais forma
aquando da “COSAFA”.

“Durante a Taça COSAFA, 
o seleccionador das Comores
fez o convite a mim e ao Nel-
son para irmos trabalhar no
Marselha e de lá para cá fomos
conversando e posso dizer que
faltam alguns detalhes para

que tudo fique acertado. Como 
sabem, tenho acordo com a 
Federação Moçambicana de 
Futebol (FMF) organismo que 
está intermediar as negocia-
ções. Nos próximos dias haverá 
mais desenvolvimentos sobre 
a minha ida e a do Nelson para 
França”, avançou.

De referir que este ano, 
Abineiro Ussaca e Nelson San-
tos, que tem contrato com o 
Ferroviário de Maputo, terão 
em Outubro a responsabilida-
de de servir a Selecção Nacio-
nal no CAN, que irá decorrer na 
praia de Vilankulo, província 
de Inhambane e a ida ao futebol 
francês, um dos mais evoluídos 
da Europa, será certamen-
te uma mais-valia no sentido 
de que irão adquirir mais ex-
periência, no caso de Nelson, 
maior ritmo competitivo. 

MOÇAMBOLA-2022

Ilustre visita do 
campeão a Chiveve

Fer. Beira e ABB, com muitas contas a ajustar, protagonizam, no Chiveve, o duelo mais importante da segunda ronda 
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dos para um grande jogo no 
Caldeirão, um dos terrenos 
mais complicados para os vis-
itantes.

Não menos importante é 
o embate entre Costa do Sol
e a Liga Desportiva de Mapu-
to, marcado para o campo dos 
“muçulmanos”, a casa em-
prestada dos “canarinhos”. 
Ambos entraram a ganhar na 
prova e certamente procurarão 
manter o estado de graça na 
Matola “C”.

Na Barragem, a União 
Desportiva do Songo bate-se 
com a AD Vilankulo, com os 
“hidroeléctricos” claramente 
favoritos.

Em Quelimane, o 
Matchedje de Mocuba bate-se 
com o Ferroviário de Nacala, 
duas formações que entraram 
em falso na prova, após der-
rotas diante da Liga e do Fer-
roviário de Nampula, respecti-
vamente. 

Em Xinavane, o Incomáti 
recebe o Ferroviário de Ma-
puto em mais um duelo entre 
dois perdedores da primeira 
jornada. Em Nampula há um 
embate de “locomotivas”, 
com o Ferroviário local a rece-
ber o homónimo de Lichinga. 
Ambos entraram a ganhar no 
Moçambola-2022.

Todos os jogos terão lugar 
domingo a partir das 15.00 ho-
ras.

TAÇA DOS CAMPEÕES EUROPEUS DE FUTEBOL DE PRAIA

Abineiro e Nelson 
reforçam Marselha

Abineiro Ussaca e Nelson Manuel vão viver uma experiência nova na França

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO

Reinildo sela presença 
na Champions League

Reinildo comemora o golo com o marcador Matheus Cunha

Lónika e Ninica

LIGA FEMININA DA ESWATINI

Lónika e Ninica 
marcam na goleada 
dos Buffalos

tentam o primeiro triunfo na 
prova, enquanto os “locomoti-
vas” precisam manter a senda 
vitoriosa iniciada na jornada 
transacta na Machava, onde 
bateram o homónimo da cap-
ital, por 2-1.

Estão lançados os da-

COMISSÃO DE LICENCIAMENTO DE CLUBES

JORGE BAMBO, VICE-PRESIDENTE DA FMF

Rui Tadeu sente-se
desautorizado e demite-se

Ainda não temos 
comunicação formal

O EXPERIENTE dirigente 
desportivo, Rui Tadeu, 
demitiu-se, esta semana, do 
cargo de presidente da Co-
missão de Licenciamento de 
Clubes (CLC), invocando a 
desautorização das deliber-
ações do órgão que dirige por 
parte da direcção da Feder-
ação Moçambicana de Futebol 
(FMF).

Em causa estão cinco cam-
pos de futebol inicialmente 
reprovados e considerados in-
aptos para acolherem jogos do 
Moçambola-2022 por parte da 
CLC, mas que a FMF lhes ha-
bilitou a acolher jogos da maior 
competição futebolística do 
país, em comunicado datado 
de 5 de Maio corrente. 

Trata-se do Estádio da 
Machava, os campos do Costa 
do Sol, Incomáti, Ferroviário 

da Beira e Ferroviário de Que-
limane, este último, a casa do 
Matchedje de Mocuba, que 
mesmo sem reunir condições 
para jogos de alta-competição, 
a FMF optou por homologá-los 
para o Moçambola.

Essa situação fez “entornar 
o caldo” e agravou a relação
já tensa e critica entre a FMF
e a CLC, pois, ano após ano,
este órgão tem vindo a tomar
posições sobre infra-estruturas 
desportivas que são posterior-
mente desacatadas pela FMF.

O Estádio da Machava, por 
exemplo, mesmo com graves 
problemas do piso, até já acol-
heu um jogo do Moçambo-
la-2022, tendo sido palco do 
Ferroviário de Maputo-Fer-
roviário da Beira que terminou 
com a vitória dos visitantes, 
por 2-1.

Os restantes campos de-
verão acolher jogos do Moçam-
bola pela primeira vez este 
fim-de-semana, à excepção 
do Costa do Sol que já tem 
acordo com a Liga Desportiva 
de Maputo para fazer da Ma-
tola “C” sua casa empresta-
da, dado que Matchiki-Tchiki 
vai mesmo à reabilitação. Os 
campos do Ferroviário da Bei-
ra e de Quelimane ainda não 
haviam sido inspeccionados 
pela segunda vez, depois das 
recomendações deixadas nos 
finais do ano passado, enquan-
to o do Incomáti carecia do ve-
redicto final, após a inspecção 
efectuada semana passada pela 
CLC.

Em contacto com o “Notí-
cias”, Rui Tadeu confirmou a 
demissão, mas só promete falar 
do assunto “oportunamente”.

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Sarampo faz 14 vítimas        
no Zimbabwe
CATORZE crianças morreram e dezenas foram infectadas por 
um surto de sarampo no Zimbabwe, anunciou ontem o Minis-
tério da Saúde e Cuidados Infantis. Os infectados têm idades 
entre 6 meses e os 15 anos, detalhou o departamento gover-
namental em comunicado, especificando que apenas nove de 
um total de 72 infectados estavam vacinados contra a doença. 
Até agora, o surto foi detectado em Mutasa, um distrito agrí-
cola na populosa província de Manicaland (leste) que faz fron-
teira com Moçambique. Para controlar o surto, as autoridades 
sanitárias iniciaram uma campanha de vacinação no distrito 
de Mutasa visando a faixa etária dos 6 meses aos 15 anos, in-
dependentemente do estado vacinal. Por outro lado, todas as 
províncias foram encorajadas a estar em alerta máximo.

Embaló em consultas 
sobre situação política
O PRESIDENTE guineense, Umaro Sissoco Embaló, reune-se 
hoje com o presidente do Parlamento e com os partidos po-
líticos com assento parlamentar, e convocou o Conselho de 
Estado para segunda-feira, para analisar a situação sócio-polí-
tica do país, disse à Lusa fonte da Presidência. Segundo a nota 
da convocatória enviada aos conselheiros de Estado, a que a 
Lusa teve acesso, os encontros com os partidos políticos, pre-
sidente da Assembleia Nacional Popular e Conselho de Estado 
acontecem depois críticas públicas à forma como está a ser ge-
rido o envio de uma missão de estabilização da Comunidade 
Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) para a 
Guiné-Bissau sem informação precisa e sem o Parlamento ser 
consultado.

Confrontos entre comunidades
SEIS soldados e um polícia nigerianos morreram na terça-
-feira em confrontos entre duas comunidades no Estado de
Taraba, leste da Nigéria, anunciou esta quarta-feira a polícia.
Uma equipa conjunta do Exército e da Polícia, enviada para
intervir em confrontos armados entre pastores da etnia Fula-
ni e agricultores Kuteb, foi atacada na aldeia de Tarti, distri-
to de Takum, disse o porta-voz da polícia de Taraba, Usman
Abdullahi. “Perdemos seis soldados e um polícia”, disse Ab-
dullahi. “O comandante militar que lidera a equipa, um tenen-
te-coronel, está desaparecido e presumivelmente sequestrado 
por uma das partes em conflito”, acrescentou. Foram envia-
dos reforços para o local para restabelecer a calma e encontrar
o militar desaparecido. O ataque é o culminar de semanas de
confrontos entre as duas comunidades. 

Polícia condenado à morte
UM tribunal militar da República Democrática do Congo (RD 
Congo) condenou à morte um alto dirigente da Polícia pelo seu 
papel no assassínio, em Junho de 2010, do proeminente acti-
vista de direitos humanos Floribert Chebeya e motorista deste, 
Fidèle Bazana. Segundo informações recolhidas pelo portal de 
notícias congolês “7sur7”, o tribunal condenou à morte o co-
missário superior Christian Ngoy Kenga Kenga, comandante 
do batalhão Simba na altura do acontecimento. As acusações 
que o tribunal deu como provadas incluíam assassínio, deser-
ção e desvio de armas e munições. Outro dos arguidos no pro-
cesso, Jacques Migabo, foi condenado a 12 anos de prisão por 
homicídio e foi demitido da Polícia, decisão igualmente im-
posta a Kenga Kenga. Um terceiro arguido, sobre quem pendia 
a acusação de deserção foi absolvido. A sentença contra Kenga 
Kenga vem na sequência da condenação à morte, em 2011, de 
quatro polícias pelo assassínio do activista, embora o envolvi-
mento de funcionários de alto escalão na cadeia de comando 
fosse sempre suspeito.

Condé investigado 
por homicídios e tortura
UMA inspecção judiciária foi aberta contra o ex-Presidente 
da Guiné-Conacri Alpha Condé e várias outras personalida-
des por suspeita de crimes como homicídios, tortura, raptos 
e violações, anunciou a Procuradoria de Dixinn, em Conacri. 
O procurador de Dixinn abriu a investigação por factos presu-
midos, nomeadamente homicídio, assassínio e cumplicidade, 
raptos e sequestros, actos de tortura, violações e agressões se-
xuais, agressões intencionais, pilhagem cometidos na Guiné-
-Conacri durante o período do referendo e das legislativas de
Março de 2020 e depois durante as presidenciais de Outubro
do mesmo ano, segundo um comunicado citado ontem pela
AFP. A investigação abrange também o último primeiro-mi-
nistro de Condé, Ibrahima Fofana, o antigo ministro da Defesa 
Mohamed Diane e “várias outras” personalidades, segundo o
comunicado, que não precisa as restantes identidades.

Organizações defendem 
eleições e democracia 
UMA coligação que reúne 200 organizações da sociedade civil 
entregou um manifesto ao Supremo Tribunal Federal e ao Tri-
bunal Superior Eleitoral em defesa das eleições, na sequência 
de dúvidas infundadas do Presidente brasileiro relativamente 
ao processo eleitoral. “Descredibilizar e enfraquecer o proces-
so eleitoral interessa apenas àqueles que não têm compromis-
so com a expressão da vontade popular, definida através do 
voto, base do nosso sistema democrático”, lê-se no manifesto 
da Coligação Pacto pela Democracia, entregue na quarta-feira 
ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, e 
ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fa-
chin. Jair Bolsonaro, que procurará a reeleição, em Outubro, 
tem acusado repetidamente membros da autoridade eleitoral 
de favorecer o seu rival, o ex-presidente Lula da Silva e insistiu 
que o sistema de votação electrónica do país não é confiável. 

O PRIMEIRO-MINISTRO italiano, Mario Dra-
ghi, pediu nesta quarta-feira em Washington 
que os Estados Unidos e a Rússia aceitem 
sentar-se à mesma “mesa para a paz”, e 
encontrem uma saída para guerra  na Ucrâ-
nia.

“Há que se fazer um esforço para se sen-
tar à mesa” de negociações “e é um esforço 
que deve ser feito por todos os aliados, mas 
em particular, por exemplo, pela Rússia e 
Estados Unidos” disse Draghi aos jornalis-
tas, no dia seguinte a uma reunião com o 
Presidente norte-americano, Joe Biden.

“É necessário uma mesa com todos, a 
Ucrânia é sem dúvidas protagonista desta 
mesa”, porque “devemos evitar a suspeita” de 
uma “paz imposta, uma paz organizada pelos 
Estados Unidos, os europeus ou os russos e que 
não seja aceitável para os ucranianos”, afir-
mou.

A Administração Biden, que esteve muito 
envolvida na busca de soluções diplomáticas 
com Moscovo antes do conflito, quase não fez 
contactos de alto nível com a Rússia desde a 
invasão da Ucrânia em 24 de Fevereiro.

E insiste que não considera se envol-

ver directamente nas negociações enquanto 
não houver uma desescalada russa. Ao mes-
mo tempo desenvolve um enorme esforço 
de guerra em apoio à Ucrania, com o objetivo 
principal de quando a guerra terminar a Rússia 
estar enfraquecida militar e economicamente, 
e eventualmente perca o estatuto de superpo-
tência.

Draghi, no entanto, defende uma retorno 
do diálogo entre norte-americanos e russos, 
considerando por isso necessário “retomar e 
intensificar os contactos em todos os níveis”.

O governante transalpino expressou re-

servas sobre a oposição dos EUA à presença de 
Putin na próxima cimeira do G20, a decorrer 
em Novembro na Indonésia.

“Por um lado, todos temos a tentação de 
não sentarmos à mesma mesa que Putin. Mas, 
por outro lado, o facto é que o resto do mundo 
estará ao redor desta mesa, e levantar-se signi-
fica abandonar o resto do mundo”, argumen-
tou.

Segundo ele, “diante da necessidade de 
formar uma mesa para a paz, é preciso um 
pouco de reflexão” antes de anunciar um boi-
cote.  (SWISSINFO)

A ÁFRICA Austral registou na semana passada 
um aumento de casos de Covid-19, pela terceira 
semana consecutiva, à medida que a região se 
aproxima da época fria, alertou ontem a Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS) em comuni-
cado.

“Este aumento de casos é um sinal de aler-
ta que estamos a acompanhar de perto”, disse 
o director de preparação e resposta a emergên-
cias da OMS para a África Austral, Abdou Salam 
Gueye.

“Os países devem intensificar a sua prepa-
ração e garantir que podem dar uma resposta 
eficaz no caso de uma nova vaga pandémica”, 
acrescentou.

Segundo a OMS, a África Austral registou na 
semana passada um aumento de 32% de casos 
em relação à anterior (perto de 46.300 casos po-
sitivos).

O aumento mais significativo ocorreu na 
África do Sul, onde os casos registados sema-
nalmente quadruplicaram nas últimas três se-
manas.

No entanto, de acordo com a OMS, o nú-
mero de mortos não está a aumentar de forma 
tão rápida, pois a África do Sul confirmou 376 
mortes nas últimas três semanas, o dobro em 
comparação com o número das três semanas 
anteriores. Da mesma forma, o número de in-
ternamentos ainda é baixo.

O número de positivos também está a cres-

cer rapidamente em Eswatini (antiga Suazi-
lândia) e Namíbia, países que relataram um 
aumento de 50% de casos nas últimas duas se-
manas em comparação com as duas anteriores.

Para a OMS, a presença da variante Ómicron 
num momento em que os países estão a redu-
zir muitas das medidas para conter a doença é a 
principal causa dessas tendências.

Além disso, a OMS manifestou-se preocu-
pada com o aparecimento de sub-variantes que 
contêm mais mutações e “ainda não está claro 
como elas afectam a imunidade”, considera-se 
no comunicado.

A agência da ONU salientou a importância 
de África manter as melhorias que alcançou nos 
últimos dois anos na resposta ao novo corona-
vírus, sobretudo em aspectos como vigilância, 
testagem ou tratamento.

Lamentou que, após uma redução no nú-
mero de infecções em todo o continente no iní-
cio do ano, muitos países também começaram a 
fazer menos testes.

Desde a notificação do seu primeiro pacien-
te com Covid-19, em Fevereiro de 2020,  África 
registou 11,7 milhões de casos da doença, cerca 
de 253.000 dos quais resultaram em óbitos.

A Covid-19 já provocou pelo menos 6,26 
milhões de mortes em todo o mundo desde o 
início da pandemia, nos princípios de 2020, se-
gundo o mais recente balanço da página “on-li-
ne” Our World in Data. (Lusa)

A PRIMEIRA fábrica a produ-
zir vacinas contra a Covid-19 
em África não recebeu enco-
mendas suficientes e poderá 
parar a produção dentro de 
semanas, algo que a Organi-
zação Mundial da Saúde con-
sidera “um fracasso” na luta 
pela equidade das vacinas.

“O início da produção 
de vacinas no continente foi 
amplamente saudado como 
uma grande conquista para a 
África, mas não foi seguido de 
pedidos. Não recebemos ne-
nhuma solicitação das gran-
des agências multilaterais”, 
disse o director para o desen-
volvimento comercial estra-
tégico da Aspen Pharmacare 
na África do Sul, citado pela 
agência Associated Press.

Stavros Nicolaou disse que 
a empresa não pode deixar as 
suas instalações de fabrico em 
larga escala paradas e, em vez 
disso, voltará a fabricar anes-
tésicos.

Na sequência da pande-
mia da Covid-19, a empresa 
mudou a sua produção e al-
cançou capacidade para pro-

duzir mais de 200 milhões de 
doses anuais da vacina John-
son & Johnson (J&J) de dose 
única.

No entanto, a esperada 
procura não se concretizou.

“A Covax encomendou 
2,1 mil milhões de doses de 
vacinas para a Covid-19, mas 
nem uma foi feita à Aspen ou 
a qualquer outro fabrican-
te africano”, disse Nicolaou, 
referindo-se ao programa 
apoiado pelas Nações Unidas 
de distribuição de vacinas aos 
países mais pobres.

O responsável da Aspen 
classificou como “um pecado 
capital ter uma valiosa capa-
cidade de fabrico estéril e não 
a utilizar”.

Nicolaou disse que a falta 
de encomendas “não é boa 
para a ambição de África de 
reduzir a sua dependência de 
vacinas importadas de 99% 
para 40%”.

“Se falharmos neste pri-
meiro passo, será mau, não só 
para a Aspen, mas para todos 
os que aspirem a fazer vacinas 
em África”, afirmou.

Numa conferência de im-
prensa ontem, o responsável 
da OMS para as emergên-
cias em África, Abdou Salam 
Gueye, considerou tratar-se 
de “um fracasso”, mas afir-
mou que a organização irá 
aprender com ele.

Quando foi anunciada, 
a produção local de vacinas 
contra a Covid-19 na fábrica 
da Aspen foi aplaudida como 
um passo em frente nos esfor-
ços do continente para suprir 
as suas próprias necessidades 
de vacinas, mas no ano pas-
sado surgiram críticas de que 
a maioria das suas doses es-
tavam a ser exportadas para 
a Europa, segundo o acordo 
com a J&J.

Enquanto 70% da popu-
lação dos países ricos já está 
totalmente vacinada contra 
o novo coronavírus, apenas
17% dos 1,3 habitantes de
África tem a vacinação com-
pleta, segundo estatísticas di-
vulgadas ontem pelo Centro
de Controlo de Doenças da
União Africana (África CDC).
(Lusa)

A 
COMUNIDADE de 
Desenvolvimento da 
África Austral (SADC) 
apelou ao governo sul-
-africano para garantir

a protecção dos cidadãos afri-
canos residentes naquele país 
contra ataques xenófobos.

À saída de uma audiência, 
na quarta-feira, com o Presi-
dente zimbabweano, Emmer-
son Mnangagwa, o secretário 
executivo da SADC, Elias Ma-
gosi, disse pretender garantir 
a integração regional e os ata-
ques xenofóbicos são contrá-
rios a este desiderato.

Este apelo surge numa al-
tura em que este fenómeno 
ocorre, em meio a crescentes 
tensões, na África do Sul, com 
os cidadãos estrangeiros negros 
a serem novamente atacados 
por sul-africanos numa onda 
xenófobica apelidada de “Ope-
ração Dudula”.

No mês passado, um zim-
babweano, Elvis Nyathi, foi 
brutalmente assassinado por 
sul-africanos em Diepsloot.

Magosi disse que tais acções 
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SADC exige garantias
de protecção a estrangeiros
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Xenofobia não conjuga com integração regional

com isso e estamos engajados 
com a liderança da Repúbli-
ca da África do Sul para que se 
encontremos soluções”, acres-
centou.

Indicou que a região tam-
bém encoraja abordagens bila-
terais entre os Estados- mem-
bros para os casos de xenofobia.

“Encorajamos os governos 
a se envolverem ao mais alto 
nível para garantir que cida-
dãos de qualquer país estejam 
seguros e que a segurança não 
seja comprometida. A mensa-
gem que eu enviaria para aque-
les que o praticam, digamos na 
África do Sul, é que eles têm 
cidadãos em outros lugares e 
não gostariam que seus com-
patriotas em outras partes da 
região fossem tratados assim”, 
salientou Magosi.

O secretário executivo da 
SADC disse ainda que o seu 
mandato é para garantir que as 
aspirações dos fundadores do 
bloco regional de assegurar que 
a África Austral prospere e seja 
integrada, sejam cumpridas. 
(THE HERALD)

são um maldição dos valores da 
SADC, fundada em Agosto de 
1992.

“A ideia dos fundadores da 
comunidade era garantir que 
nos integrássemos e que os 

nossos cidadãos circulassem 
livremente, o que significa que 
poderiam encontrar actividade 

económica em qualquer ponto 
da região”, afirmou.

“Estamos preocupados 

NOVO CORONAVÍRUS

GUERRA NA UCRÂNIA 

VACINAS CONTRA COVID-19 

OMS adverte para aumento 
de casos na África Austral

Itália pede “reunião de paz” entre EUA e Rússia

Fábrica africana pode parar 
por falta de encomendas
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