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A PARTIR das evidências reunidas até ao momento, sabe-se que o Corona-
vírus pode ser transmitido em TODAS AS REGIÕES, incluindo aquelas com 
tempo quente e húmido. Independentemente do clima, adopte medidas de 
proteção, a melhor das quais é lavar as mãos com frequência. 

Acidente faz três
mortos em Manica

HCM recebe mais meios 
para combater pandemia

IGAP apresenta 
balanço semestral

TRÊS pessoas perderam a vida na manhã de 
ontem quando a viatura em que seguiam 
bateu um obstáculo e precipitou-se para 
o rio Vandúzi, na província de Manica. São
ainda desconhecidas as causas do acidente,
que ocorreu na estrada que liga a cidade de
Chimoio e o distrito de Manica.

A INSPECÇÃO-GERAL de Administração Pública (IGAP) 
apresenta quinta-feira, em Maputo, o relatório de ba-
lanço das actividades inspectivas e de fiscalização rea-
lizadas no primeiro semestre deste ano. Estas acções 
decorrem no âmbito do cumprimento das normas que 
regem a organização e o funcionamento da Administra-
ção Pública, directa e indirecta, incluindo nas entidades 
descentralizadas e missões diplomáticas e consulares do 
país no estrangeiro.

O HOSPITAL Central de Maputo (HCM) recebeu, semana 
passada, mais equipamentos e consumíveis hospitalares 
para aumentar a capacidade de resposta e assistência aos 
pacientes com Covid-19. Trata-se de dois mil respiradores 
N95, cinco mil luvas de exame, 30 oxímetros de pulso, 10 
monitores cardíacos, dez esfigmomanómetros digitais e 
termómetros digitais, oferecidos pela USAID, em parceria 
com a organização não-governamental JhPiego. 

BREVESCondutor morre após
indisposição súbita

Gestão de recursos naturais 
deve ser fortalecida

Mambas prometem
vitória frente à Namíbia

O 
PRESIDENTE da Re-
pública, Filipe Nyusi, 
afirmou ontem que o 
terrorismo em Cabo 
Delgado será abordado 

com agressividade, de modo a 
restaurar a ordem nesta pro-
víncia.

Dirigindo-se a uma unida-
de das Forças de Defesa e Se-
gurança (FDS) estacionada no 
posto administrativo de Mu-
xúnguè, distrito de Chibabava, 
em Sofala, Nyusi disse que a sua 
missão é perseguir os crimino-
sos até ao último indivíduo.

“A vossa missão de perse-
guir até ao último criminoso 
não termina, tanto aqui como 
no Norte. Dissemos aos jovens 
em Cabo Delgado que vamos 
continuar a abordar o terroris-
mo com agressividade”, afir-
mou Nyusi.

Especificamente sobre as 
unidades de intervenção de 
Muxúnguè, o Chefe do Esta-
do referiu que a missão é per-
manecer nesta zona até ficar 
resolvido o problema da Junta 
Militar da Renamo, dirigida por 
Mariano Nhongo.

“O apelo é que todos eles 
(membros da Junta Militar) se 
entreguem porque não quere-
mos combater irmãos que sa-
bem que podem conviver com 
os outros sem nenhum pro-
blema”, sublinhou, lembrando 
que no domingo foi encerrada 
a base da Renamo em Zóbuè, 
província de Tete, e os ex-
-guerrilheiros desmobilizados

PR ASSEGURA 

Terrorismo será abordado
de forma agressiva

e reintegrados nas suas comu-
nidades, onde estão a conviver 
sem nenhum problema.

“Estamos a dizer, a partir 
de Muxúnguè, que as pessoas 
devem abandonar as matas 
que nada lhes vai acontecer, tal 
como podem comprovar com 
os abrangidos pelo processo de 
DDR”, acrescentou.

Sobre o terrorismo que 

grassa em Cabo Delgado, Filipe 
Nyusi renovou o apelo àqueles 
que estão nas fileiras dos terro-
ristas, de forma voluntária ou 
compulsiva, para encontrarem 
maneiras de regressar ao con-
vívio social.

O Presidente Nyusi lem-
brou que o país vai receber no 
dia 15 forças da Comunidade 
de Desenvolvimento da Áfri-

ca Austral (SADC), que vão se 
juntar às tropas do Ruanda, que 
começaram a chegar semana 
passada. 

“Somos um país soberano e 
a SADC respeita a possibilidade 
de Moçambique trabalhar de 
forma bilateral, e vamos traba-
lhar também com os irmãos do 
Ruanda, que já estão a chegar”, 
afirmou.

Acrescentou ainda que é 
mais fácil trabalhar de forma 
bilateral porque o comando 
é único, mas quando a força é 
multilateral há muitos que têm 
de se juntar numa base, mas 
com Moçambique no comando 
porque quem conhece Mui-
dumbe, Quissanga, Matemo, 
por exemplo, são as Forças de 
Defesa e Segurança (FDS).

Presidente Nyusi interagindo com unidades das FDS estacionados em Muxúnguè, Sofala

O BANCO de Moçambique 
(BM) decidiu penalizar o Stan-
dard Bank e alguns dos seus 
gestores seniores na sequência 
de infracções detectadas nes-
ta instituição financeira, que 
incluem a manipulação frau-
dulenta da taxa de câmbio, 
instalação e operação de uma 
rede de pagamentos ilegal se-
diada fora do país, que no geral 
se assemelha à SIMOrede.

Em comunicado de im-
prensa ontem divulgado, o 
Banco Central refere que “na 
sequência da inspecção ‘on-
-site’ realizada ao Standard
Bank de Moçambique, S.A.,
foram instaurados processos
contravencionais contra esta
instituição bancária e dois  dos 
seus gestores, designadamen-
te Adimohanma Chukwuma
Nwokocha, administrador-
-delegado, e Carlos Domingos
Francisco Madeira, director da
Banca Corporativa e de Inves-
timentos, por infracções gra-
ves de natureza prudencial e
cambial.

“Ao Standard Bank Mo-
çambique, S.A., foi aplicada 
como sanção uma multa no va-
lor total de 290.104.050,00MT 
(duzentos e noventa milhões, 
cento e quatro mil e cinquenta 

meticais); suspensão, até um 
ano, da actividade cambial de 
conversão de divisas e publi-
cação, pelo Banco de Moçam-
bique, da punição definitiva, 
às custas daquela instituição 
financeira”, refere a fonte. 

O BM aplicou igualmen-
te a Adimohanma Chukwu-
ma Nwokocha uma multa de 
6.380.090,00MT (seis mi-
lhões, trezentos e oitenta mil 
e noventa meticais); inibição 
do exercício de cargos sociais e 
de funções de gestão em insti-
tuições de crédito e sociedades 
financeiras no país por um pe-
ríodo de seis anos; e publica-
ção, pelo Banco de Moçambi-
que, da punição definitiva, às 
custas daquele. 

Já para Carlos Domin-
gos Francisco Madeira, 
foi aplicada uma multa de 
14.036.198,00MT (catorze mi-
lhões, trinta e seis mil e cento 
e noventa e oito meticais); ini-
bição do exercício de cargos e 
de funções de gestão em ins-
tituições de crédito e socieda-
des financeiras no país por um 
período de seis anos; e publi-
cação, pelo Banco de Moçam-
bique, da punição definitiva, 
às custas daquele. 

O Banco Central expli-

ca que as medidas adoptadas 
visam salvaguardar os inte-
resses dos clientes e de outros 
interessados, bem como asse-
gurar a estabilidade do siste-
ma financeiro perante as ir-
regularidades detectadas, que 
incluem ainda a realização de 
operações irregulares de de-
rivativos financeiros para a 
cobertura do risco associado à 
flutuação cambial, envolven-
do o director da Banca Cor-
porativa e de Investimentos 
como cliente; a não regula-
rização dos termos de com-
promisso das exportações; e a 
não entrega, ao Banco de Mo-
çambique, de gravações nos 
prazos estipulados, em clara 
acção de obstrução à activi-
dade de inspecção. 

“Os accionistas do Stan-
dard Bank Moçambique, S.A. 
estão a colaborar com o BM,  
por forma a sanar as irregula-
ridades acima mencionadas. 
Neste contexto, foram elabo-
radas medidas de acompa-
nhamento contínuo que po-
derão ditar o levantamento da 
suspensão ao Standard Bank, 
S.A. antes do prazo estipula-
do, mediante a avaliação po-
sitiva dos resultados”, refere o 
Banco Central.

BM sanciona 
Standard Bank
e gestores

VILA OLÍMPICA II

Criadas facilidades para aquisição de apartamentos
DUZENTOS e quarenta aparta-
mentos da segunda fase da Vila 
Olímpica, na cidade de Maputo, 
estão disponíveis para jovens 
e funcionários do Estado, com 
facilidade de amortização num 
prazo de até 25 anos.

Com efeito, foi assinado on-
tem um acordo para a comer-
cialização dos imóveis entre o 
Fundo para o Fomento de Ha-
bitação (FFH) e a construtora de 
Macau (região administrativa 
especial da China) Charlestrong 
Engineering and Consulting Li-
mited.

Concluídas em 2016, as ca-
sas estiveram inacessíveis aos 
jovens porque a construto-
ra exigia amortização a curto 
prazo. O ministro das Obras 
Públicas, Habitação e Recursos 
Hídricos, João Machatine, ex-
plicou que a assinatura do acor-
do representa mais uma con-
quista do Governo na busca de 
soluções de habitação condigna 

para a população.
“Os esforços do Governo 

não se esgotam neste empreen-
dimento. Como o objectivo é 
abranger o maior número de 
pessoas, tendo em conta os 
vários estratos, temos vindo a 
implementar diversos subpro-
dutos habitacionais, com enfo-
que para o Renascer, Melhoria 
e de Terra Infra-estruturada ”, 
acrescentou.

Para o presidente do mu-
nicípio de Maputo, Eneas Co-
miche, o modelo de facilitação 
adoptado pelo FFH enquadra-
-se nos objectivos do Plano de
Desenvolvimento Municipal,
que preconiza a mobilização de
parceiros para a viabilização de
projectos acessíveis e de finan-
ciamento de habitação a custos
controlados.

Revelou que a edilidade está 
à procura de parceiros para a 
requalificação da área das 150 
casas do Conselho Municipal de 

A amortização das 240 casas será dentro de um prazo longo, diferentemente da ideia inicial

AS autoridades da Saúde chamam atenção 
para a necessidade de observância rigorosa 
das medidas de prevenção e combate à Co-
vid-19 para travar a aceleração da pandemia, 
que só entre domingo e ontem matou 14 e 
infectou 1687 pessoas no país.

Segundo o Ministério da Saúde (MISAU), 
a situação da Covid-19 tende a agravar-se no 
território nacional, com o aumento expo-
nencial de casos positivos, internamentos e 
óbitos. 

Dados apresentados por Rosa Marlene, 
directora nacional de Saúde Pública, mos-
tram que, em uma semana, o país registou 
10.404 novas infecções de SARS-CoV-2, 
contra 5010 da semana anterior.

No mesmo período, 430 pessoas neces-
sitaram de internamento devido à Covid-19, 
contra 269 da semana anterior. Em relação a 
óbitos, foram declarados 92 contra 30 da se-
mana precedente. 

Rosa Marlene anotou que as mortes por 
Covid-19 nas últimas semanas têm ocorrido 
em indivíduos que fazem parte dos conside-
rados grupos de risco, como diabéticos, hi-
pertensos e pessoas com HIV/SIDA.

“É precisamente por isso que pedimos o 

compromisso de todos para travar a acelera-
ção da pandemia em Moçambique, sob risco 
de o seu contínuo agravamento minar os es-
forços em curso para a retoma da actividade 
socioeconómica”, sublinhou. 

Em relação aos casos positivos registados 
entre domingo e ontem, ela anotou que 1104 
infecções são da cidade de Maputo e 136 da 
província de Maputo.

No que tange aos óbitos, cinco foram 
confirmadas ontem, oito no domingo e um 
no sábado. Fazem parte dos perecidos indi-
víduos com idades compreendidas entre 15 
e 91 anos. 

Foram hospitalizados mais 58 pacientes 
por complicações associadas à Covid-19 e 
atribuída alta hospitalar a 33 doentes, per-
manecendo 374 internados em centros de 
tratamento desta doença e noutras unidades 
hospitalares. 

Ainda no período em causa, as autori-
dades declararam recuperadas 263 pessoas, 
o que eleva para 73.880 o total de pessoas
curadas.

Neste momento, Moçambique tem 
cumulativamente 90.555 casos positivos, 
15.675 activos e 996 óbitos.

PERTO DE 1700 INFECTADOS EM 24 HORAS

MISAU renova
apelo para travar ritmo 
de contágio da Covid-19

Maputo, também no bairro do 
Zimpeto, que deverá dar lugar à 
construção de habitações a fim 
de aumentar a oferta e a custos 
igualmente controlados. 

Na ocasião, o Ministério 

das Obras Públicas, Habitação 
e Recursos Hídricos entregou 
um posto policial que vai ser-
vir aos moradores do complexo 
residencial. O comandante da 
Polícia da República de Mo-

çambique (PRM) na cidade de 
Maputo, Fabião Nhancololo, 
disse que a infra-estrutura vai 
reforçar a intervenção e pre-
sença policial nesta parte do 
capital.
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VARIANTE DELTA

As mutações que tornam o novo 
coronavírus mais contagioso
MATHEUS MAGENTA, DA 

BBC NEWS BRASIL

D
A na Índia em Outu-
bro de 2020, a variante 
Delta do novo corona-
vírus chegou até agora 
a pelo menos 96 paí-

ses. Em alguns deles, passou a 
ser dominante, como no caso 
de Singapura, Reino Unido e 
Portugal.

Dados preliminares 
apontam que ela é mais 
transmissível do que outras 
variantes, gera maior risco 
de hospitalização e de rein-
fecção e um quadro de sin-
tomas um pouco diferente 
(mais dor de cabeça e menos 
tosse, por exemplo).

Estima-se que a variante 
Delta seja de 30 a 60 por cento 
mais transmissível que outras 
variações do novo coronaví-
rus. No Reino Unido, ela já se 
tornou dominante, respon-
dendo por 90 por cento dos 
novos casos.

Essa variante tem gera-
do preocupação em torno da 
possibilidade de escapar da 
protecção das vacinas, mas 
não há qualquer confirma-
ção dessa hipótese. Ou seja, 

PARTE significativa dessas mudanças “vantajo-
sas” tem ocorrido na forma como o vírus se co-
necta às nossas células. Mais especificamente na 
ligação entre a espícula do vírus (também conhe-
cida como proteína S) e o receptor ACE2, uma en-
zima que fica na superfície das nossas células.

Essa espícula age como se fosse a chave que 
abre a fechadura da nossa célula e permite a in-
vasão pelo coronavírus. Uma vez ali dentro, ele 
usa a estrutura celular para se multiplicar.

No caso da variante Delta, há duas mutações 
relevantes na espícula, que são conhecidas pelos 
códigos L452R e T478K.

Mas o que significam esses números e letras? 
A primeira letra é o tipo aminoácido que havia 
antes da mudança (L, símbolo da lisina), o nú-
mero corresponde à localização (452º entre 1273 
aminoácidos) e a última letra é o aminoácido que 
entrou no lugar (R, símbolo da arginina).

Em linhas gerais, um vírus é ácido nucleico 
(DNA ou RNA) envolto por conjuntos de aminoá-
cidos (proteínas). A camada externa serve para 
grudar e invadir a célula humana, por exemplo, e 
a camada interna serve como um manual de ins-
truções que será usada para produzir novos vírus 
dentro da célula invadida.

Ao longo desse processo de produção de ví-
rus, os aminoácidos do entorno podem sofrer 
três tipos de mutação: sumir (deleção), surgir 

(inserção) ou trocar (substituição). Essas muta-
ções não acontecem por algum motivo específico 
e muitas vezes elas se perdem no caminho. Mas 
algumas delas estabelecem-se e passam a apare-
cer dali para frente na replicação do vírus.

É o caso das duas mutações-chave da Delta: 
L452R e T478K. A mudança de L para R na posi-
ção 452 e a mudança de T para K na posição 478 
acabaram sendo “vantajosas” para o vírus por-
que ajudam o invasor a grudar melhor na porta 
de entrada (a enzima ACE2).

Isso explica por que razão essa variante se 
tornou mais transmissível. Além da invasão mais 
eficiente, há uma tendência de que quanto mais 
vírus invadem as células, mais vírus serão repli-
cados, aumentando a carga viral. Assim, haverá 
mais vírus a serem espalhados numa tosse ou 
num espirro, por exemplo.

Um estudo liderado por pesquisadores do 
Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da 
China apontou que uma pessoa infectada com a 
variante Delta pode ter até mil vezes mais vírus 
no corpo do que alguém infectado com as pri-
meiras versões do coronavírus no início da pan-
demia, no fim de 2019.

Essa carga viral maior também pode estar 
associada a uma maior severidade da doença, já 
que a variante tende a conseguir afectar ainda 
mais células respiratórias humanas.

PARA invadir a célula humana, não basta a um ví-
rus encontrar uma porta de entrada e grudar nela: 
ele primeiro precisa ser activado. No caso do SARS-
-CoV-2, essa activação ocorre por meio de uma en-
zima do corpo humano (chamada furina), que corta a
espícula do coronavírus em dois: S1 e S2.

Depois desse corte, chamado de clivagem, uma 
parte da espícula (S1) gruda-se à célula humana e a 
outra (S2) funde sua membrana com a da célula hu-
mana, permitindo inserir o material genético e co-
meçar a produção de mais vírus.

Ao cortar a espícula, a enzima faz com que ela se 
abra e revele sequências genéticas ocultas que a aju-
dam a ligar-se mais fortemente às células do trato 
respiratório humano, por exemplo.

Uma mutação próxima a este local pode alterar 
ainda mais esse comportamento. É o caso da varian-
te Delta, que carrega uma mutação (P681R) naquela 
região.

“Quanto mais sensível à furina humana, mais efi-
ciente será a espícula do vírus. Esse processo de fu-

são activado pela furina é mediado pela área que vai 
do aminoácido na posição 618 até o da posição 1273. 
Uma mutação nessa região, como a P681R, torna essa 
fusão mais rápida. Essa mutação aparece tanto na 
variante Delta quanto na variante Alpha, descoberta 
no Reino Unido, e em alguns casos da Gamma, des-
coberta no Brasil”, explica o virologista José Eduardo 
Levi, coordenador de pesquisa e desenvolvimento da 
rede de laboratórios Dasa e pesquisador do Instituto 
de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo 
(USP).

As mutações nessa região do coronavírus são tão 
relevantes que estão no centro de dois pontos centrais 
da pandemia. Primeiro, acredita-se que essa afinida-
de com a furina humana seja crucial para permitir 
que o vírus tenha pulado de outras espécies animais e 
começado a infectar humanos no final de 2019.

Segundo, esse mecanismo é tão eficiente e atípico 
entre os tipos de coronavírus que infectam humanos 
que ele passou a ser o principal argumento daqueles 
que defendem, sem provas, que o SARS-CoV-2 foi 

gerado ou modificado em laboratório.
“Todos os coronavírus que infectam seres huma-

nos têm um determinado domínio, uma determinada 
área que reconhece a furina. Mas o do SARS-CoV-2 é 
muito humanizado. Ou seja, ele é muito mais efi-
ciente que não foi visto em outros coronavírus, que 
têm reconhecimento de furina razoável. E só o SAR-
S-CoV-2 tem essa mutação, essa inserção de quatro 
aminoácidos. Esse é o argumento mais forte de que 
esse coronavírus foi fabricado em laboratório, porque 
até agora não se achou um coronavírus intermediário 
que aponte que ele foi melhorando aos poucos. Esse 
já veio pronto para ser clivado pela furina humana”, 
explica Levi.

Segundo ele, a falta dessa sequência de quatro 
aminoácidos no coronavírus SARS-CoV pode expli-
car porque é que este chegou a causar a epidemia de 
SARS  (síndrome respiratória aguda grave) circuns-
crita à Ásia em 2003, mas não a ponto de virar uma 
pandemia que se alastrou pelo mundo como SARS-
-CoV-2.

Invasão celular mais eficiente

Activação eficaz e teoria 
da criação em laboratório

características “vantajosas”, 
que as tornem viáveis num 
ambiente de tanta competição 
e selecção para invadir corpos 
humanos.

Em apresentação sobre a 
variante Delta ao governo sul-
-africano, o bioinformata Tulio
de Oliveira, director do labo-
ratório Krisp, na Universidade
KwaZulu-Natal (África do Sul), 
lista as principais característi-
cas da variante Delta.

Ela é mais transmissível e 
tem uma probabilidade maior 
de reinfectar pessoas que já fi-
caram doentes com outras va-
riantes, mas ainda não há evi-
dências claras se a Delta causa 
uma doença mais grave ou se 
ela escapa da protecção confe-
rida pelas vacinas.

Oliveira lista também três 
grupos de mutações relevantes 
da variante Delta: duas substi-
tuições no domínio de ligação 
ao receptor celular (L452R e 
T478K); substituição próxima 
ao local de clivagem S1 / S2 via 
furina (P681R); substituição 
(T19R) e deleção (157-158del) 
no supersítio anti-génico NTD.

Mas o que tudo isso re-
presenta? Vamos a cada uma 
delas.

os estudos apontam até ago-
ra que as vacinas continuam 
eficazes contra a Delta.

Mas o que leva essa va-
riante Delta a ser mais preo-
cupante?

Em linhas gerais, trata-se 
do conjunto de “aprimora-
mentos” genéticos que facili-
tam o espalhamento e a inva-

são do corpo humano.
Mas não devemos ig-

norar questões ambientais 
envolvidas, ou seja, como o 
comportamento da socie-
dade sem medidas de con-
trolo e prevenção também 
influencia a transmissão 
dessas variantes.

MUTAÇÕES “VANTAJOSAS” 
PARA O CORONAVÍRUS
O SARS-CoV-2, o corona-

vírus que causa a Covid-19, não 
chega a ter uma capacidade tão 
grande de mutações como o 
vírus da gripe, por exemplo. 
Mas, quando surgem novas 
variantes, elas precisam ter 

FERNANDO Spilki, professor da 
Universidade Feevale e coorde-
nador da Rede Corona-Ómica, 
do Ministério de Ciência, Tecno-
logia e Inovações do Brasil, usa a 
analogia das peças de Lego para 
explicar o papel das mutações 
em eventuais escapes das va-
riantes do sistema imunológico 
e de vacinas. Ao aprender como 
se defender, células de defesa 
como anticorpos neutralizantes 
usam partes dos invasores para 
saber identificá-los e combatê-
-los. Quando ocorrem mutações
no coronavírus, por exemplo, é 
como se as peças dos anticorpos 
já não encaixassem mais bem 
com as do invasor, facilitando o 
escape.

Assim, o vírus consegue, 
ao mesmo tempo, mutar para 
acoplar com mais eficiência na 
porta de entrada da célula e para 
escapar parcialmente do encaixe 
com anticorpos neutralizantes.

Para Spilki, “é como se o 
vírus criasse caminhos para es-
capar do sistema imunológico 
e desenvolvesse maneiras de 
transmissão mais eficazes”. Ele 
explica que todas essas mudan-
ças foram “previstas” em expe-
riências laboratoriais, que con-

seguem analisar a influência de 
cada troca, inserção ou deleção 
dessas pecinhas no comporta-
mento do coronavírus.

No caso da variante Delta, 
as mutações ligadas a isso são a 
substituição T19R e deleção 157-
158del. Voltando à analogia das 
peças de Lego, a substituição do 
aminoácido T (treonina) pelo R 
(arginina) na posição 19 atrapa-
lha o sistema de defesa do corpo 
a identificar o invasor para com-
batê-lo. O mesmo ocorre com o 
“sumiço” de aminoácidos nas 
posições 157 e 158.

Em geral, as proteínas têm 
duas pontas, uma chamada de 
N-terminal e outra de C-ter-
minal. No caso do coronavírus, 
a região N-terminal (NTD) é 
considerada mais antigênica ou 
imunogênica. Ou seja, o siste-
ma de defesa humano “enxerga” 
melhor e produz mais anticorpos 
contra ela. A espícula (proteína 
S) é a mais antigênica delas, por
isso geralmente as vacinas são
produzidas mirando essa estru-
tura para ensinar o sistema de
defesa do corpo a identificá-la a
fim de combater o coronavírus
como um todo.

É aí que entra o papel da mu-

Escapando parcialmente  
de anticorpos e das vacinas

tação como forma de atrapalhar 
o combate ao coronavírus. As
mudanças (deleções e substitui-
ções) na estrutura da variante
Delta em uma área antigênico
(NTD) fazem com que o sistema
de defesa do corpo tenha mais
dificuldade para actuar.

“Por que raios ele começa a 
eliminar pedaços do seu geno-
ma? Tem que ter um motivo forte 

para isso. Qual? A resposta imu-
nológica humana, seja a natural 
por infecção, seja a induzida por 
vacina. Em geral, a deleção é 
deletéria, ou seja, torna o vírus 
ineficiente e ele acaba elimina-
do. Mas no caso das variantes do 
coronavírus essas deleções estão 
a ser vantajosas porque eliminam 
regiões que provocam a resposta 
imunológica muito forte do hos-

Dados preliminares apontam que a variante Delta é mais transmissível, gera maior risco de hospitalização e de reinfecção e 
provoca sintomas diferentes

A prevenção continua a ser o melhor remédio, independentemente da variante

Desde que o vírus foi identificado pela primeira vez, surgiram milhares de mutações

Estudos apontam que as vacinas anti-Covid disponíveis ainda são eficazes contra 
as novas variantes

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

3ª Secção

ANÚNCIO
Pela Terceira Secção Cível do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, na Acção Ordinária 
nº 30/20-L, movida por MARIA CECÍLIA ANTÓNIO RUFINO, residente no Bairro da 
Malhangalene, Rua Dionísio Ribeiro, nº 46, 2º andar, com contacto 82-3015000, cidade 
de Maputo, contra NORA AMARAL MATOS, residente na Rua de Kassuende, nº 440, ora 
em parte incerta, é esta citada para, no prazo de vinte dias, depois de finda a dilação 
de trinta dias, contados da data da segunda e última publicação deste anúncio no 
jornal “Notícias”, contestar, querendo, a acção conforme tudo melhor consta da petição 
inicial, cujo duplicado se encontra à disposição nesta Secção, onde poderá solicitá-lo, 
em qualquer dia útil dentro das horas normais de expediente, com advertência de que a 
falta de contestação importa a confissão dos factos articulados pela autora, nos termos 
do nº 1 do artigo 484 do CPC.

Maputo, aos 16 de Junho de 2021

A Escriturária Judicial
Shola da Silva

Verifiquei
A Juíza de Direito

Drª Sílvia Comissário
7396

   PUBLICIDADE

pedeiro e com isso conseguem 
escapar (do sistema de defesa 
humano)”, explica Levi.

Até agora, há indícios de que 
a variante Delta consiga escapar 
de anticorpos de pessoas que já 
foram infectadas pela varian-
te Beta (descoberta na África do 
Sul). Mas ainda não há evidên-
cias de que seja capaz de escapar 
da resposta imunológica gera-
da pelas vacinas. Vale lembrar 
que nenhuma dessas mutações 
é uma exclusividade de uma ou 
outra variante. O que as torna 
preocupantes é o conjunto de-
las. Ou seja, ao mesmo tempo 
ela carrega características novas 
que a fazem invadir melhor as 
células, ser mais eficiente na ac-
tivação e escapar do sistema de 
defesa.

Segundo Levi, o contexto de 
várias variantes terem mutações 
ao acaso que são relativamente 
parecidas é chamado de conver-
gência evolutiva. Isso se, entre 
outros motivos, porque a pres-
são evolutiva da selecção natural 
contra as mais diversas formas de 
coronavírus no mundo é pratica-
mente a mesma: as pessoas estão 
a ganhar imunidade, seja por va-
cina seja porque se infectaram.

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

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

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

Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

21625031

   21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho, 

n.º 2999

Museu da História Natural – Travessa 

do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional da Moeda – Rua 

Consiglieri Pedroso

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-

-Min, n.º 1233

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

PUBLICIDADE

O
S transportes públi-
cos de passageiros 
de rotas da cidade 
e província de Ma-
puto estão a utili-

zar, desde semana passada, o 
novo terminal junto do mer-
cado anexo do Xipamanine, 
no distrito de Nhlamankulu.  

O  terminal funciona no 
espaço do antigo edifício 
dos Serviços de Salubridade 
do Conselho Municipal da 
Cidade de Maputo (CMCM), 
numa área de mais de 1400 
metros quadrados. 

O projecto insere-se na 
requalificação do mercado 
do Xipamanine, concebido 
pelas direcções municipais 
dos Mercados e Feiras e de 
Mobilidade, Transportes e 
Trânsito, em parceria com a 
Comissão dos Vendedores.

Neste momento, o desa-
fio é instalar alpendres, ban-
cos sanitários e iluminação 
pública para oferecer como-
didade aos passageiros. 

Amilton Chilaule, trans-
portador da rota Baixa-Xi-
pamanine, defende a pa-

vimentação do local para 
evitar poeiras e imundície 
nos dias de chuva. 

“É preciso melhorar as 
condições de mobilidade e 
de acessibilidade, pois temos 
problemas de congestiona-
mento na entrada”, disse 
António Naftal, transpor-
tador da rota Laulane-Xi-
pamanine. 

Por sua vez, os vende-
dores referiram que a proxi-
midade entre o terminal e o 
mercado vai minimizar a fal-
ta de clientes e a concorrên-

cia desleal, movida pelos que 
permanecem nos passeios. 

Segundo Efraime Ma-
nhique, chefe da Comissão 
dos Vendedores, decorre 
sensibilização aos informais 
que continuam a vender nos 
passeios, para ocuparem as 
bancas vazias no mercado 
anexo do Xipamanine.

A remodelação deste 
espaço contempla a cons-
trução de bancas, barracas, 
sanitários, entres outros es-
paços, para acolher mais de 
três mil vendedores. 

UM condutor de transporte semicolec-
tivo de passageiros, de 40 anos, morreu 
após ser acometido por um súbito mal-
-estar na manhã de ontem, no termi-
nal rodoviário da Praça dos Combatentes
(“Xikhelene”), na cidade de Maputo.

Identificado pelo nome de Arsénio Fi-
limão Macaringue, o transportador ope-
rava na rota Baixa-Praça dos Combaten-
tes. 

Segundo Pedro Jorge, colega, o finado 
foi abordado pela Polícia de Trânsito (PT), 
que lhe arrancou a carta de condução, 
alegadamente por ter excedido a lotação. 

“Estávamos a desembarcar passagei-

ros e não apresentava nenhum problema 
de saúde. Contudo, sentiu-se mal logo 
que lhe levaram o documento e, em me-
nos de três minutos,  perdeu a vida no in-
terior da viatura”, explicou. 

Por sua vez, Izildo Bule, porta-voz da 
PT na capital do país, disse tratar-se de 
um caso de morte súbita e acrescentou 
que uma das senhoras que estavam na 
viatura revelou que o condutor teria dito 
que não estava bem de saúde. 

“Das informações que tivemos, ele 
não foi abordado, a Polícia foi solicitada 
para prestar socorro quando ocorreu a si-
tuação”, acrescentou. 

ESTÃO em curso obras para 
melhorar o piso da estrada 
Km15-Mahlampsene, na ci-
dade da Matola. 

As actividades são exe-
cutadas pelo Conselho Mu-
nicipal da Cidade da Matola 
(CMM) e resumen-se no ta-
pamento de buracos e resse-
lagem da via, tendo em vista
a melhoria e comodidade no
tráfego de viaturas.

Firmino Guambe, verea-
dor de Infra-estruturas no 
CMM, explicou que o trabalho 
consiste na estabilização do 
solo com cimento para depois 
revestir com betão-asfalto.

Indicou que a conclusão 

das obras está prevista para 
finais deste mês, avançando 
que a intervenção continuará 
em outras vias pavimentadas 
com sinais de erosão, como é 
o caso da Avenida 4 de Outu-
bro.

O vereador afirmou que 
não existe orçamento espe-
cífico para a estrada Km15- 
Mahlampsene, visto que está 
previsto o melhoramento da 
maior parte das vias da Mato-
la, num orçamento global de 
cerca de 17 milhões de meti-
cais.  

“Os trabalhos decorrem 
de acordo com o levantamen-
to e plano elaborado, haven-

do possibilidade de alterações 
em função do grau de perti-
nência de cada infra-estrutu-
ra”, ressalvou. 

Acrescentou que a circu-
lação de camiões de grande 
tonelagem agravou a degra-
dação da via, daí que o mu-
nicípio trabalha em coor-
denação com as autoridades 
policiais para intensificar a 
fiscalização. 

“Temos uma placa que in-
dica a proibição da circulação 
de carros de mais de 20 tone-
ladas, mas alguns condutores 
não respeitam a medida, le-
vando o dobro da carga per-
mitida”, referiu. 

“Chapas” já usam 
novo terminal 
no Xipamanine

Novo terminal dos “chapas” no mercado anexo do Xipamanine

F
.M
A
T
S
IN
H
E

Condutor morre 
após mal-estar 
no “Xikhelene”

Tapamento 
de buracos no troço
 Km15-Mahlampsene

Acesse https://t.me/Novojornal
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MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº  069/21

1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 12 Julho
de 2021

              CÂMBIOS(MT)
PAÍSES MOEDAS COMPRA VENDA    MÉDIA

Estados Unidos(a)      Dolar 62,93 64,18     63,56

2. OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda
       PAÍSES MOEDAS
  Àfrica do Sul Rand 4,36 4,45      4,41
  Botswana Pula 5,73 5,84      5,79
  eSwatini Lilangueni       4,36 4,45      4,41
  Mauricias Rupia 1,49 1,52      1,50
  Zâmbia Kwacha 2,78 2,84      2,81

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Japão Iene 571,10 582,45    576,78
  Malawi Kwacha 78,66 80,22     79,44
  Tanzânia Shilling 27,20 27,74     27,47
  Zimbabwe Dólar 166,48 169,79    168,13

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Brasil Real 12,00 12,24     12,12
  Canada Dolar 50,38 51,38     50,88
  China/Offshore       Renminbi 9,71 9,91      9,81
  China Renminbi 9,72 9,91      9,82
  Dinamarca Coroa 10,03 10,23     10,13
  Inglaterra Libra 87,13 88,86     88,00
  Noruega Coroa 7,22 7,37      7,30
  Suécia Coroa 7,32 7,47      7,40
  Suíça Franco 68,78 70,15     69,47
  União Europeia       Euro 74,59 76,07     75,33

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   3,2500000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  0,1510000  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.802,41000
Venda..............  1.803,18000

Maputo,  13.07.2021
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão

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

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

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)

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

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

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

(a) Taxas pré-fixadas do BM. 

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

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda

3. COMPRA E VENDA DE TÍTULOS (b) NO MERCADO SECUNDÁRIO

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

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

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

Taxa Méd. Pond. 5. NOTAS EXPLICATIVAS

Bancos p/ Bancos

Taxa Méd. Pond.

(b) Bilhetes do Tesouro.

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

Prime Rate  do Sistema Financeiro Moçambicano

Taxa

0,00

-

Valor Taxa(a)

Valor

…

0,00

-

0,00

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA 
COM REVENDA

VENDA DEFINITIVA

10,25%

Prazo

FPC

16,25%4.503,42

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00
-

0,00

4. INDEXANTE ÚNICO - PRIME RATE DO SISTEMA FINANCEIRO
MOÇAMBICANO (A VIGORAR DE 01-07-2021 A 31-07-2021)

- - -

-

-

--

-

0,00

n.a. n.a. n.a. n.a.

0,00 0,00 0,00 0,00
- -

- - - -
- - - -

0,00
0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 Total / Média

92 - 182 dias

13,29%
Data da última venda 12-jul-21 30-jun-21 30-jun-21 12-jul-21

Taxa Média Ponderada 13,29% 13,36%

11,55% 12,24%
13,39% 13,40%Taxa últimas 6 colocações 13,35% 13,44%

13,23%

7-jul-21 7-jul-21 7-jul-21 7-jul-21

13,38% 13,43% 13,40% 13,41%Taxa Média Ponderada
Data última colocação

Valor colocado Tipo A 231,00 1.400,00 3.650,00 5.281,00
Overnigth 400,00 13,25%

n.a

91 dias 182 dias 364 dias Total/Média
(dias) Valor Taxa Valor Taxa

OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO, REFERENTES AO DIA
12 de julho de 2021

Prazo SEM GARANTIA COM GARANTIA Colocações por prazo

Prazo
(dias) Valor Taxa(a)

(dias) TaxaValor

Overnight

FPD

Vendas por prazo 1 - 91 dias

BT's em Carteira do Público 

183 - 364 dias

-

0,00

-

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

Total / Média

-

0,00 0,00 0,00

Total / Média

BT's em Carteira dos Bancos 127.972,03

-

Overnight

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

Taxa Média Ponderada

-

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

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

-

5.998,97

13,25%

Taxa

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

Valor Títulos Comprados

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

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

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

2.953,34

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

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

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

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

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

Valor colocado Tipo B 0,00 397,00 273,00 670,00

31 - 63 dias

11.090,44

21-jun-21

Data da última compra

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

1 - 30 dias

192,99
+ de 63 dias

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

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

Descrição

14.236,78
Total / Média

4.290,06

Taxa Média Ponderada - 13,43% 13,40% 13,42%
Data última colocação 

Total / Média

21-jun-21 21-jun-21

Taxa Média Ponderada
Data da última venda

133.971,0079.818,0040.487,00
13,35%

13.666,00

Valor Títulos Vendidos 63.454,492.383,37

63 dias28 dias07 dias

21,00%
1.989,66

Total / Média

-
0,00

13,39%

+ de 7 dias

-
0,00

2 - 7 diasOvernight

21,00%
1.989,66

0,00
+ de 7 dias

0,00
2 - 7 dias

0,00
Overnight

11-out-16

13,97%
11-out-16

17,00%
11-out-16

14,89%
11-out-16

13,30%

63.454,49

Descrição

Descrição

Descrição

Valor Títulos Comprados
Taxa Média Ponderada

Valor Títulos Vendidos

Data da última compra

Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE
Maputo, 12 de Julho de 2021. 

                                              BANCO DE MOÇAMBIQUE
                     TAXAS DE CÂMBIO PRATICADAS PELOS BANCOS COMERCIAIS NAS SUAS TRANSAÇÕES
                                              MOEDAS : [USD/MZN ]

DATA :12/07/2021

       09:30        12:30        15:30

BANCOS   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO

  COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA

 ABC  62,92  64,17   62,92   64,17  63,00  64,18 

 ABSA  62,90  64,16   62,90   64,16  62,90  64,16 

 BCI  62,90  64,16   62,95   64,21  62,95  64,21 

 BIM  62,90  64,16   62,90   64,16  62,90  64,16 

 BNI  62,90  64,16   62,90   64,16  62,90  64,16 

 ECOBANK  62,90  64,16   62,90   64,16  62,90  64,16 

 FIRST CAPITAL BANK S.A.  62,90  64,16   62,90   64,16  62,90  64,16 

 FNB  62,90  64,16   62,90   64,16  62,90  64,16 

 MZB  62,90  64,16   62,90   64,16  62,90  64,16 

 SGM  62,98  64,24   62,99   64,25  62,98  64,24 

 UBA  63,00  64,26   63,00   64,26  63,00  64,26 

 ÚNICO  62,90  64,16   62,90   64,16  62,90  64,16 

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA PONDERADA  62,91  64,17  62,93  64,18  62,93  64,18 

 TAXA DE CÂMBIO MÉDIA DE REFERÊNCIA       63,54       63,56       63,56

TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA  12.07.2021

      COMPRA        VENDA        MÉDIA

TAXA DE CÂMBIO 62,93 64,18 63,56 

HORÁCIO JOÃO

O 
DISTRITO de Chiba-
bava, na província de 
Sofala, iniciou este 
ano a exportação de 
90 toneladas de ana-

nás por semana para o vizinho 
Zimbabwe.

O director dos Serviços 
Distritais de Actividades Eco-
nómicas, Hélder Alberto, que 
facultou a informação, acres-
centou que a iniciativa surge na 
implementação de um acordo 
rubricado com a Câmara do 
Comércio Moçambique e Zim-
babwe.

Sublinhou que o referido 
entendimento consiste no for-
necimento de 900 toneladas 
daquele produto de rendimen-
to por mês, numa altura em 
que os produtores do sector 
familiar daquele distrito pre-
veem  ainda nesta campanha 
alcançar uma média de 96 mil 
toneladas.

Com efeito, 999 campone-
ses filiados em seis associações 
de produtores do ananás, em 
Chibabava, estão a dinamizar 

O PAÍS registou uma deflação 
(redução de preços) na ordem 
de 0,52 pontos percentuais em 
Junho último, tomando como 
referência dados recolhidos 
nas cidades de Maputo, Beira e 
Nampula, comparativamente 
ao mês anterior.

Segundo o Instituto Nacio-
nal de Estatística (INE), a divi-
são de alimentação e bebidas 
não alcoólicas foi a de maior 
destaque, ao contribuir no to-
tal da variação mensal com 
cerca de 0,57 pontos percen-
tuais (pp) negativos. 

“Contudo, quanto à va-
riação mensal por produto, 
importa destacar a queda dos 
preços do tomate (8,7%), pei-
xe seco (8,4%), cebola (11,3%), 
alface (23,8%), couve (13,4%), 
coco (8,6%) e do carvão vege-
tal (1,8%). Estes contribuíram 
no total da variação mensal 
com cerca de 0,72pp negati-
vos”, afirma o INE, em comu-
nicado de imprensa.

 No entanto, alguns pro-
dutos com destaque para as 
refeições completas em restau-
rantes (0,7%), o peixe fresco 
(1,2%), o arroz em grão (1,3%), 
as folhas de cacana (46,1%), 

as folhas de mandioqueira 
(29,5%), o carapau (0,8%) e as 
folhas de aboboreira (10,4%), 
contrariaram a tendência de 
queda, ao contribuírem com 
cerca de 0,18pp positivos. 

“Analisando a variação 
acumulada por produto, im-
porta destacar o aumento dos 
preços do carvão vegetal, to-
mate, refeições completas em 
restaurantes, do óleo alimen-
tar, arroz em grão, capulanas 
e do frango congelado. Estes 
comparticiparam com cerca 
de 1,34pp positivos no total da 
variação acumulada”, indica a 
nota. 

Comparativamente a igual 
período do ano anterior, o país 
registou, no mês em análise, 
um aumento de preços na or-
dem de 5,52 por cento. As divi-
sões de alimentação e bebidas 
não alcoólicas e tabaco foram, 
em termos homólogos, as que 
registaram maior variação de 
preços com cerca de 10,50 e 
8,92 por cento, respectiva-
mente.

“Desagregando a variação 
mensal pelos três centros de 
recolha, que servem de refe-
rência para a variação de pre-

UM total de 16 empresas, na 
sua maioria angolanas, par-
ticiparam no concurso inter-
nacional de licitação de nove 
blocos das bacias terrestres do 
Baixo Congo e Kwanza, com 
propostas que somam mais de 
mil milhões de dólares.

Segundo o director de Ne-
gociações da Concessionária 
Agência Nacional de Petró-
leo, Gás e Biocombustíveis 
(ANPG), promotora do con-
curso, o número de empresas 
concorrentes foi satisfatório, 
sobretudo pela participação 
maciça de empresas nacio-
nais.

Entre estas destaca-se a 
petrolífera estatal Sonangol 
Pesquisa e Produção, com 

uma proposta para o Bloco 
KON 5, com uma participação 
de 20% como não operador 
e uma contribuição anual de 
2,5 milhões de dólares para 
projectos sociais e o mesmo 
valor para projectos de pro-
tecção ambiental.

“Nós conseguimos medir 
que, efectivamente, a estra-
tégia para esta licitação es-
tá-se a cumprir”, disse Her-
menegildo Buila, igualmente, 
presidente da mesa de júri, 
frisando que esta licitação foi 
preparada especificamente 
para permitir que pequenas 
e médias empresas entrem 
para o sector petrolífero an-
golano.

O responsável salientou 

que participaram 13 empre-
sas nacionais, como opera-
doras e não operadoras, e de 
três empresas internacionais, 
entre as quais a MTI Ener-
gy, do Canadá, que apre-
sentou propostas para oito 
blocos (CON5, CON6, KON5, 
KON6, KON8, KON9, KON18 
e KON20), em todos como 
operadora, e participações de 
50% e 60%, com contribui-
ções anuais de dois milhões 
de dólares para projectos so-
ciais e igual valor para projec-
tos de protecção ambiental.

“A MTI Energy é uma em-
presa canadiana, com elevada 
capacidade técnica e finan-
ceira reconhecida interna-
cionalmente, que manifestou 

interesse em participar nes-
tas licitações, com propostas 
muito agressivas, esperamos 
que ela efectivamente en-
tre para o sector petrolífero 
angolano, tornando-se fu-
turamente um novo grande 
‘player’ na exploração e pro-
dução angolano”, salientou. 

Questionado sobre a au-
sência no concurso de gran-
des operadoras já instaladas 
no mercado petrolífero an-
golano, nomeadamente ENI, 
Total, BP, Hermenegildo Buila 
considerou “normal, tendo 
em conta que a licitação foi 
preparada especificamente, 
sem restrições, para peque-
nas e médias empresas.  

“A ENI, Total e BP são 

empresas que estão focadas 
num outro horizonte, no ‘of-
fshore’ para blocos marítimos 
e a dimensão destes blocos 
não perfaz a dimensão des-
tas empresas, o que não quer 
dizer que estas empresas não 
possam participar no ‘onsho-
re’ de Angola, por exemplo 
temos a ENI a operar em blo-
cos terrestres”, frisou.

Sobre a participação da 
Sonangol, como não opera-
dora, o responsável sublinhou 
que é uma estratégia da em-
presa, que tem participação 
em todas as concessões pe-
trolíferas do país, concorren-
do nessa qualidade “talvez 
para não incrementar as suas 
responsabilidades”.

Chibabava exporta            
ananás para Zimbabwe

  O distrito de Chibabava, na província de Sofala, está a explorar o seu potencial de produção de ananás para viabilizar a 
exportação deste produto

directamente este processo de 
comercialização, nomeada-
mente nas zonas de Muxún-
guè, Panjha, Hode e Muxeve.

Como impacto directo da 
exportação do ananás vai se in-
crementar significativamente a 

renda familiar, devendo cada 
hectare daquela cultura ren-
der cerca de 47 mil meticais, 
ou seja, passando cada ananás 
a custar 12 meticais contra os 
cinco anteriores.

Com base nas expectati-

vas daquele encaixe financeiro 
espera-se ainda que se venha 
a colmatar o défice alimentar 
que, neste momento, afec-
ta aproximadamente quatro 
mil famílias nas povoações 
de Hode e Muxeve, devido a 

eventos extremos dos ciclones 
Chalane e Eloise.

É neste contexto que os 
produtores abraçam novas 
técnicas de produção agrícola 
que são consideradas ambien-
talmente vantajosas através de 
um esquema de arborização 
com recurso às plantas da es-
pécie de eucaliptos.

Segundo estatísticas das 
autoridades administrativas 
locais, 80 por cento da produ-
ção de ananás daquele distrito 
alimenta alguns mercados na-
cionais, principalmente nas ci-
dades de Tete, Beira e Maputo.

Por outro lado, já se com-
bate, em grande medida, no 
seio dos produtores o crónico 
problema de desperdícios pós-
-colheita que chegava mesmo
a atingir, nos anos passados,
cerca de 40 por cento da pro-
dução global.

Tal exigia a necessidade de 
instalação de uma unidade fa-
bril para o processamento do 
fruto, cujo interesse ainda está 
na manga do Governo que está, 
neste momento, em  busca de 
parcerias para o efeito.

Moçambique registou
deflação em Junho

 Frango congelado foi um dos produtos que registou aumento do preço no mês de Junho

ços do país, nota-se que em 
Junho último todas as cidades 
registaram uma deflação men-
sal, com a cidade da Beira a re-
gistar cerca de 0,97 por cento, 
seguida da cidade de Nampula 
com 0,63 por cento e a cidade 
de Maputo com uma queda de 
preços na ordem de 0,31 por 

cento.
Comparativamente à va-

riação acumulada, segundo o 
INE, a cidade de Maputo teve a 
maior subida do nível geral de 
preços, com cerca de 2,72 por 
cento, seguida das cidades da 
Beira com 2,54 e de Nampula 
com 2,14 por cento. 

Analogamente a variação 
homóloga, a cidade da Beira li-
derou a tendência de aumento 
do nível geral de preços com 
aproximadamente 7,40 por 
cento, seguida da cidade de 
Nampula com cerca de 5,37 por 
cento e, por fim, a cidade de 
Maputo, com 4,95 por cento.

Angola recebe propostas
de exploração petrolífera

Acesse https://t.me/Novojornal
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O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiadaos (ACNUR Moçambique) está lançando um concurso público para contratação de 
empreitadas para os seguintes Lotes: 

REFERÊNCIA ITEM   DESCRIÇÃO

RFP/HCR/MOZNA/2021/001
Serviços de Construção

ACNUR Representação de Moçambique
Lote 1:   Construção de salas de aula provisória

Lote 2:   Construção de blocos de saniatários

Lote 3:   Construção de rampa, remoção de meio-fio e estação de lavagem das mãos
Lote 4:   Construções de cubículos no quintal e tukul para áreas de espera e paisagismo

Lote 5:   Construção de laje para tendas

Lote 6:   Construção de vestiário

Lote 7:   Construção da cerca

Lote 8:   Construção de lugar de trânsito

Lote 9:   Reabilitação de cinco (5) blocos sanitários escolares

Lote 10: Construção de Galpão de Espera de Distribuição de Alimentos (10m por 20m)

Empresas interessadas e qulificadas são convidadas a enviar um email requisitando os  cadernos de encargo para: mozmasupply@unhcr.org  
entre os dias  12 a 24 de Julho de 2021. 

Por favor, inserir no título do e-mail, a referência do concurso, seguido do nome da sua empresa

EX: RFP/HCR/MOZNA/2021/001_EMPRESA ABC

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTAS

6681 6738

The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR Mozambique), is launching this RFP for 

the following Lots: 

REFERENCE ITEM DESCRIPTION

RFP/HCR/MOZNA/2021/001
Construction Services

UNHCR Mozambique Representation

Lot 1:    Construction of interim classroom

Lot 2:    Construction of toilet blocks

Lot 3:    Construction of ramp, removal of Kerb & handwashing station

Lot 4:    Constructions of back yard cubicles & tukul for waiting areas & landscaping

Lot 5:    Construction of slab for tents

Lot 6:    Construction of changing room

Lot 7:    Construction of the fence

Lot 8:    Construction of the transit site 
Lot 9:    Rehabilitation of five (5) school sanitary blocks 
Lot 10: Construction of Food Distribution Waiting Shed (10m by 20m)

The interested Constructors are invited to send an email requesting tender documents to: mozmasupply@unhcr.org  during the 
period from 12th to 24th July, 2021.  

Please insert in the subject line of your email, the tender Reference Number followed by your company name.

Eg: RFP/HCR/MOZNA/2021/001_COMPANY ABC

REQUEST FOR PROPOSAL

BOLSA DE VALORES DE MOÇAMBIQUE

Anúncio do Concurso Limitado N.º24A002141/
CL/004/2021

1. A Bolsa de Valores de Moçambique convida pessoas singulares ou co-
lectivas, nacionais interessadas e que reúnam os requisitos de elegibi-
lidade a apresentarem propostas fechadas para a Prestação de Servi-
ços de Design, Concepção, Arte, Paginação e impressão de Docu-
mentos.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, exa-
minar os Documentos do Concurso ou adquirí-los na Bolsa de Valores
de Moçambique, sita na Av. 25 de Setembro, nº 1230, 5º andar, Prédio
33 andares, pela importância não reembolsável de 500,00MT (qui-
nhentos meticais), para cada conjunto, a ser depositada na conta da
Bolsa de Valores de Moçambique (BVM), Nº004400018101, ou pelo                                       
NIB 000880000440001810180, Banco Comercial e de Investimentos
(BCI).

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

4. As propostas deverão ser entregues em formato físico, no endereço aci-
ma citado, até às 10.00 horas do dia 26/7/2021, e serão abertas em
sessão pública, no mesmo endereço, às 10.30 horas do mesmo dia, na
presença dos concorrentes que desejam comparecer.

5. O anúncio do posicionamento dos concorrentes será feito no dia
13/8/2021, em sessão pública, a realizar na Bolsa de Valores de Mo-
çambique, sita na Av. 25 de Setembro, nº 1230, 5º Andar, Prédio 33
Andares.

6. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreita-
da de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao
Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.

Maputo, aos 13 de Julho de 2021

A Autoridade Competente
(Ilegível)

P
ELO menos dezassete 
profissionais do Hos-
pital Central da Beira 
(HCB) estão infectados 
pelo novo coronavírus, 

conforme revelou há dias o di-
rector-geral daquela unidade 
sanitária, Nelson Mucopo.

Falando em exclusivo ao 
“Notícias”, a fonte reconhe-
ceu que os profissionais em 
questão “têm sintomas leves, 
mas já tivemos uma colega 
que faleceu pela Covid-19 na 
semana passada”.

Mucopo considerou a ges-
tão daquele hospital de bas-
tante delicada, num cenário 
em que as pessoas estão habi-
tuadas a ficar próximas umas 
das outras para se conforta-
rem.

“A maior dificuldade que 
temos tido é de gerir o pessoal 
que acompanha os doentes. O 
que nós queríamos era ter um 
hospital só com as pessoas que 
chegam para tratamento”.

Deu exemplo de pessoas 
que vêm visitar um vizinho ou 
amigo pensando que estão a 
fazer o bem, mas não é correc-
to, principalmente no contex-
to em que nos encontramos, 
pois podem trazer doenças ao 
próprio visitado.

“O doente internado tem 
outras patologias e está frágil 
e o risco de ser contaminado 
pela Covid-19 é maior. Então, 
o visitante acaba contaminan-
do o doente que, por sua vez,
também infecta os profissio-
nais que lhe estão a assistir”,
explicou.

HOSPITAL CENTRAL

Dezassete profissionais
estão com Covid-19

SAÚDE INTRODUZ TESTES 

RÁPIDOS

As autoridades de Saúde na 
cidade da Beira vão introduzir, 
dentro de dias, testes rápidos 
para o rastreio da Covid-19 nas 
unidades sanitárias de Inha-
mizua, Ponta-Gêa, Macurungo 
e Chingussura com vista a re-
duzir a demanda e a propaga-
ção da doença.

O facto foi revelado ontem 
na sessão do Comité Operati-
vo de Emergência (COE) em 
Saúde Pública pela directora 
dos Serviços Provinciais de 
Saúde, Priscilla Filimone, que 
explicou que a escolha destas 
unidades hospitalares foi por 
serem pontos de referência de 
testagem.

Outro motivo que levou à 

definição destes centros, se-
gundo a dirigente, é o facto de 
o laboratório de saúde pública
receber igualmente grande nú-
mero de amostras provenien-
tes dos mesmos locais.

“Estamos no início de uma 
nova vaga, e laboratórios de 
testagem começam a registar 
enchentes que chegam a supe-
rar a sua capacidade o que al-

gumas vezes dificulta a entrega 
dos resultados em tempo útil e 
quando isso acontece o indiví-
duo vai continuar a propagar a 
doença”, elucidou.

Segundo ela, os testes serão 
feitos nos gabinetes de rastreio 
para gripe montados nas en-
tradas das diferentes unidades 
sanitárias permitindo assim 
que os pacientes tenham re-
sultados antes de percorrerem 
o hospital.

A directora recordou que
antes, o teste rápido para o 
novo coronavírus era feito nos 
Serviços de Urgência do Hos-
pital Central da Beira (HCB) e 
no centro de internamento do 
Hospital 24 de Julho mas, devi-
do ao aumento de casos, o sec-
tor decidiu descentralizar este 
serviço.

Enquanto decorrem estes 
trabalhos nas unidades sani-
tárias, Priscilla Filimone, disse 
que o sector vai monitorar a 
resposta e a utilização dos tes-
tes rápidos em cada uma das 
unidades abrangidas.

A directora dos Serviços de 
Saúde em Sofala reconheceu, 
igualmente, a necessidade de 
se implementar rigorosamen-
te os critérios para a testagem 
tendo em conta que os testes 
rápidos são destinados apenas 
a pacientes com sintomas da 
Covid-19.

Os pacientes sem sintomas 
ou contactos de pessoas sin-
tomáticas serão referenciados 
para o teste de PCR nos labora-
tórios onde o tempo de respos-
ta é de 72 horas.

Mais locais de testagem para a Covid-19 abertos na Beira NOVE viaturas de transporte de passageiros fo-
ram ontem impedidas de continuarem a exercer 
a sua actividade na cidade da Beira por diversas 
infracções detectadas pela Polícia de Trânsito 
(PT), no posto de controlo de Inhamízua.  

A acção enquadra-se numa operação que 
visa estancar a onda de acidentes de viação e fa-
zer cumprir a lotação recomendada no contexto 
das medidas de prevenção da Covid-19.

De acordo com o delegado do Instituto Na-
cional de Transportes Rodoviários (INATRO), 
José Chilevo, dessas nove viaturas, três eram au-
tocarros que tinham como destino às cidades de 

Maputo e Tete, mas ficaram retidos por se faze-
rem à rua com pneus em más condições e ficha 
de inspecção expirada.

Outros três autocarros da empresa Transpor-
te Municipal da Beira foram igualmente impedi-
dos de prosseguirem a marcha, dois por terem fi-
chas de inspecção caducadas e o terceiro por não 
possuir seguros.

Os últimos três são transportes semi-colecti-
vos de passageiros cujos motoristas um não trazia 
carta de condução, o segundo por desobediência 
do sinal do agente de trânsito e o terceiro por cir-
cular com ficha de inspecção fora do prazo.

Nove viaturas 
tiradas de circulação 
por irregularidades

A PT está implacável para condutores com viaturas em situação irregular

Acesse https://t.me/Novojornal
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P R O M O V E N D O  A  I N C LUS ÃO  F I N A N C E I R A  E  A

VA LO R I Z AÇ ÃO  D O  M E T I C A L

COMUNICADO

O Banco de Moçambique comunica que, na sequência da inspecção on-site realizada ao Standard Bank de 
Moçambique, S.A., foram instaurados processos contravencionais contra aquela instituição bancária e dois 

dos seus gestores, os senhores Adimohanma Chukwuma Nwokocha, Administrador-Delegado, e Carlos 
Domingos Francisco Madeira, Director da Banca Corporativa e de Investimentos, por infracções graves de 

natureza prudencial e cambial, tendo sido aplicadas as seguintes sanções:

1. Ao Standard Bank Moçambique, S.A. – uma multa no valor total de 290.104.050,00MT (duzentos
e noventa milhões, cento e quatro mil e cinquenta meticais), suspensão, até 1 (um) ano, da activi-

dade cambial de conversão de divisas, e publicação, pelo Banco de Moçambique, da punição definitiva,

às custas daquele.

2. Ao Sr. Adimohanma Chukwuma Nwokocha –  uma multa no valor total de 6.380.090,00MT (seis
milhões, trezentos e oitenta mil e noventa meticais), inibição do exercício de cargos sociais e de

funções de gestão em instituições de crédito e sociedades financeiras no país por um período de 6 (seis)
anos, e publicação, pelo Banco de Moçambique, da punição definitiva, às custas daquele.

3. Ao Sr. Carlos Domingos Francisco Madeira – uma multa no valor total de 14.036.198,00MT
(catorze milhões, trinta e seis mil e cento e noventa e oito meticais), inibição do exercício de cargos

e de funções de gestão em instituições de crédito e sociedades financeiras no país por um período de 6
(seis) anos, e publicação, pelo Banco de Moçambique, da punição definitiva, às custas daquele.

As infracções cometidas incluem, mas não se limitam a: i) manipulação fraudulenta da taxa de câmbio; ii) 

instalação e implementação de uma rede de pagamentos ilegal sediada fora do país, que no geral se assemelha 

à SIMOrede; iii) realização de operações irregulares de derivativos financeiros para a cobertura de risco asso-

ciado à flutuação cambial, envolvendo o Director da Banca Corporativa e de Investimentos como cliente; iv) 

não regularização dos termos de compromisso das exportações; e v) não entrega, ao Banco de Moçambique, 

de gravações  nos prazos estipulados, em clara acção de obstrução à actividade de inspecção.

Com vista a salvaguardar os interesses dos clientes e de outros interessados, bem como assegurar a estabili-

dade do sistema financeiro, os accionistas do Standard Bank Moçambique, S.A. estão a colaborar com o 

Banco de Moçambique, por forma a sanar as irregularidades acima mencionadas.

Neste contexto, foram elaboradas medidas de acompanhamento contínuo que poderão ditar o levantamento da 

suspensão ao Standard Bank, S.A., antes do prazo estipulado, mediante avaliação positiva dos resultados. 

Tais medidas incluem, por parte dos accionistas, a apresentação e implementação de um plano de acção credível de 

remediação das irregularidades e, por parte do Banco de Moçambique, a colocação de um inspector residente 

que irá assegurar a monitoria contínua do plano de acção. 

Maputo, 12 de Julho de 2021
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INSTITUTO NACIONAL DE ACÇÃO SOCIAL, IP
DELEGAÇÃO DE MOCUBA

Telefone nº24-810202/ Fax-24-810202

REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

 ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
RA/INAS, IP/MOC/2021

De acordo com alínea d) do nº3, artigo 33 conjugado com alínea g) do nº1 do artigo 82 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 ao concorrente ELECTROFRIGO que por 
não cumprimento das obrigações do nº 2, artigo 110 da Lei acima citada, foram adjudicados os objectos de 
concurso  segundo abaixo indicado:

Nº
Nome do 

Concorrente 
Objecto do Concurso

Valor de Adjudicação 
Incluindo IVA

01 PROELCO, LDA
Reparação e manutenção de ar-condicionados da 

Delegação do INAS, IP de Mocuba
83.000,00MT

02 PROELCO, LDA
Reparação e manutenção de equipamento informático 

da Delegação do INAS, IP de Mocuba
70.000,00MT

Para fornecer e prestar serviços no Instituto Nacional de Acção Social, Delegação de Mocuba - Zambézia.

Cordiais saudações
Mocuba, aos 2 de Julho de 2021

A DELEGADA

Maria Isabel de Sousa Machado
(Téc. Superior N1)

O
FUNDO das Nações 
Unidas para a Po-
pulação (FNUAP) 
chama atenção 
para os perigos que 
o crescimento da

população moçambicana, na 
ordem de 2,6 por cento por 
ano, pode acarretar na pres-
tação de serviços essenciais 
básicos e no desenvolvimento, 
em geral.

O alerta foi lançado do-
mingo, em Maputo, pelo 
representante-adjunto do 

FNUAP alerta para os riscos
do crescimento populacional

FNUAP em Moçambique, 
Eduardo Celades, em entre-
vista à AIM, pela passagem do 
Dia Mundial da População.

O risco do crescimen-
to exponencial da população 
tem a ver com o aumento dos 
níveis de pobreza no país, as 
desigualdades geográficas e de 
género, bem como as limita-
ções nas oportunidades para 
os jovens que representam a 
maioria na estrutura etária da 
população moçambicana, de-
safios igualmente exacerbados 

pelas calamidades naturais cí-
clicas.

Para mitigar os riscos, o 
FNUAP alerta para a neces-
sidade de reformulação das 
políticas públicas, alinhan-
do-as aos desafios impostos 
pelas dinâmicas demográficas 
e pelo crescimento rápido da 
população.

“Se continuarmos a cres-
cer demais, significa que o 
país vai enfrentar dificuldades 
no provimento de serviços so-
ciais como saúde, educação, 

emprego a toda a população, 
que está a crescer. É preciso 
ver qual é a capacidade que te-
mos como país para responder 
a estes desafios. É preciso ver 
que políticas públicas podem 
ser adoptadas para moderar o 
crescimento e criar oportuni-
dade aos jovens e mulheres, 
especialmente”, disse Cela-
des.

Apontou duas saídas para 
os desafios do crescimento 
populacional. A primeira tem 
a ver com a educação para o 

uso de métodos anti-concep-
tivos, visto que quase a meta-
de de mulheres jovens meno-
res de 18 anos já tem um filho. 
A segunda seria a criação de 
oportunidades de emprego e 
educação para os jovens como 
forma de capitalizar o divi-
dendo demográfico.

“A educação e empre-
go, bem como a melhoria das 
condições económicas dos jo-
vens, ajuda-os a decidirem da 
melhor forma sobre quando 
e quantos filhos ter”, vincou 
Celades.

Recentemente, numa reu-
nião de alto nível que discutiu 
a política da população em 
Moçambique, o Primeiro-mi-
nistro moçambicano, Carlos 
Agostinho do Rosário, assu-
miu que um dos grandes desa-
fios do país é a busca de solu-
ções que permitam responder 
aos constrangimentos sociais 
e económicos que podem ad-
vir de um rápido crescimento 
populacional. 

Do Rosário disse que o 
Governo não pode ignorar o 
facto de o rápido crescimento 
da população, constituída por 
indivíduos maioritariamente 
jovens, poder constituir bar-
reira ou catalisador do desen-
volvimento económico, daí a 
necessidade de maior atenção 
ao fenómeno.

“Acreditamos que a estru-
tura etária da população mo-
çambicana, constituída maio-
ritariamente por jovens em 
idade activa, pode gerar efei-
tos positivos no crescimento 
económico e bem-estar, pro-
cesso geralmente denominado 
de dividendo demográfico”, 
disse Do Rosário. - (AIM)

Crescimento populacional desafia autoridades a tirar melhor proveito

FAMÍLIAS residentes no po-
voado de Michocolote, distri-
to de Matutuíne, província de 
Maputo, deixam de percor-
rer longas distâncias para ter 
água potável, com a recente 
inauguração de um pequeno 
sistema que vai servir a 1500 
famílias.

Equipado com bomba, 
painéis solares, torres com 
cinco depósitos de água, fon-
tanários, tanques para lava-
gem de roupa e bebedouros 
de gado com capacidade para 
1500 animais, o sistema está 
orçado em cerca de sete mi-
lhões de meticais.

A infra-estrutura está in-
tegrada nos esforços do gover-
no local de prover água potá-
vel para minorar o sofrimento 
das famílias.

O governador da provín-

cia de Maputo, Júlio Parruque, 
que inaugurou a fonte, disse 
que o sistema é evolutivo e foi 
projectado para dar água não 
só às famílias, como também 
aos empreendimentos priva-
dos existentes no povoado.

“Nós como governo não 
queremos que a população 
sofra, daí que estamos a criar 
condições para que não fal-
tem serviços básicos como 
água, saúde e electricidade”, 
disse.

Chamou atenção ao gestor 
para que prime por boas prá-
ticas para o benefício de todos 
os residentes de Michocolote, 
bem como a segurança do sis-
tema, evitando que seja van-
dalizado.

Por seu turno, Lino Mar-
rengule, responsável do siste-
ma, disse que a infra-estrutura 

tem capacidade para atender a 
mais famílias, daí que, haven-
do necessidade, poderá ser 
ampliado.

“Antes éramos obrigados 
a percorrer longas distâncias 
para buscar o que beber, si-
tuação que dificultava a vida 
das pessoas. Prometemos que 
vamos fazer bom uso deste 
sistema”, disse.

Rosalina João, residente, 
afirmou que com a entrada em 
funcionamento deste sistema 
fica reduzida a distância que 
percorriam para ter água, de 
cinco para cerca de 1,5 quiló-
metro.

Zélia Gilberto, igualmen-
te residente, contou que para 
ter água tinha de levantar às 
quatro horas da manhã, sofri-
mento que, com este sistema, 
tal como referiu, acabou.

DISTRITO DE MATUTUÍNE

Água potável chega 
ao povoado de Michocolote

Inaugurado sistema de abastecimento de água no povoado de Michocolote

O INSTITUTO Nacional de Segurança So-
cial (INSS) lançou ontem, na cidade de 
Maputo, a primeira edição do Prémio Na-
cional de Jornalismo em Segurança Social 
Obrigatória, com o objectivo de reconhe-
cer o papel dos profissionais e encorajar a 
produção e divulgação de informações so-
bre o sistema.

A iniciativa é realizada em parceria com 
o Sindicato Nacional de Jornalistas (SNJ) e
com o apoio da Organização Internacional
do Trabalho (OIT). 

A ministra do Trabalho e Segurança 
Social, Margarida Talapa, disse, no lança-
mento da iniciativa, que o prémio repre-
senta uma oportunidade para incentivar os 

jornalistas a produzirem matérias relacio-
nados com o Sistema de Segurança Social 
Obrigatória, assim como das realizações do 
INSS.  

Acrescentou que o objectivo é estabe-
lecer novas pontes entre a instituição e a 
comunicação social, tendo em vista a ex-
pansão territorial do sistema. 

Margarida Talapa recomendou aos 
membros do júri que trabalhem dentro de 
um quadro assente no sigilo profissional, 
integridade e justiça, bem como a privile-
giar a qualidade do trabalho e não a prove-
niência ou o autor.

Eduardo Constantino, secretário-
-geral do SNJ, apelou aos profissionais da

área para aderirem ao concurso, não ape-
nas pelo prémio, mas para ajudar o INSS a 
identificar os problemas dos beneficiários e 
encontrar possíveis soluções.

Rúben Vicente, representante da OIT, 
avançou que, com o projecto, deve-se 
fazer chegar o conhecimento sobre a se-
gurança social obrigatória aos cidadãos de 
maneira clara e transparente. 

O concurso vai decorrer a nível nacio-
nal, possuindo as categorias de imprensa, 
rádio e televisão. O primeiro classificado de 
cada categoria receberá um prémio de 150 
mil meticais e um computador, o segundo 
100 mil meticais e um laptop e o terceiro 
cinquenta mil meticais e um tablet.

INSS lança prémio nacional de jornalismo

Acesse https://t.me/Novojornal



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

Terça-feira, 13 de Julho de 2021
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_____________________________________________________________________________________________________________________
Av. Eduardo Mondlane, n.º 502, Maputo – Mozambique, www.ipas.org  www.ipas.org/facebook  www.ipas.org/twitter 

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE E APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 
Concurso Ref. 01/2021 - IPAS 

Ipas Moçambique convida por este meio as empresas interessadas e elegíveis para manifestarem 
o seu interesse na apresentação de propostas em CARTA FECHADA para fornecimento de:

Lote 1 – Consumíveis Médicos Diversos (Amostras são obrigatoriamente requeridas); 

Lote 2 – Prevenção de Infecções (Amostras são obrigatoriamente requeridas); 
Lote 3 – Material Médico/Cirúrgico (Amostras são obrigatoriamente requeridas); 

Lote 4 – Medicamentos (Amostras são obrigatoriamente requeridas); 

Lote 5 – Equipamento Médico Ginecológico (Catálogos/imagens são obrigatoriamente 
requeridas);  

Destinado ao projecto financiado pela Swedish International Development Cooperation Agency 

– SIDA, para reposição em 4 unidades sanitárias em Nampula e Zambézia.

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações examinando os Documentos do 
Concurso, pelo que estes, poderão ser adquiridos solicitando no endereço eletrónico 
procurementMZ@ipas.org sem nenhum encargo, num prazo de 7 (sete) dias úteis a partir da 

data do anúncio do presente concurso (13.07.2021). 

As propostas deverão ser apresentadas em Meticais, indicando o valor unitário para cada item e 

total dos itens, o número do NUIT do Ipas, o valor do IVA deve ser referenciado a sua 
percentagem. TODAS AS PROPOSTAS ABERTAS, enviadas sem as descrições acima referenciadas 
ou ENVIADAS POR E-MAIL SERÃO INVALIDADAS. 

O período de validade das propostas deverá ser de 90 (noventas) dias úteis, no mínimo. 

A manifestação de interesse esta aberta a todos os concorrentes legalmente registados e/ou 
elegíveis (anexar documentação relativa), pelo que, o processo será regido de acordo com as 

normas e procedimentos em vigor no Ipas Moçambique. 

As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até 12:00h do dia 23 de julho de 2021 
pelo que, as mesmas serão abertas em sessão reservada dirigida por um Comité de Avaliação 

interno criado para o efeito. 

Ipas Moçambique  
Av. Eduardo Mondlane, Nº 502, Maputo 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO TRABALHO, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL

Instituto Nacional de Segurança Social
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE MAPUTO

Unidade Gestora Executora das Aquisições

ADITAMENTO AO ANÚNCIO DO
CONCURSO Nº 03/INSS/DPM/UGEA/2021

1. Em aditamento ao anúncio publicado no jornal dos dias 1 e 2 de Julho do corrente ano,

refente a contratação de uma empresa para fornecimento de mobiliário de escritório para

a Delegação Provincial de Maputo, comunica-se a todos concorrentes do concurso em

epígrafe, que abertura das propostas prevista para o dia 18 do mês em curso, passa para o

dia 20 de Julho do ano corrente, conforme ilustra a tabela abaixo: 

Nº do Concurso Modalidade Recepção das 
propostas

Abertura das 
Proposta

Garantia 
Provisória

03/INSS/DPM/
UGEA/042.2/2021

Concurso
Limitado

20/7/2021
10.00 horas

20/7/2020
10.15 horas

15.000,00MT

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

do Concurso ou adquirí-los na Tesouraria da Delegação Provincial do INSS em Maputo,

Unidade Gestora Executora das Aquisições, Av. Governador Raimundo Bila, n˚ 25,
Cidade da Matola, pela importância de 1000,00MT (mil meticais), não reembolsáveis.

3. O período de validade das propostas será de 120 dias, a contar da data-final de entrega.

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

Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016,

de 8 de Março.

Matola, Julho de 2021

Autoridade Competente

(Ilegível)

6706

O 
G O V E R N A D O R 
de Nampula, Ma-
nuel Rodrigues, 
pediu aos agen-
tes económicos 

que intervêm no processo de 
comercialização agrícola na 
província para que não as-
sumam atitudes que possam 
prejudicar os camponeses 

que tanto sacrifício fazem 
para produzir e ter lucro que 
compense o seu esforço. 

O governante falava re-
centemente na cidade de 
Nampula, no primeiro Con-
selho Coordenador da Direc-
ção Provincial da Indústria e 
Comércio. 

Em Nampula, em todas 

campanhas de comerciali-
zação agrícola tem havido 
queixas de produtores, ale-
gadamente por serem pre-
judicados por alguns agen-
tes económicos desonestos 
intervenientes no processo, 
que não aceitam comprar 
produtos a preços que pos-
sam compensar os esforços 

dos camponeses. 
Essa situação faz com que 

algumas zonas de produção 
agrícola registem conflitos 
entre comerciantes e produ-
tores, precisamente quando 
chega o período de comer-
cialização.

“Não gostaríamos que 
a comercialização que está 

Governador
quer honestidade

em curso sirva de castigo aos 
nossos produtores, quere-
mos que ela seja estímulo e 
compensação, e que tenha 
retorno do esforço do produ-
tor que esteve empenhado na 
produção agrícola”, realçou 
Rodrigues. 

Segundo o governante, a 
compra de produtos agríco-
las das famílias camponesas 
a preços justos e compensa-
tórios permite a melhoria das 
suas condições de vida, ob-
jectivo pelo qual têm feito o 
seu esforço produtivo. 

Por ouro lado, o chefe 
do executivo provincial de 
Nampula pediu aos empre-
sários da região a não pou-
parem esforços que têm em 
vista o aumento do agro-
-processamento, agregan-
do valores que satisfaçam à
procura dos mercados inter-
no e externo.

Todavia, Rodrigues não 
deixou de louvar o trabalho 
do sector privado na cria-
ção e manutenção de postos 
de emprego numa altura em 
que o país enfrenta a pande-
mia da Covid-19.

A província de Nampula 
prevê comercializar na pre-
sente campanha cerca de 
quatro milhões de toneladas 
de diversos produtos agrí-
colas, tendo no primeiro se-
mestre conseguido mais de 
um milhão.

A comercialização permitirá abastecer o mercado de produtos agrícolas

ESCLARECE ECONOMIA E FINANÇASCOMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA
Fundos de compensação 
dependem da colecta

A VICE-MINISTRA da Eco-
nomia e Finanças, Carla 
Loureiro, disse que a canali-
zação do fundo de compen-
sação autárquica depende 
do processo do ciclo orça-
mental, ou seja da colecta 
de fundos por parte daque-
les que devem canalizar os 
mesmos aos beneficiários. 

A governante esclarecia, 
assim, as lamentações re-
correntes dos gestores das 
autarquias, particularmen-
te geridas pela Renamo, em 
Nampula, de que o Governo 
central estaria a fazer cortes 
ou canalizar o fundo tardia-
mente, supostamente por 
questões políticas.

A governante, que fala-
va recentemente na cidade 
de Nampula, disse que os 
fundos são canalizados nos 
termos em que estão orça-
mentados, pois as verbas 
preveem os limites  de com-
pensação autárquica. 

O autarca de Nampula, 
Paulo Vahanle, é que mais 

tem lamentado da falta e/ou 
demora da disponibilização 
do fundo, o que criar sérios 
problemas, principalmente 
no investimento em pro-
jectos de desenvolvimento 
programados pela autarquia.

Segundo o edil, o mais 
preocupante é que não tem 
havido esclarecimento por 
parte do Governo central 
sobre a demora na canaliza-
ção dos fundos. 

Numa sessão da Assem-
bleia Municipal da Cidade 
de Nampula, realizada há 
dias, Vahanle disse que a 
edilidade continua a não 
receber as verbas. 

O edil afirmou que o 
município nunca ficou de 
braços cruzados e continua 
a investir no desenvolvi-
mento da cidade contando 
com as receias internas.

Noutras autarquias, a 
falta de verbas em questão 
afecta também o pagamen-
to de salários dos funcioná-
rios. 

Nampula é um dos municípios que se queixa da falta de fundos do Governo central

Acesse https://t.me/Novojornal
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DEFENDE ACADÉMICO JOÃO GABRIEL DE BARROS

Corrupção fragiliza 
estruturas de justiça

A 
CORRUPÇÃO fragiliza 
as estruturas de jus-
tiça, de fiscalização e 
de segurança, como 
os serviços da Polícia, 

Exército, serviços secretos e do 
Parlamento, comprometendo 
o processo democrático.

A ideia foi defendida pelo
académico João Gabriel de 
Barros durante a palestra que 
proferiu ontem, na Procu-
radoria-Geral da República 
(PGR), subordinada ao tema 
“Impacto da corrupção no de-
senvolvimento de África”, no 
âmbito das celebrações do O 
Dia Africano de Luta contra a 
Corrupção, assinalado a 11 de 
Julho de cada ano.

João Gabriel de Barros de-
fende, em consequência dis-
so, por exemplo, a noção de 
justiça é questionada quando 
criminosos conseguem “com-
prar sua tranquilidade através 
de subornos”.

Trata-se de um fenómeno, 
segundo disse, que enfraquece 
as instituições públicas sobre 
as quais são fundadas socieda-
des justas e igualitárias.

“Como consequência, 
promove a sua exclusão geo-
gráfica e social e da falta de 
acesso a meios de protecção 
jurídica disponíveis para ou-
tros membros da sociedade, 
seus direitos económicos, so-
ciais e culturais ficam amea-
çados”, disse o académico, 
ligado ao Centro de Estudos 
Estratégicos e Internacionais 
(CEEI), da Universidade Joa-
quim Chissano.

É importante, referiu, ter 
a consciência de que a cor-
rupção não se limita apenas ao 

desvio “roubo” de recursos fi-
nanceiros e não só, às áreas em 
que eles são necessários como 
são os casos da educação, saú-
de, infra-estruturas, entre 
outras; mas também torna os 
governos fracos, contexto que 
pode estimular redes de crime 
organizado, promoção de cri-
mes como o tráfico de pessoas 
e de armas, a falsificação e o 
comércio de espécies ameaça-
das de extinção, entre outras 
consequências.

De Barros entende que a 
corrupção constitui um fla-
gelo a nível global e mesmo os 
países que estão no topo dos 
índices de desenvolvimento 
precisam de abordar, urgen-

temente, o seu papel na per-
petuação da corrupção a nível 
global.

Especificamente sobre o 
continente, João Gabriel de 
Barros defende que o primei-
ro aspecto é necessário que os 
que alegam “ajudar a África” 
repensem o seu papel. Sua 
prioridade deve ser não cau-
sar mais danos, uma vez que 
muito dano está sendo feito no 
contexto actual. 

“Por exemplo, milhares de 
milhões continuam a ser rou-
bados dos cidadãos africanos 
através de medidas globais 
insuficientes para reduzir a 
corrupção, a fuga de impostos, 
entre outros efeitos negati-

Promover políticas económicas 
para desenvolvimento equitativo
FALANDO para uma plateia composta 
por magistrados judiciais e do Minis-
tério Público, João Gabriel de Barros 
defendeu que os governos africanos 
devem ser “autorizados e ajudados” a 
promover modelos de desenvolvimen-
to que redistribuem, razoavelmente, a 
riqueza, criam empregos para os cida-
dãos, promovem o bem-estar social, 
garantem a taxação progressiva dos 
ricos e protegem os recursos naturais 
e ecossistemas e os direitos e meios de 
subsistência das comunidades, que de-
pendem deles.

Disse que esse pensamento se jus-
tifica pois, mesmo conhecendo algum 
crescimento, a pobreza continua a ser a 

grande marca das economias africanas, 
aumentando e mostrando como os mo-
delos actuais de crescimento económi-
co, na sua generalidade, não benefi-
ciam grande parte das comunidades. 

“São décadas que os governos oci-
dentais encorajam ou ‘forçam’ os afri-
canos a promoverem a liberalização do 
comércio, do investimento e a privati-
zação, como se a abertura das econo-
mias fosse um fim em si mesmo. Essas 
políticas enriquecem, principalmente, 
os investidores estrangeiros, mas não 
tendem a beneficiar os países africa-
nos, constatou.

O académico afirma que imple-
mentar políticas económicas que ali-

mentam as empresas domésticas le-
varão, provavelmente, os investidores 
estrangeiros a trazerem maior impacto 
no desenvolvimento. 

“Observou-se isto na Ásia Orien-
tal que reduziu, espectacularmente, 
os níveis de pobreza nas últimas déca-
das, onde políticas fundamentais foram 
na base da intervenção do Estado para 
nutrir e desenvolver as indústrias do-
mésticas. Isso, muitas vezes envolveu 
a imposição de barreiras comerciais 
proteccionistas para afastar os concor-
rentes estrangeiros até o ponto em que 
essas indústrias foram fortes o suficien-
te para competir nos mercados mun-
diais”, acrescenta.

Transformar ajudas 
em benefício de África
JOÃO Gabriel de Barros defende que se 
a ajuda externa é para beneficiar o con-
tinente, a mesma deve ser desvinculada 
dos interesses corporativos ocidentais e 
basear-se nas prioridades africanas, ne-
gociadas através de processos abertos no 
país. 

Para garantir tal objectivo, acrescenta, 
deve haver um maior escrutínio nacion-
al e internacional sobre os programas de 
cooperação para transformar a ajuda num 
processo que beneficie, genuinamente, a 
África.

Actualmente, referiu, muito da “aju-
da” dos governos ocidentais, que são 
considerados “influxos”, na verdade 
contribui mais para a saída de recursos de 
África, visualiza e “empurra” os países às 
privatizações em sectores-chave (como 
serviços públicos), livre comércio ou in-

vestimento privado irrestrito, o que sig-
nifica, simplesmente, abrir as economias 
por empresas estrangeiras.  

“Isto implica a redefinição do papel 
da comunidade internacional. Isto é, o 
controlo da corrupção em benefício dos 
projectos de desenvolvimento limitando 
a corrupção nos negócios internacionais”, 
afirmou.

O académico é de opinião que os em-
préstimos a governos podem ser uma fon-
te de recursos para investimentos úteis, 
mas muitas vezes são dados de forma 
irresponsável. Os credores privados são 
encorajados a agir, irresponsavelmente, 
porque, quando surgem crises da dívida, 
o FMI, o Banco Mundial e outras insti-
tuições emprestam mais dinheiro, o que
permite que o alto interesse dos credores
privados seja pago, enquanto a dívida

continua crescendo. 
“São necessárias leis que garantam que 

todos os empréstimos aos governos sejam 
transparentes quando concedidos. Deve 
ser criado um processo justo, independ-
ente e transparente de reestruturação da 
dívida”, acrescenta.

O académico é de opinião que a comu-
nicação social, as organizações não-gov-
ernamentais e da sociedade civil precisam 
parar de alegar, falsamente, que os países 
ocidentais, desempenham papéis, ger-
almente, positivos ou de “liderança” no 
desenvolvimento internacional.

“Em vez disso, eles devem expor a re-
alidade das relações financeiras dos países 
ocidentais com a África e concentrar os 
esforços de defesa da ajuda, no sentido de 
abordar as causas profundas da pobreza e 
da desigualdade”, sugere o palestrante.

vos”, refere.
Acrescenta que a segun-

da prioridade dos “parceiros” 
deve ser a reconfiguração da 
ajuda de forma que a mesma 
contribua para a redução dos 
danos que origina. “É necessá-
rio ter em conta que a redistri-
buição da riqueza é importante 
para qualquer sociedade, como 
forma de enfrentar as injustiças 
e garantir que todos possam 
viver uma vida digna”, acres-
centa.

Assim, afirma o pales-
trante, a desmantelação do 
sistema que extrai riqueza 
do continente requer a acção 
concertada, principalmente, 
das organizações da sociedade 

Plateia atenta à palestra do académico João Gabriel de Barros

O PARTIDO Frelimo em Manica, apelou a juven-
tude local e do país em geral a solidarizar-se com 
as vitimas do terrorismo em Cabo Delgado e, 
dos ataques da autoproclamada Junta-Militar da 
Renamo, que desestabiliza algumas regiões das 
províncias de Manica e Sofala.

O apelo foi lançado pela secretária provincial 
para a área de Mobilização, Propaganda, Orga-
nizações Sociais e Comunicação e Imagem, Rifa 
Cassimo Abudo, durante a cerimónia de oficia-
lização do gabinete de preparação do II Congres-
so da Organização da Juventude Moçambicana 
(OJM).

Rifa Abudo disse que neste momento, cente-
nas de deslocados vivem em condições deplorá-
veis devido as acções macabras perpetradas por 
terroristas, daí a necessidade de os jovens darem 
o seu contributo para minimizar o sofrimento das
vítimas.

Sublinhou que para além de serem solidários, 
os jovens devem continuar a dar o seu contributo 
na manutenção da paz, ordem, segurança e tran-
quilidade públicas e na defesa da independência, 
integridade e da soberania nacional. 

Alertou aos jovens para não serem engana-
dos com os criminosos que prometem aos jo-
vens emprego e bolsas de estudos para depois 
conduzirem os jovens as hostes terroristas, para 
engrossarem as fileiras daqueles que continuam a 
cometer atrocidades contra as populações.

A mesma advertência foi feita à Junta-Militar 
da Renamo, sobre a qual Rifa Abudo apelou para 
a necessidade de agudização da vigilância em to-

das vertentes, no sentido de evitar que estes en-
contrem espaço para a realização das suas acções 
criminosas.

Na ocasião, enalteceu a entrega e bravura 
das Forças de Defesa e Segurança que de tudo 
tem feito para defender o povo moçambicano e a 
pátria moçambicanos sobre estes e outros males 
que continuam a ser infringidos contra o país e as 
suas conquistas.

Relativamente ao Gabinete de preparação 
do II Congresso da OJM, Rita Abudo, falando em 
representação do primeiro secretário da Frelimo 
em Manica, disse ser missão do gabinete, criar 
condições técnicas, políticas e logísticas para que 
Manica possa participar no evento, a realizar-se 
na província de Nampula, de 26 a 29 de Novem-
bro do ano em curso.  

Afirmou que o congresso constitui o mo-
mento mais alto de reflexão e debate sobre a vida 
da juventude, visando dar vida e orientação polí-
tica e ideológica ao braço juvenil daquela forma-
ção partidária.

Abudo precisou que a realização do segundo 
congresso coincide com a celebração a celebra-
ção dos 44 anos da OJM, devendo serem pers-
pectivados neste evento os desafios da organiza-
ção para o futuro.

De acordo com a secretária, é tradição histó-
rica da agremiação, a realização de congressos, 
conferencias, sessões ou reuniões gerais da célu-
la, para o debate caloroso da visão da organização 
em cada fase da sua história, injectando mais vi-
talidade a agremiação.

OJM chamada
a solidarizar-se com
as vítimas do terrorismo

Organização da Juventude Moçambicana (OJM) precisa solidarizar-se com vítimas do terrorismo

civil à pressionarem por mu-
danças nos seus países, numa 
acção coordenada com as or-
ganizações da sociedade civil 
dos países que permitem este 
saque, uma vez ter-se a per-
cepção de que as elites globais 
não têm interesse intrínseco 
em mudar um sistema que as 
beneficia. 

“É fundamental que as or-
ganizações da sociedade civil 
exponham o papel das corpo-
rações multinacionais e dos 
governos do norte, das suas 
lideranças em empobrecerem 
o continente e intensifiquem
o seu trabalho na construção
de coligações para acabar com
a evasão fiscal e outras trans-
ferências injustas de recursos
para fora do continente”, su-
gere.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE TETE

SERVIÇO PROVINCIAL DE SAÚDE
REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

POR AJUSTE DIRECTO 

Nos termos do número 2, do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de 

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

Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que os objectos referentes aos ajustes 

directo abaixo indicados foram adjudicados às seguintes empresas:

N˚ de Concurso Objecto Nomes de 
adjudicatário

Valor com IVA 
incluso

0005/A.D/O.E-COVID 

19/R.A/SPST/2021

Contratação para 

fornecimento de 

géneros alimentícios

CASA FAMÍLIA, EI 1.998.570,00MT

0004/A.D/O.E-COVID 

19/R.A/SPST/2021

Contratação para 

fornecimento de 

material de higiene e 

limpeza

AFRIFORNEC, LDA 2.497.833,00MT

0006/A.D/O.E-COVID 

19/R.A/SPST/2021

Contratação para 

fornecimento de 

7.956,71 litros de 

diesel

AUTO ZAMBEZE 499.999,65MT

Autoridade Competente
(Ilegível)

263

Acesse https://t.me/Novojornal
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O 
PARTIDO Frelimo 
apela à toda popula-
ção moçambicana e 
da província da Zam-
bézia, em particular, a 

unir-se aos esforços em curso 
para a busca e restauração da 
paz no país.

O apelo foi feito pelo se-
cretário-geral da Frelimo, Ro-
que Silva, no último domingo  
durante a sua interacção com 
a população do distrito de Ile, 
no quadro da visita de trabalho 
que efectua à Zambézia.

Silva afirmou que grande 
parte destes esforços têm sido 
liderados pelo Presidente da 
República, Filipe Nyusi, apon-
tando como exemplo a digres-
são que tem efectuado pelos 
teatros operacionais, com o 
objectivo de viver de perto o 
“estado de espírito” das Forças 
de Defesa e Segurança (FDS).

Explicou, nos encontros 
que manteve com membros e 
simpatizantes da Frelimo, que 
o Presidente Nyusi está a visitar 
quartéis para encorajar os jo-
vens que, com bravura e senti-
do patriótico, estão a dar duros
golpes à acção dos terroristas.

“É um gesto de muita co-
ragem e mais uma prova do 
sacrifício que está disposto a 
consentir em benefício dos 
moçambicanos, tal como foi a 

Frelimo apela à
população para se 
unir pela busca da paz

ida a Gorongosa, na busca de 
entendimento com a Rena-
mo”, disse Silva. 

Sobre a chegada de tropas 
dos países da Comunidade de 
Desenvolvimento da África 
Austral (SADC) e do Ruanda, 
Roque Silva considerou ser fru-
to de uma acção diplomática 
bem conseguida do Governo.

Convidou a todos a apoiar 
os esforços do Presidente Nyu-
si, reforçando a união e coesão 

interna, a unidade nacional, 
particularmente no seio das 
organizações sociais da Freli-
mo, que irão realizar ainda este 
ano os respectivos congressos.

“Devemos transformar 
esses eventos em momento 
de festa e de reafirmação do 
sentido da nossa militância na 
Frelimo, através de combate ao 
tribalismo e outras formas de 
divisão”, exortou.

No prosseguimento da sua 

agenda de trabalhos na Zam-
bézia, Roque Silva reinaugu-
rou a sede distrital do partido 
Frelimo no Ile, inaugurou a 
placa do lançamento das fes-
tividades dos 60 anos da fun-
dação da Frelimo, em Mocuba. 
Reuniu-se ainda com primei-
ros secretários dos círculos, 
gestores, coordenadores, mo-
bilizadores eleitorais e orien-
tou uma reunião alargada a 
outros quadros.

Em Guruè, Roque Silva inaugurou a sede distrital da Frelimo 

DDR abrange metade 
dos homens previstos

MAIS de 2500 antigos guer-
rilheiros da Renamo foram 
abrangidos pelo Desarmamen-
to, Desmobilização e Reinte-
gração (DDR), processo em 
curso no país, no quadro da 
busca da paz definitiva.

Os números são revelados 
numa altura em que acaba de 
encerrar, fim-de-semana últi-
mo, mais uma base da Renamo 
no distrito de Zóbuè, em Tete, 
elevando para 16 o número de 

quartéis encerrados nas pro-
víncias de Sofala, Manica e 
Tete.

Esta declaração foi feita 
sábado último pelo enviado 
pessoal do Secretário-Geral das 
Nações Unidas para Moçambi-
que e presidente do Grupo de 
Contacto, Mirko Manzoni, ao 
testemunhar o encerramento 
da base militar da Renamo em 
Zóbuè e o consequente desar-
mamento e desmobilização de 

mais 360 guerrilheiros.
Segundo Manzoni, a rein-

tegração destes homens exigirá 
um apoio adicional de todos os 
níveis da sociedade e de todas 
as partes interessadas, incluin-
do parceiros de desenvolvi-
mento e o sector privado, que 
desempenham um papel cen-
tral na reintegração económica 
e social. 

“Apelamos a todos estes 
actores para que se associem 

activamente e mantenham 
o seu pleno compromisso na
causa da paz definitiva em
Moçambique”, afirmou Mirko
Manzoni.

O presidente do Grupo de 
Contacto disse que com isto se 
assinala um marco significativo 
na implementação do Acor-
do de Paz e Reconciliação Na-
cional de Maputo (Acordo de 
Maputo), com mais de metade 
(52%) dos 5.221 beneficiários 
do DDR agora desmobilizados 
e na sua jornada para a reinte-
gração económica e social. 

“Passou-se pouco mais de 
um ano desde que os primei-
ros beneficiários do DDR re-
gressaram à casa, em Junho de 
2020, e o encerramento da base 
de hoje marca a décima base a 
fechar num total de 16”, acres-
centa Manzoni. 

Segundo o enviado pes-
soal do Secretário-Geral das 
Nações Unidas para Moçambi-
que, este progresso constante 
realça a natureza irreversível 
do processo de paz e sublinha 
o empenho de ambas as partes
na conquista da paz definiti-
va. Face ao complexo cenário
provocado pela Covid-19, este
progresso é louvável.

Mais de 2500 antigos guerrilheiros da Renamo já foram abrangidos pelo processo de DDR

UE aprova missão de formação militar
OS Ministros dos Negócios Es-
trangeiros da União Europeia 
(UE) aprovaram ontem a cria-
ção da Missão de Formação 
Militar daquele bloco em Mo-
çambique (EUTM Moçambi-
que), com o objectivo de treinar 
e apoiar as Forças Armadas na 
protecção da população civil no 
restabelecimento da segurança 
na província de Cabo Delgado. 

Um comunicado nesse 
sentido, emitido ontem, após 
reunião do Conselho Europeu, 
indica que a decisão é a respos-
ta da União Europeia ao pedido 
das autoridades moçambicanas 
de um empenho reforçado nas 
áreas da paz e segurança. 

Em carta datada de 3 de Ju-

nho de 2021, o Presidente Fili-
pe Nyusi saudou o envio para 
o país de uma missão não exe-
cutiva de formação militar da
Política Comum de Segurança e 
Defesa da União Europeia.

Segundo o mesmo comuni-
cado, o mandato da missão será 
de dois anos, período durante o 
qual irá, como objectivo estra-
tégico, apoiar a capacitação das 
unidades das Forças Armadas 
que farão parte de uma futura 
Força de Reacção Rápida. 

Em particular, a missão vai 
assegurar o treinamento mi-
litar, incluindo a preparação 
operacional, treinamento es-
pecializado em contra-terro-
rismo e treinamento e educa-

ção sobre a protecção de civis 
e o cumprimento do Direito 
Internacional Humanitário e os 
Direitos Humanos.

O Comandante do EUTM 
Moçambique será o director de 
Planeamento e Condução Mi-
litar (MPCC), o Vice-Almirante 
Hervé Bléjean. O Brigadeiro-
-General português Nuno Le-
mos Pires, com mais de 38 anos
de experiência em posições de
comando, incluindo muitas em 
missões internacionais, irá li-
derar a missão no terreno como 
Comandante da força.

A situação de segurança e 
humanitária na província de 
Cabo Delgado tem-se dete-
riorado continuamente desde 

2017. A escalada de violência 
levou ao deslocamento interno 
de mais de 700.000 pessoas. 

Estima-se que pelo me-
nos 1,3 milhão de pessoas em 
Cabo Delgado e nas províncias 
de Niassa e Nampula necessi-
tem de assistência humanitária 
imediata e protecção.

A nova missão da PCSD será 
uma das ferramentas da abor-
dagem integrada da UE à crise 
em Cabo Delgado, incluindo o 
apoio à construção da paz, pre-
venção de conflitos e apoio ao 
diálogo, assistência humanitá-
ria e cooperação para o desen-
volvimento, e a promoção da 
Agenda da Mulher, Paz e Segu-
rança.

Acesse https://t.me/Novojornal
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS

Gabinete do Desenvolvimento do Compacto II 

CONCURSO LIMITADO
CONCURSO: GDC II/04/OE/2021

CONTRATAÇÃO DE PROVEDOR DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE 

PASSAGENS AÉREAS E ALUGUER DE SALA DE CONFERÊNCIAS

1. O Gabinete de Desenvolvimento do Compacto –II ( GDC-II), através

do Sector Aquisições convida a todos concorrentes elegíveis e

qualificados a apresentarem propostas em envelopes selados para
Prestação de Serviços de Emissão de Passagens Aéreas  e Aluguer

de Sala de Conferências cuja licitação será dividida em 2 (dois) lotes.

• Lote 1: Serviços de Emissão de Passagens Aéreas

• Lote II: Aluguer de Sala de Conferências

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações ou

levantar os Documentos de Concurso no endereço abaixo, a partir

do dia 14 de Julho do ano em curso, durante as horas normais de

expediente, contra o depósito da importância não reembolsável de

500,00MT (quinhentos meticais) na seguinte conta bancária:

• Titular da Conta: Gabinete de Desenvolvimento de
Compacto II Local

• Banco: Banco Moçambique

• Conta N.º: 5520513004

• NIB: 000002210552051300424

3. O período de validade das propostas será de 90 dias.

4. Será dispensada a apresentação da garantia provisória.

5. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo indicado

até às 10.00 horas do dia 23 de Julho de 2021,  e serão

abertas publicamente na presença dos concorrentes ou dos seus

representantes que desejarem comparecer no local abaixo, às 10.20

horas do dia 23 de Julho de 2021.  As propostas entregues fora da

hora acima indicada não serão aceites.

Endereço

Ministério da Economia e Finanças
Gabinete de Desenvolvimento do Compacto – II

Avenida Ahmed Sekou Touré, n.º 21, 4º Andar 

Maputo

6. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de

Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação

de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de

Março.

Gabinete do Desenvolvimento do Compacto II 

Maputo,  Julho de 2021

7665

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério da Economia e Finanças

Gabinete do Desenvolvimento do Compacto II 

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO
CONCURSO: GDC II/07/OE/Aquisições/2021/CP

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DIVERSO  

1. O Gabinete de Desenvolvimento do Compacto –II ( GDC-II), através

do Sector Aquisições, convida a todos concorrentes elegíveis e

qualificados a apresentarem propostas em envelopes selados para
o Fornecimento de Equipamento Diverso cuja licitação será dividida

em 2 (dois) lotes.

• Lote 1: Equipamento Informático

• Lote II: Fotocopiadoras

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações ou

levantar os Documentos de Concurso no endereço abaixo, a partir

do dia 14 de Julho do ano em curso, durante as horas normais de

expediente contra o depósito da importância não reembolsável de

500,00MT (quinhentos meticais) na seguinte conta bancária:

• Titular da Conta: Gabinete de Desenvolvimento de Compacto
II Local

• Banco: Banco Moçambique

• Conta N.º: 5520513004

• NIB: 000002210552051300424

3. O período de validade das propostas será de 90 dias.

4. Será exigida  garantia provisória de acordo com o seguinte:

• Lote I: Equipamento Informático – 65.000,00MT

• Lote II: Fotocopiadora: 35.000,00MT

5. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo indicado

até às 10.00 horas do dia 5 de Agosto de 2021,  e serão

abertas publicamente na presença dos concorrentes ou dos seus

representantes que desejarem comparecer no local abaixo, às 10.20

horas do dia 5 de Agosto de 2021.  As propostas entregues fora da

hora acima indicada não serão aceites.

Endereço

Ministério da Economia e Finanças
Gabinete de Desenvolvimento do Compacto – II

Avenida Ahmed Sekou Touré, n.º 21, 4º Andar 

Maputo

6. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de

Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de

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

Gabinete do Desenvolvimento do Compacto II 

Maputo,  Julho de 2021

7665

GABINETE DE DESENVOLVIMENTO DE COMPACTO II (GDCII) 
Sede: Cidade de Maputo, Av. Ahmed Sekou Touré, nº 21, 4 Andar
Nuit 600005987

GABINETE DE DESENVOLVIMENTO DE COMPACTO II (GDCII) 
Sede: Cidade de Maputo, Av. Ahmed Sekou Touré, nº 21, 4 Andar
Nuit 600005987

Acesse https://t.me/Novojornal
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OFERECEMOS

15 anos a criar
as melhores ligações

A possibilidade de trabalhar num projecto inovador e numa Empresa que oferece condições salariais compatíveis com o grau de experiência e nível de responsabilidade da função, bem como, oportunidades de desen-
volvimento pessoal.

Os interessados deverão fazer a sua candidatura em https://contact.workable.com/, até ao dia 19 de Julho de 2021. Só serão consideradas válidas as candidaturas que forem efectuadas no 
link atrás identificado, e desde que estejam também preenchidos todos os campos do formulário de registo e anexado o respectivo Curriculum Vitae.

O nosso Cliente é uma empresa internacional com projectos no sector de energia. No âmbito do seu crescimento, pretende recrutar: 

GESTOR REGIONAL (m/f)

Gaza/Inhambane - 1 Vaga

FUNÇÃO
Reportando ao Gestor Nacional, será responsável por liderar as vendas e operações comerciais inteiras na região para 
a distribuição directa dos produtos vendidos; gerar vendas, assegurando que as recolhas são oportunas e precisas e 
mantendo toda a rede da distribuição directa a crescer rapidamente de uma forma sustentável, com a ajuda da sua 
equipa; contratar, reter e motivar toda a equipa regional para um desempenho superior; dar formação aos Gestores 
de Empresas da Área e aos Responsáveis de Energia sobre vários aspectos do negócio; fornecer clareza de papéis aos 
Mentores Regionais, Executivos de Loja, Associados de Fidelização de Clientes e Coordenadores de Área de Retalho; 
fazer visitas de campo; ter um ponto de contacto semanal com todos os Gestores de Empresas e os top 10 Oficiais de 
Energia de cada área, seja através de reuniões presenciais, venda conjunta ou por chamada; exceder os objectivos 
de vendas e cobranças; conduzir processos robustos de vendas no terreno; manter-se atento à concorrência na sua 
região e assegurar que sejam tomadas as medidas adequadas para proteger e fazer crescer o negócio; resolver 
problemas de clientes; controlar o marketing e fornecer apoio de marketing e equipamento adequado; ter reuniões 
de revisão com as áreas; assegurar que os Gestores de Empresas da Área estejam a realizar reuniões periódicas de 
mesa e revisões com todos os Responsáveis de Energia.

PERFIL
• Licenciatura ou Diploma em uma área relevante para a função;
• Mínimo 4 anos de experiência em vendas de campo na mesma região, preferencialmente em Micro-Finanças, Banca
ou
   Telecomunicações;
• Fluente em Português e Inglês (oral e escrito);
• Capacidade de resolução de problemas;
• Capacidade de trabalhar de forma independente e inovadora;
• Capacidade de liderança e orientado (a) para resultados;
• Capacidade de construir e liderar grandes equipas;
• Boa capacidade de comunicação e capacidades interpessoais.

GESTOR DE ÁREA (m/f)

Gaza/Inhambane - 1 Vaga

FUNÇÃO
Reportando ao Gestor Regional, será responsável por liderar as operações de venda, recolha e distribuição na área 
que lhe for atribuída para a distribuição directa dos produtos vendidos em uma rede de agentes designada como 
Oficiais de Energia; responsável pela geração de vendas, assegurando que as cobranças são atempadas e mantendo 
toda a distribuição directa a crescer rapidamente; contratar, reter e dar formação aos Oficiais de Energia; fornecer 
informações para que o papel dos Oficiais de Energia esteja claro; fazer visitas diárias de campo; assegurar que os 
objectivos de vendas e cobranças sejam excedidos; conduzir processos robustos de vendas no terreno; assegurar que 
os problemas dos clientes sejam resolvidos; controlar o marketing e outros gastos de apoio; realizar reuniões de 
revisão com os Oficiais de Energia; aumentar a presença no retalho.

PERFIL
• Licenciatura ou Diploma numa área relevante para a função;
• Mínimo 2 anos de experiência em vendas de campo na mesma área, preferencialmente em Micro-Finanças, Banca

ou Telecomunicações;
• Experiência em trabalhar com consumidores rurais e resolver os seus problemas;
• Fluente em Português e Inglês (oral e escrito);
• Capacidade de trabalhar de forma independente e liderar a área;
• Boa capacidade de comunicação, capacidades interpessoais e de construir e liderar grandes equipas;
• Ser um indivíduo movido por valores, motivado e honesto.

OFICIAL DE COBRANÇAS REGIONAL (m/f)

Gaza/Inhambane - 1 Vaga

FUNÇÃO
Repostando ao Gestor Regional, será responsável por liderar os esforços e processos relacionados com as cobranças 
dos produtos no campo; dar conselhos e sugestões sobre como melhorar os pagamentos e a satisfação dos clientes e 
ao mesmo tempo garantir que a oferta da empresa corresponda às expectativas dos utilizadores finais; ter duas linhas 
de relatório, relatório directo (administrativamente) para o Gestor Regional e um relatório partilhado 
(funcionalmente) aos Gestores de Crédito da Equipa de Risco; dar suporte na condução da implementação e plena 
adesão às políticas de crédito, colecção, fraude e violação a nível do terreno; analisar a carteira regional e as 
tendências de reembolso fornecidas e estabelecer diariamente estratégias mensais para conduzir melhores taxas de 
cobrança dos clientes; fornecer uma actualização semanal às equipas de vendas e liderança de risco sobre 
intervenções no terreno realizados e resultados alcançados; relatar quaisquer casos de adulteração de produtos 
observados no terreno através do processo e mecanismo estabelecido pela equipa de risco; facilitar a apresentação 
de relatórios e acções a serem tomadas contra práticas fraudulentas no terreno; dar formação aos Oficiais de Energia 
sobre como lidar com as reposições e os processos de problemas de recolha de clientes; conduzir o ritmo de operação 
para acompanhar com os Oficiais de Campo para garantir que estes completem as suas chamadas de recolha e tarefas 
de reintegração a tempo.

PERFIL
• Licenciatura ou Diploma em Finanças, Desenvolvimento Comunitário, Comunicação, Gestão do Risco de Crédito ou
outras áreas
   relevantes para a função;
• Pelo menos 3 anos de experiência de trabalho numa posição semelhante com experiência de campo e trabalho com
clientes rurais;
• Forte experiência em Micro-finanças em Cobranças de Crédito;
• Fluente em Português e Inglês (oral e escrito);
• Capacidade de resolução de problemas e atenção aos detalhes;
• Capacidade de liderança e de realizar multi-tarefas;
• Capacidade de trabalhar com múltiplas equipas de vendas e equipas interfuncionais;
• Boas capacidades analíticas, de comunicação e de relacionamento interpessoal;
• Habilidades de comunicação clara e directa.

OFICIAL DE PROGRAMA (m/f)

Gaza/Inhambane - 1 Vaga

FUNÇÃO
Reportando ao Gestor de Programas, será responsável por trabalhar em estreita colaboração com as equipas de 
operações e vendas para assegurar a execução dos processos no terreno e para apoiar quaisquer questões técnicas 
tanto no lado do hardware e software das actividades de campo; assegurar a gestão adequada da logística em torno 
do negócio no país; gerir as actividades administrativas; criação/edição de utilizadores, grupos de preços, 
configurações de SMS, arquivamento de inactivos; gerir questões de Oficiais de Energia relacionadas, conforme 
solicitado; gerir questões técnicas relacionadas com Angaza; gerir o escalamento e acompanhamento da resolução 
do Activador de Oficiais de Energia ou mensagens de erro e problemas técnicos; sugerir melhorias de software ou 
alterações de processo; rastreio e resolução de problemas de componentes defeituosos; relatar e manter um registo 
de cada reparação ou remodelação feita; assegurar a comunicação periódica com os interessados em reparações; 
procurar ferramentas e materiais para Oficiais de Energia; coordenar a loja sucursal no que diz respeito a reparações 
e substituições; participar em acções de formação do pessoal fornecendo assistência técnica ou ajuda ao pessoal de 
campo; transferir os conhecimentos operacionais para os funcionários que necessitem de mais apoio; assegura que 
as visitas de campo sejam feitas mensalmente; construir fortes relações comerciais com fornecedores externos; 
realizar inquéritos sobre os produtos testados; recolher e digitalizar cadernos de encargos; dar suporte ao call 

center quando necessário.

PERFIL
• Licenciatura ou Diploma em Gestão de Cadeia de Abastecimento, Gestão de Projectos, Administração de Negócios,
Vendas
   e Marketing, Gestão do Serviço ao Cliente ou áreas afins;
• Mínimo 2 anos de experiência de trabalho relevante numa função similar;
• Fluente em Português e Inglês (oral e escrito);
• Capacidade de comunicação clara e directa;
• Capacidade de rastreiro, resolução de problemas e atenção ao detalhe;
• Excelentes capacidades interpessoais.

RESPONSÁVEL DE LOJA (m/f)

Gaza/Inhambane - 1 Vaga

FUNÇÃO
Reportando ao Gestor Regional, será responsável por assegurar que os objectivos globais de desempenho das lojas 
na área sejam atingidos, tanto em termos de qualidade como de quantidade; receber, armazenar e emitir stocks nas 
lojas através do sistema POS outro sistema, conforme aconselhado; ser o único ponto de contacto para todo o 
inventário atribuído à sede da área; responder e oferecer orientação apropriada a todos os clientes; preparar e 
apresentar relatórios regulares e ad hoc; fazer a manutenção de stocks semanalmente; gerir lojas, falhas do 
sistema, desempenho do alarme, reparações e segurança; gerir reclamações de clientes; assegurar a disponibilidade 
de produtos no terreno; salvaguardar os bens da empresa para evitar perdas, danos e assegurar a aversão ao risco 
na gestão das instalações; assegurar que a loja está sempre apresentável, que as licenças comerciais estão válidas 
e certificados de auditoria; acompanhar e actualizar a sede sobre quaisquer alterações na regulamentação que 
afectem as operações da loja; dar suporte nas operações de venda; fornecer máximo apoio à equipa de vendas na 
gestão de stocks, geração de vendas e manutenção de uma boa relação com os oficiais de energia e líderes de 
equipa; elaborar orçamentos e controlo de custos; assegurar que todas as despesas da loja são rastreadas e 
reportadas conforme as instruções.

PERFIL
• 12ª Classe concluída, diploma ou formação equivalente de uma instituição reconhecida;
• Mínimo 2 anos de experiência comprovada numa função de gestão de stocks;
• Experiência no serviço ao cliente;
• Experiência na utilização de tecnologias (smartphone e aplicações baseadas na web);
• Habilidades informáticas no MS Excel, são essenciais;
• Fluente em Português e Inglês (oral e escrito);
• Capacidade de resolução de problemas e colaboração;
• Ser honesto e possuir um elevado grau de integridade pessoal e profissionalismo;
• Capacidade de julgamento e excelente análise;
• Capacidades interpessoais e de comunicação;
• Orientado para resultados.

ADMINISTRADOR DE ESCRITÓRIO (m/f)

Gaza/Inhambane - 1 Vaga

FUNÇÃO
Reportando ao Human Resource Business Partner, será responsável por ser o elo de ligação de todos e o primeiro 
ponto de contacto para colaboradores, clientes, parceiros e prestadores de serviço; supervisionar as funções 
administrativas para assegurar o funcionamento contínuo do escritório; contactar e gerir fornecedores para 
assegurar uma prestação de serviços adequada; coordenar os pagamentos atempados aos prestadores de serviços; 
encomendar material e equipamento de escritório; assegurar que o escritório está sempre limpo e apresentável; 
coordenar reparações de escritório; assegurar o cumprimento dos regulamentos do conselho local, renovação dos 
negócios, licenças e outras licenças relevantes; monitorizar o stock de lâmpadas do escritório; fazer encomendas a 
partir do armazém; controlar as luzes de demonstração e gerir as vendas ao pessoal; trabalhar com os membros da 
equipa para organizar reservas de voos, táxis e hotéis; gerir autorizações de trabalho e pedidos de visto de entrada 
para o pessoal.

PERFIL
• Diploma em Gestão e/ou numa área relevante;
• Experiência em Administração e contabilidade;
• Fluente em Português e Inglês (oral e escrito);
• Conhecimentos de informática com proficiência em MS Excel, MS Word e MS PowerPoint;
• Capacidade de trabalhar sob pressão;
• Capacidade de resolução de problemas;
• Excelentes capacidades interpessoais e de comunicação;
• Excelentes capacidades de realizar multi-tarefas.

Acesse https://t.me/Novojornal
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ANÚNCIO DE LANÇAMENTO COLECTIVO DE CONCURSOS 

No contexto da Subvenção da União Europeia às actividades do Ministério de Economia e Finanças, o CEDSIF, IP pretende contratar o seguinte:

Nº do Concurso
(1)

Modalidade
(2)

Objecto do Concurso
(3)

Data e hora-limite da entrega das 
propostas (4)

Data e hora de abertura das 
propostas (5)

27A001141SC00042021
Concurso por 
Consultoria

Contratação de consultoria pessoa singular, de curta duração, para elaboração do currículo do Curso 
de Economia Profissionalizante para funcionários do MEF

26/7/2021
Às 10.00 horas

N/A

27A001141CS00032021
Concurso por 
Consultoria

Contratação de consultoria residente, pessoa singular especialista em monitoria e avaliação
28/7/2021 

Às 10.00 horas
N/A

27A001141CL00242021
Concurso 
Limitado

Contratação de serviços de formação para capacitação em matérias sobre projecções macroeconómicas 
e fiscais 

29/7/2021
 Às 10.00 horas

29/7/2021 
Às 10.30 horas

27A001141CP00162021 Concurso Público
Contratação de serviços de formação para capacitação sobre riscos fiscais associado ao sistema de 
previdência social 

3/8/2021 
Às 10.00 horas

3/8/2021 
Às 10.30 horas

27A001141CS00062021
Concurso por 
Consultoria

Contratação de consultoria pessoa singular para elaboração de análise de riscos fiscais em parcerias 
público privadas

4/8/2021 
Às 10.00 horas

N/A

Para os Concursos de Consultoria pretende-se apenas apresentação de manifestação de interesse.

Para o efeito, convida-se pessoas singulares e colectivas, nacionais e estrangeiras interessadas, a apresentarem a Manifestação de Interesse para as consultorias e propostas para os demais concursos, podendo obter mais informações 
baixando os Termos de Referência/Documentos de Concurso disponibilizados no Portal do CEDSIF www.cedsif.gov.mz ou solicitá-los por meio do seguinte endereço electrónico: ugea@cedsif.gov.mz 

Informa-se aos interessados, que as Manifestação de Interesse e Propostas deverão ser entregues na recepção na Av. Guerra Popular, nº 20, na Cidade de Maputo – Moçambique, e as Propostas serão abertas no mesmo local no 3º 
andar, Porta 301/2. 

As Manifestações de Interesse deverão ser apresentadas em envelopes fechados com identificação do concurso e consultor. 

A presente contratação rege-se pelos procedimentos previstos no Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de 
Março. 

Maputo, aos 12 de Julho de 2021

Autoridade Competente
 (Ilegível)

FINANCIADO PELA UEUnidade Gestora Executora das Aquisições

Av. Guerra Popular, nº 20, Prédio CEDSIF, 1º andar – Maputo, Tel.: 21-327363/6, Fax. 21-309784, 84 3982706/7 ou 823042172/3042169, E-mail: direcçao.geral@cedsif.gov.mz ou cedsif@cedsif.gov.mz

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

INSTITUTO NACIONAL DE IRRIGAÇÃO
Departamento de Aquisições

ANÚNCIO DO CONCURSO LIMITADO Nº01/CL/INIR-DAQ/2021 

1. O Instituto Nacional de Irrigação (INIR) está a implementar o Projecto de Agricultura
Irrigada de Pequena Escala e Acesso ao Mercado (Projecto IRRIGA), resultado de uma
doação do Banco Mundial, através da Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA),

donativo n.º D3510-MZ-IDA e pretende aplicar parte dos seus fundos para a contratação
de Serviços de Limpeza, Jardinagem e Segurança das suas instalações.

2. Assim, o INIR convida aos concorrentes interessados a apresentarem propostas seladas

para o fornecimento dos referidos serviços, devendo, para o efeito, apresentarem todos os
documentos de qualificação jurídica actualizados, que os confere o direito de participar no
presente concurso.

3. Os documentos do Concurso deverão ser adquiridos ou consultados no endereço indicado
no n.º 7, no valor não reembolsável de 1000,00MT (mil meticais), a ser depositado na conta 

n.º424151319, do Banco Millennium BIM, a favor do INSTITUTO NACIONAL DE IRRIGAÇÃO.

4. As propostas deverão ser válidas por um período mínimo de 120 dias. Não é aplicável a
Garantia Bancária.

5. As propostas deverão ser entregues no endereço indicado no número 7 até às 10.30 horas

do dia 23 de Julho de 2021, onde serão abertas em sessão pública no mesmo dia e local

pelas 10.45 horas, na presença dos concorrentes e público que desejar participar.

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

7. Endereço:

Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural

Instituto Nacional de Irrigação

Departamento de Aquisições

Bairro de Maxaquene “C”, Rua 3253, n.º 134

Maputo - Moçambique

Maputo, aos 8 de Julho de 2021

A Autoridade Competente
(Ilegível

TECHNOSERVE MOÇAMBIQUE
PROGRAMA WOMEN IN BUSINESS (WIN)

CONVITE A APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS
Consultor para realizar estudo de impacto para novos currículos de competências para a 
vida.

1. WIN é um programa da Technoserve Moçambique (Organização Não-Governamental)
financiado pela Embaixada da Suécia em Moçambique, focado no empoderamento eco-
nómico da mulher, e actualmente está a trabalhar no sector de Educação e com diferen-
tes parceiros que abordam os desafios e necessidades dos clientes da base da pirâmide,
principalmente mulheres.

2. Neste sentido, o WIN convida empresas elegíveis deste sector a enviarem um email para
hmanjate@tns.org manifestando o seu interesse em obter os termos de condições para
proposta de consultoria em pesquisa de mercado:

O consultor deverá realizar um estudo quantitativo aos estudantes de centros de formação 
profissional em Moçambique.

As propostas deverão ser enviadas para o email acima referenciado até às 8.00 horas do 
dia 27 de Julho de 2021.

Não serão aceites propostas entregues fora do prazo.

Maputo, aos 13 de Julho de 2021
Technoserve Moçambique: Programa Women IN Business (WIN)
Avenida da Cahora Bassa, número 114-Bairro da Sommerschield

Tel:+258 21 498437,   E-mail: hmanjate@tns.org

TECHNOSERVE MOZAMBIQUE

AVENIDA DA CAHORA BASSA NO. 114 | MAPUTO | MOZAMBIQUE
T +258 21 498437 

Technoserve.org

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E 

RELIGIOSOS 
Conselho de Representação do Estado na Cidade de Maputo

Serviços de Justiça
1º Cartório Notarial de Maputo

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE BEATRIZ BILA

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de cinco de Julho de dois 
mil e vinte e um, lavrada de folhas setenta e cinco verso a setenta e seis, do livro 
de notas para escrituras diversas número 163-D, deste Primeiro Cartório Notarial 
de Maputo, perante mim RICARDO MORESSE, Conservador e Notário Superior 
em exercício no referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de BEATRIZ BILA, solteira, maior, que era natural de Xai-
Xai, filha de Munguno José Bila e de Mambene Nuvunga, com última residência 
habitual no Bairro Vinte e Cinco de Junho, na cidade de Maputo, não tendo deixado 
testamento nem qualquer outra disposição de sua última vontade e sucedem-
lhe como únicos e universais herdeiros de todos os seus bens móveis e imóveis, 
seus filhos: MARIA DA LUZ DELFINA GERMANO BILA PARRUQUE e MILTON 
JÚLIO MAGUMANE, casado sob regime de comunhão de bens adquiridos com 
Domingas Esau Cossa, ambos naturais de Maputo, residentes nesta cidade, que 
não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos declarados herdeiros 
ou com eles possam concorrer na sucessão à herança da referida BEATRIZ BILA.

Está conforme

Maputo, aos 9 de Julho de 2021
O Técnico

7479

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE INHAMBANE

SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E TRABALHO
CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS E NOTARIADO DE INHAMBANE

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE ISABEL 
ERNESTO 

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de um de Julho de dois mil 
e vinte e um, exarada de folhas vinte e três a vinte e quatro versos, do livro de 
notas para escrituras diversas número cento e oitenta e oito desta Conservatória 
dos Registos e Notariado de Inhambane, perante mim, ESSINETA TINOSSE 
MASSICAME, licenciada em Gestão, Conservadora e Notária Superior com 
funções Notarias, foi celebrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por 
óbito de ISABEL ERNESTO, natural de Inhambane, no estado de viúva, filha de 
Ernesto Bazar Manocusse e de Ana Francisco Manhate.
Que a falecida não deixou testamento ou qualquer disposição da sua última 
vontade.
Deixou como única e universal herdeira, sua filha MADINA ERNESTO CAVUA 
QUECO, casada com Octávio Luís Queco, natural de Inhambane e que segundo 
a lei não existem outras pessoas que prefiram a indicada herdeira ou com ela 
possam concorrer a esta sucessão.
Que da herança fazem parte bens móveis e imóveis, incluindo contas bancárias.
Está conforme

Inhambane, aos 2 de Julho de 2021
A Notária
(Ilegível)

7478

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

DO ESTADO NA CIDADE DE 
MAPUTO

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E 
TRABALHO

DEPARTAMENTO DE REGISTOS E 
NOTARIADO

3º CARTÓRIO NOTARIAL DA 
CIDADE DE MAPUTO

Av. Vladimir Lenine nº 1472-1º 
andar

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO 
DE MOHAMMED QASIM

Certifico, para efeitos de publi-
cação, que por escritura de oito 
de Julho de dois mil e vinte e um, 
exarada de folhas quarenta verso a 
folhas quarenta e dois, do livro de 
notas para escrituras diversas nú-
mero oitocentos e setenta e nove, 
traço “D”, no Terceiro Cartório 
Notarial, perante André Carlos 
Nicolau, licenciado em Direito, 
Conservador e Notário Superior, 
em exercício no referido Cartório, 
foi lavrada uma Escritura de Habi-
litação de Herdeiros por óbito de 
Mohammed Qasim, no estado de 
casado com Hafiza Bibi, sob o re-
gime de comunhão geral de bens, 
natural de Carachi - Paquistão, 
residente que foi no Bairro Cen-
tral, sendo filho de Ghulam e de 
Hajrabaz. 
Que ainda pela mesma escritura 
pública foram declarados como 
únicos e universais herdeiros 
de todos os seus bens e direitos, 
sua esposa acima identificada, e 
seus filhos: Rizwan Mohd Qa-
sim, solteiro, natural de Agual-
va-Cacém-Portugal e Mohammed 
Munaf Qasim, solteiro, natural de 
Maputo, residentes nesta cidade.
Que, não existem outras pessoas 
que segundo a Lei prefiram os 
declarados herdeiros ou com eles 
possam concorrer à sua sucessão.

Está conforme
Maputo, aos 9 de Julho de 2021

A Notária
(Ilegível)
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República de Moçambique
Província de Cabo Delgado

GOVERNO DO DISTRITO DE MONTEPUEZ
      SECRETARIA DISTRITAL 

Data de Lançamento: 13 de Julho de 2021 e Data de Encerramento: 2 de Agosto de 2021

Anúncio de Concurso Nº 04C100051/CP/01/SDMTZ/2021, Construção de Murro de vedação na Escola Primária e Completa 
Namanhumbir-Sede, no Posto Administrativo de Namanhumbir, Construção de um Mercado na aldeia de Nanhupo B, Posto 
Administrativo de Namanhumbir, Expansão da rede eléctrica na Aldeia de Nanhupo A, Posto Administrativo de Namanhumbir.

1. O Governo do Distrito de Montepuez, convida  pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras, interessadas a apresentarem propostas fechadas para o concurso
discriminado na tabela abaixo:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADE
Anúncio de Concurso No 04C100051/CP/01/SDMTZ/2021, Construção de Murro de vedação na Escola Primaria e Completa Namanhumbir Sede, no Posto Administrativo de 
Namanhumbir, Construção de um Mercado na aldeia de Nanhupo B, Posto Administrativo de Namanhumbir, Expansão da rede eléctrica na Aldeia de Nanhupo A, Posto Administrativo 
de Namanhumbir.

PROVINCIA DE CABO DELGADO
Concurso No04C100051/CP/01/SDMTZ/2021

Nº de 
Concurso

Objecto do Concurso Data, Hora e Visita do Local
Local de Aquisição dos 

Documentos de Concurso
Data, Hora e Local da 
Entrega das Propostas

Data, Hora e Local da 
Abertura das Propostas

Lote I

Construção de Murro de Vedação na Escola 
Primária e Completa de Namanhumbir-
Sede, distrito de Montepuez - província 
de Cabo Delgado

Dia 19 de Julho de 2021 às 9.00h 
visita do local, Namanhumbir- 
Sede Concentração SD-MTZ

Secretaria Distrital de 
Montepuez (UGEA)

Dia 2 de Agosto de 2021 
até às 9.00h na Secretaria 
Distrital de Montepuez.

Dia 2 de Agosto de 2021 até às 
9.15h na Secretaria Distrital 
de Montepuez.

Lote II

Construção de um mercado na aldeia 
de Nanhupo B, Posto Administrativo de 
Namanhumbir, distrito de Montepuez, 
província de Cabo Delgado

Dia 19 de Julho de 2021 às 11.00h 
visita do local, Namanhumbir- 
Aldeia de Nanhupo B, 
Concentração na SDMTZ

Secretaria Distrital de 
Montepuez (UGEA)

Dia 2 de Agosto de 
2021 até às 10.00h na 
Secretaria Distrital de 
Montepuez.

Dia 2 de Agosto de 2021 até 
às 10.15h na sala de sessões 
do Governo do Distrito.

Lote III

Expansão da rede eléctrica na aldeia de 
Nanhupo A, Posto Administrativo de 
Namanhumbir, distrito de Montepuez, 
província de Cabo Delgado

Dia 19 de Julho de 2021 às 10.00h 
visita do local, Namanhumbir- 
Aldeia Ntete Concentração SD-

MTZ

Secretaria Distrital de 
Montepuez (UGEA)

Dia 2 de Agosto de 
2021 até às 11.00h na 
Secretaria Distrital de 
Montepuez.

Dia 2 de Agosto de 2021 até às 
11.15h na Secretaria Distrital 
de Montepuez.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos dos Concursos ou adquirí-los nos endereços abaixo apresentados, a partir do dia
13/7/2021, pelo valor não reembolsável de 1500,00MT (mil e quinhentos meticais) por Lote.

3. Os concorrentes interessados são convidados a participar na visita do local e no encontro de esclarecimentos duvidas sobre o concurso de acordo com a data indicada no Quadro
1.

4. A visita do local é de carácter obrigatório. A entidade contratante reserva-se o direito de não aceitar as propostas dos concorrentes que não participarem na visita.

Endereços:

1. Secretaria Distrital de Montepuez (UGEA) – Cidade de Montepuez Av. Eduardo Mondlane

2. Este concurso rege-se pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviço ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º
5/2016, de 8 de Março.

Montepuez, Julho de 2021
AUTORIDADE COMPETENTE 

(Ilegível)

Delegaçao Provincial de Manica
Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural de Manica e Sofala

(PADR)

ANÚNCIO DE CONCURSO
O Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural de Manica e Sofala (PADR) /Fundo de 
Desenvolvimento Agrário Delegação Provincial de Manica, convida empresas nacionais in-
teressadas e que reúnem os requisitos de elegibilidade, a apresentarem propostas fechadas 
para o fornecimento de bens de acordo com os concuros abaixo descriminados:

Nº de Concurso Objecto de 
Concurso Modalidade

Validade 
da 

Proposta
(dias)

Hora/
Data da 

Entrega das 
Propostas

Hora/
Data de 

Abertura das 
Propostas

Hora/Data de 
Anúncio de 

Posicionamento

35G001541/008/
LIM/2021

Computador 
Portátil Limitado 90 9.00h de 

3/8/2021
9.15h de 
3/8/2021

9.00h               de 
6/8/2021

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos
do concurso ou adquirí-los ao preço de 500,00MT (quinhentos meticais), no endereço
abaixo, das 8.00 até às 15.00 horas, mediante apresentação do talão de depósito que
deve ser feito na conta bancária nº 2826599510001, NIB nº000800002826599510180/
BCI, Fundo De Desenvolvimento Agrário Centro.

2. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo
Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.

Delegação Provincial de Manica do Fundo de Desenvolvimento Agrário-Programa de Apoio 
ao Desenvolvimento Rural de Manica e Sofala (PADR).

Rua da Zâmbia nº 450, cidade de Chimoio

OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO
GESTÃO DE UM POSTO DE ABASTECIMENTO 

DE COMBUSTÍVEL

A African Petroleum possui um Posto de Abastecimento de 
Combustíveis com loja de conveniência, disponível para 
exploração, na cidade da Beira no Bairro da Munhava.

Os candidatos interessados na sua gestão deverão enviar à African 
Petroleum os seguintes documentos:

• Comprovativo de que possui capital para iniciar o negócio;

• Em caso de empresa, apresentar a cópia do registo da mesma,
bem como o documento de comunicação de atribuição do
NUIT;

• Experiência comprovada em gestão de negócios e de recursos
humanos;

• Comprovativo de que o gestor possui residência na cidade da
Beira.

No acto da candidatura, os candidatos não deverão estar a gerir 
outros postos de abastecimento.
O prazo de submissão das candidaturas é até 31 de Julho de 2021.

Os documentos para candidatura deverão ser enviados para o 
seguinte endereço:

African Petroleum (Êxito Energia)
Avenida Julius Nyerere, nº 130, 6º andar, Maputo
ou para o seguinte enderço electrónico: info@exitoenergia.com
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DO 

DISTRITO DE BOANE
2ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
A MERITÍSSIMA SENHORA 

DOUTORA ISMÉNIA MARTA 
MBALANE, JUÍZA DE DIREITO 

DA 2ª SECÇÃO CÍVEL DO 
TRIBUNAL JUDICIAL DO 

DISTRITO DE BOANE

Faz saber, que pela Segunda 
Secção deste Tribunal, estão a 
correr Autos de Acção Espe-
cial de Interdição nº 54/2020 
- AI em que a autora Idelcia 
Dulcineia Filimão Matavane, 
de nacionalidade moçambi-
cana, com domicílio na provín-
cia de Maputo, distrito de Bo-
ane, Bairro Belo Horizonte, Rua 
das Jacarandás, Q. 18, casa nº 
C34, move contra a ré Elvira 
da Glória Lázaro Polana, de 
nacionalidade moçambicana, 
com domicílio na província 
de Maputo, distrito de Boane, 
Bairro Belo Horizonte, Rua das 
Jacarandás, Q. 18, casa nº C34.
Para constar passou-se o pre-
sente anúncio que será legal-
mente publicado.

Boane, aos 9 de Novembro de 
2020

A Escrivã de Direito
Lourdes Francisco Sigaúque

Visto!
A Juíza de Direito

Drª Isménia Marta Mbalane 

Acesse https://t.me/Novojornal
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T.T.C.M.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL DO TRABALHO DA CIDADE DE MAPUTO

AVISO
Avisa-se a todos candidatos, que se encontra afixado na 
vitrina do Tribunal do Trabalho da Cidade de Maputo, a lista 
dos candidatos admitidos e excluídos ao Concurso de 
Mobilidade, publicado no Jornal “Notícias”, nas edições dos 
dias 21 e 22 de Dezembro de 2020.

Mais se informa que as entrevistas com os candidatos apurados 
será no próximo dia 23 de Julho de 2021, pelas 9.00 horas, na 
Sala de Reuniões do Tribunal de Trabalho da Cidade de Maputo

Maputo, aos 7 de Julho de 2021

O Presidente do Júri

Dr.  Rui Manuel Rungo Dauane

(Juiz de Direito “B”)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_______________________________________________________        

     TRIBUNAL ADUANEIRO

EDITAL – VENDA N.º 07/TAM/2021

Torna-se público que, por Despacho do Meritíssimo Juiz-Presidente do Tribunal 

Aduaneiro da Cidade de Maputo vai se proceder à venda em hasta pública de 

mercadorias e viaturas, no dia 15/7/2021, no Tirofer – Gare de Mercadorias, 

pelas 9.00 horas, bem como no Armazém de Leilões – B6, pelas 10.30 horas.

Os arrematantes depositarão, imediatamente, 10% acrescidos ao valor da 

arrematação de cada lote de mercadorias postas em praça, nos termos do artigo 

275 do Contencioso Aduaneiro.

Se o arrematante a quem for adjudicado um determinado lote, não puder pagar os 

10% referidos no parágrafo anterior, a adjudicação será diferida ao proponente 

seguinte na ordem decrescente. Os arrematantes deverão apresentar-se no local do 

leilão 30 minutos antes da hora marcada para o início da arrematação munidos do 

seu NUIT. Todas as mercadorias podem ser vistas durante o período normal de 

expediente nos locais abaixo indicados.

A entrega ao arrematante dos lotes constituídos por bebidas alcoólicas fica 
condicionada à sua selagem, nos termos do número 3 do artigo 5 e 6 do Regulamento 

de Selagem de Bebidas Alcoólicas e Tabaco Manufacturado, aprovado pelo Diploma 

Ministerial n° 59/2016, de 14 Setembro, sendo responsabilidade do arrematante 

requerer a aquisição dos referidos a selos. 

Todos os bens são vendidos no estado em que se encontram, daí ser de extrema 

importância que os arrematantes vejam os bens antes do leilão. 

É obrigatório o uso de máscara
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

1ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Faz saber que pela Primeira Secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo correm 
éditos de trinta (30) dias, citando os executados: COPE, LDA, com último domicílio 
conhecido na Av. Romão Fernandes Farinha, nº 1272, FRANCISCO ANTÓNIO BACELAR 
DE SOUSA PIRES DA SILVA, com último domicílio conhecido na Rua Gil Vicente, 
nº 70, Bairro Central e ANTÓNIO AFONSO DE SEIXAS RESENDE DE NORONHA E 
CARDOSO, com último domicílio conhecido na Av. Ahmed Sekou Touré, nº 3002, 2º 
andar, todos na Cidade de Maputo, ora ausentes em parte incerta do país, para no 
prazo de dez (10) dias, que começa a correr depois de findo o dos éditos, tudo a contar 
da data da segunda e última publicação deste anúncio no Jornal “Notícias”, pagarem 
ao exequente BCI - BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS, SA, a quantia de 5 
533 274,70MT (cinco milhões, quinhentos trinta e três mil, duzentos setenta e 
quatro meticais e setenta centavos), em dívida nos presentes Autos de Execução 
Ordinária nº 50/21-P, que por esta Secção lhes move o referido exequente ou, no 
mesmo prazo, nomearem à penhora bens suficientes para tal pagamento e do mais 
que acrescer ou deduzirem a oposição que tiverem, nos termos dos artigos 811º, nº 1, 
812º e seguintes do Código do Processo Civil, sob pena de, não o fazendo, se devolver 
esse direito ao exequente, prosseguindo a execução seus termos do artigo 836º/1, 
a) do mesmo diploma legal, conforme tudo melhor consta da petição inicial, cujos
duplicados se encontram à disposição nesta Secção, onde poderão solicitá-los em
qualquer dia útil, dentro das horas normais de expediente.
Para constar, se lavrou este e mais dois de igual teor que vão ser afixados nos locais
por lei determinados.

Maputo, aos 6 de Julho de 2021

A Escriturária Judicial Provincial
Isménia Mendes Naroromele Vilanculo

Verifiquei

O Juiz de Direito
Dr. João de Almeida F. Guilherme
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Acesse https://t.me/Novojornal
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EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ESTACIONAMENTO, EMME

Anúncio de Cancelamento 
De acordo com o nº 2, Artigo 64, do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras 
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 
nº 05/2016, de 08 de Março, comunica-se o cancelamento do concurso abaixo por motivos 
Administrativos:

Nº do Concurso Modalidade Objecto do Concurso

07/EMME/S/2021 Concurso Público

Serviço de Segurança privada nos Edifícios e 
Escritórios da EMME Parque de Rebocados da 

Baixa

Maputo, aos 12 de Julho de 2021

A Autoridade Competente
(Ilegível) 

6753 6753

EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ESTACIONAMENTO
Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO
No âmbito de apetrechamento e gestão das Infra-estruturas, a Empresa Municipal de Mobilida-
de e Estacionamento convida concorrentes elegíveis, a apresentarem propostas seladas para o 
concurso no quadro abaixo.

 Concurso Objecto do Concurso Alvará

Data e Hora de 

abertura do 

concurso

Concurso Público:

Nº 11/EMME/GS/2021

Contratação para o Fornecimento 

de Sinalização Vertical

Alvará Compatível com o 
Objecto da Contratação

Dia:25.07.2021

Entrega até as: 10:00h

Abertura: 10:15h

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

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e consultar ou adquirir o
documento de concurso no endereço indicado no nº 5, no horário das 8:00 até as 15:30H, a
partir do dia 14.07.2021.

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

4. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 05/2016, 
de 08 de Março.

5. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e serão abertas na presença
dos concorrentes que desejarem comparecer à sessão. Não serão permitidas propostas 

electrónicas e as entregues após o prazo limite serão rejeitadas.

Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento

Av. Albert Lithuli nº 59/67, R/C.

Maputo - Telefone: +258 (21) 421299
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CONTROLA
E ACUMULA 
OS TEUS GIGAS
Com os pacotes Max Controle

navegas à tua medida.

Adere já numa das nossas lojas. 

Ofertas disponíveis no serviço DUO dados.

MODEMS MI-FI OU CPE PODEM SER ADQUIRIDOS NAS LOJAS TMCEL

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS DE JUSTIÇA
1.º CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE MARIA 
ANTÓNIO JOSÉ DOMINGOS VICENTE

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de oito de Julho de dois mil 
e vinte e um, lavrada de folhas setenta e oito a setenta e nove, do livro de notas 
para escrituras diversas número 163-D, deste Primeiro Cartório Notarial de Maputo, 
perante mim Ricardo Moresse, Conservador e Notário Superior em exercício no 
referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito 
de Maria António José dos Domingos Vicente, solteira, maior, que era, natural de 
Maputo, filha de António José Domingos Vicente e de Joana Amélia, com última 
residência habitual em Boane, não tendo deixado testamento nem qualquer outra 
disposição de sua última vontade, e sucedem-lhe como únicos e universais herdeiros 
de todos seus bens móveis e imóveis, seus filhos: Dulcídio Nuno Vicente Coutinho, 
solteiro, maior, natural de Maputo e Gorete Bacelar Vicente Coutinho, casada sob 
o regime de separação de bens com Bruno Alexandre Guerreiro Miranda ou com eles 
possam concorrer na sucessão à herança da referida Maria António José Domingos 
Vicente.

Está conforme
Maputo, aos 9 de Julho de 2021

O Técnico
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
DEPARTAMENTO DE REGISTOS E NOTARIADO

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

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE SARA MABUNDA 
MUCHANGA

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de nove de Junho de dois mil 
e vinte e um, exarada de folhas oitenta e quatro verso a folhas oitenta e seis, do livro 
de notas para escrituras diversas número oitocentos e setenta e oito, traço “D”, no 
Terceiro Cartório Notarial, perante Aldina Guilhermina Samuel Rututo Momade, 
licenciada em Direito, Conservadora e Notária Superior, foi lavrada uma Escritura 
de Habilitação de Herdeiros por óbito de Sara Mabunda Muchanga, viúva, natural 
da Matola e residente nesta cidade, sendo filha de Marcos Mabunda e de Lúcia 
Machambele.
Que, ainda pela mesma escritura pública, foi declarado como único e universal 
herdeiro de todos os seus bens e direitos, seu filho Herick Sara Mabunda 
Muchanga, solteiro, natural da Matola e residente nesta cidade.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram ao declarado herdeiro 
ou com ele possam concorrer à sua sucessão.

Está conforme
Maputo, aos 12 de Julho de 2021

A Notária
(Ilegível)
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EDITAL - ADITAMENTO

VENDA DE VIATURAS ABATIDAS
Na sequência do anúncio de venda das 4 viaturas abatidas, abaixo indicadas, A 

POLISEGUROS, LDA, em representação do Banco de Moçambique, vem rectificar a 
alínea d), onde se lê: “o preço proposto para aquisição da viatura, não devendo 

estar abaixo do valor mínimo de licitação.”

Com efeito, cumpre informar que não há valor mínimo de licitação, devendo cada 

interessado apresentar a sua proposta por carta fechada. 

Mais, os demais requisitos e condições mantêm-se. 

Marca Modelo Matrícula Localização Estado de conservação

BMW 530i AAF-428-MC Maputo Razoável
BMW 535i ABR-050-MC Maputo Bom
BMW 535i ABR-051-MC Maputo Bom
BMW 535i ABR-054-MC Maputo Bom

Maputo, aos 8 de Julho de 2021

Poliseguros, Lda    
7381155
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS

ARA-Centro, IP Administração Regional de Águas do Centro
Unidade Gestora Executora das Aquisições

(UGEA)

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Art. no 32, nr. 2, alínea “C” 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 foram adjudicados as 
seguintes empresas pelos valores indicados na tabela abaixo:

N.° Modalidade de concurso Objecto Empresa adjudicada Valor da 
proposta (MT)

1
Concurso Limitado Nº: 
0001/SERVIÇOS/CL/2021

Contrato de prestação de serviços de 
manutenção, reparação e fornecimento 
de pneus de viaturas e motorizadas

MOTOCARE  
SERVICES, LDA 2,574,171.02 

2
Concurso por Cotaçao Nº : 
005/BENS/CpC/2021

Contrato de fornecimento de géneros 
alimentícios e material de limpeza

VIP SUPERMERCADO, 
LDA

348,957.00

3
Concurso Limitado Nº: 
0021/BENS/CL/2021

Contrato para aquisição de placas 
luminosas

TCHEM,S 290,547.40

4
Concurso Limitado Nº: 
0011/BENS/CL/2021

contrato de aquisição de uniformes
SOS,  SMART OFFICE 
SOLUTIONS, LDA 687,306.05

5
Concurso Limitado Nº: 
0007/BENS/CL/2021

Contrato de aquisição de uma 
motorizada

AFRITOOL, LDA 265,000.00

6
Concurso Limitado Nº: 
0003/BENS/CL/2021

Contrato de prestação de serviços de 
limpeza e jardinagem

PETS E GARDEN, 
SOCIEDADE 
UNIPESSOAL, LDA

948,000.00

7
Concurso Limitado Nº: 
0006/BENS/CL/2021

Contrato de aquisição de uma viatura 
4x4, cabina dupla

MOTORCARE 
MOCAMBIQUE, LDA 2,203,792.03

8

Concurso basedo na 
qualidade e no Preço Nº : 
026/Consult./ARA-Z/2020

Contrato de prestação de servicos de  
consultoria para elaboração de projecto 
de construção em um escritório e anexos 
no Município de Metangula, distrito de 
Lago, província do Niassa

BRUNNIE 
CONSULTORIA E 
SERVIÇOS, LDA

1,244,178.00

9
Concurso Limitado Nº: 
0004/Servicos/Cl/2021

Contrato de prestação de servicos 
de segurança dos escritórios-sede e 
residências de Matema

TAS  SEGURANÇA, LDA 833,272.00

10
Concurso Limitado Nº: 
47F000741/0008/BENS/
CL/2021

Contrato de aquisição de uma barco e 
respectivo reboque

RAIL PROGRESS, LDA 2,480,400.00

11
Concurso Limitado Nº: 
0012/BENS/CL/2021

Contrato de aquisição de material de 
marketing

TCHEM,S 500,440.00

12

Concurso por 
Ajusto Directo  
Nº:47F000741/0001/
OBRA/CAD/2021

Contrato para contratação de 
empreitada de obra para construção de 
uma represa na localidade de Mpengo, 
Posto Administrativo de Decata, distrito 
de Mossurize, na província de Manica

MOÇAMBIQUE 
CONSTRUÇÕES, LDA 3,845,512.18

13
Concurso Público 
Nº:47F000741/0002/
OBRA/CP/2021

Contrato para contratação de 
empreitada de obra para construção 
de uma represa na localidade de 
Chacalanga, distrito de Marara, na 
província de Tete

MARJU 
CONSTRUÇÕES, LDA 4,129,139.85

14

Concurso Pequena 
Dimensão 
Nº:47F000741/0010/
BENS/CPD/2021

contrato para aquisição de uma grade 
para reforçar a segurança no Posto 
de Rádio na Dependência Técnica da 
Região Hidrográfica do Alto Zanbeze 

DOMINGOS EDUARDO 
ANDRÉ 42,120.00

15
Concurso Limitado Nº: 
47F000741/0012/BENS/
CL/2021

Contrato de aquisição de uma barco 
pneumático

RAIL PROGRESS, LDA 842,400.00

16
Concurso Limitado Nº: 
47F000741/0002/
SERVICOS/CL/2021

Contrato de prestação de serviços 
de manutenção e reparação de ar-
condicionados

KAUNGA 
ELECTROTÉCNICA 231,000.00

Tete, aos 12 de Julho de 2021

A UGEA 
(Ilegível)

Tete, Bairro Samora Machel, EN 07 Caixa Postal 67 ·  Cell 825099720 · Fax. 252 23908 · E-mail: arazambeze@teledata.mz

Conselho Municipal da Vila da Praia do Bilene
Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEA)

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO 
1.O Conselho Municipal da Vila da Praia do Bilene comunica a adjudicação feita
ao seguinte concorrente de acordo com Regulamento de Contratação de Em-
preitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao
Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março de acordo com o se-
guinte:

Ord Designação Modalidade Empresa Valor

01
Aquisição de uma via-
tura cabina dupla

Ajuste 
Directo 

MHL 
AUTO, SA 1.930.000.00MT

O Presidente do Conselho Municipal
Mufundisse Nhamboze Chilengue

Praia do Bilene, aos 13 de Julho de 2021

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE TETE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA)

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO 
De acordo com o número 3 do artigo 96 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:

Número de 
Concurso Modalidade Objecto de 

Concurso
Concorrente

Vencedor
Valor da adjudicação 
incluindo IVA (MT)

29/UGEA-
TJPT/2021

Ajuste 
Directo

Arrendamento de 
imóvel para 24 meses

YASMIN 
ABOOBAKAR

888.000,00

Tete, aos 9 de Julho de 2021

Autoridade Competente
(Ilegível)

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

DIRECÇÃO NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com a alínea d) do n.º 3, do artigo 33, do Regulamento de Contratação de Empreitada de 
Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 
5/2016, de 8 de Março, conjugado com o preceituado no n.º 5.95 do Regulamento de Aquisições para 
Mutuários de Operações de Financiamento de Projectos de Investimento do Banco Mundial, de 1 de 
Julho de 2016, comunica-se que os objectos dos concursos abaixo, foram adjudicados de acordo com 
o seguinte:

Concurso Modalidade de 
Contratação Objecto de Contratação Adjudicatário Valor Incluindo 

Outras Obrigações

MZ-DNAAS-
P057-OBRASOF-
CW-RFB/2021

Concurso Público

Obra de construção de sanitários 
escolares na Província de Sofala, Beira 
(5), Dondo (5) e Muanza (3),  no âmbito  
da COVID-19-Emergência. Lote X

AFRIDEV MATI 
MOZAMBIQUE, 

LDA
83.928.374,64MT

MZ-DNAAS-
P057-

OBRSASOF-CW-
RFB/2021

Concurso Público

Obra de construção de sanitários 
escolares na Província de Sofala, 
Chibabava (15),  no âmbito  da COVID-
19-Emergência. Lote XI

BLM 
CONSTRUÇÕES, 

LDA
95.884.093,06MT

MZ-DNAAS-
P057-OBRASOF-
CW-RFB/2021

Concurso Público

Obra de construção de sanitários 
escolares na Província de Sofala, 
Distritos de Nhamatanda (6) e 
Gorongosa (3),  no âmbito  da COVID-
19-Emergência. Lote  XII

CONJALIN, LDA 65,865.051,25MT

UIP-Unidade de Implementação do Projecto

Maputo, aos 13 de Julho de 2021

Acesse https://t.me/Novojornal
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MUNICÍPIO DE INHAMBANE

CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE INHAMBANE
VEREAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO
De acordo com o Despacho de 9 de Junho de 2021, do Excelentíssimo Senhor Pre-

sidente do Conselho Municipal da Cidade de Inhambane torna-se público que está 

aberto nos termos do número 1 do artigo 35 da Lei nº 10/2017, de 1 de Agosto, 

conjugado com o artigo 15 e 17 do Decreto n.º 35/2006, de 6 de Setembro, o con-

curso de ingresso com o prazo de 30 dias, a contar da data da publicação do pre-

sente aviso, para o provimento de trinta e nove (39) vagas no quadro do Pessoal na 

Carreira de Assistente da Polícia Municipal.

1. São requisitos para o ingresso os seguintes:

• Possuir nacionalidade moçambicana;

• Possuir idade mínima de 21 anos e a máxima de 30 anos;

• Possuir a altura mínima de 1,70 metros;

• Possuir capacidade física e sanidade mental compatível com a função, a ser
comprovada por atestado médico;

• Possuir como habilitações mínimas 10ª classe ou equivalente;

• Possuir o registo criminal e policial limpo;

• Ter cumprido o Serviço Militar Obrigatório;

• Não ter sido expulso da Função Pública, aposentado ou reformado.

2. Candidatura

A admissão ao concurso é solicitada ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Con-

selho Municipal da Cidade de Inhambane, por meio de requerimento com assina-

tura reconhecida, cuja minuta encontra-se afixada na vitrina do Conselho Munici-
pal da Cidade de Inhambane, e instituído com os seguintes documentos:

a) Certificado de habilitações literárias reconhecido no Notário;
b) Curriculum Vitae;

c) Certidão de Registo de Nascimento ou fotocópia do BI reconhecido no Notário;
d) Registo Criminal Limpo;

e) Atestado Médico;

f) Declaração de compromisso de honra reconhecido.

g) Documento comprovativo de ter cumprido o Serviço Militar Obrigatório.

3. Critérios de Apuramento

• O ingresso nas Carreiras da Polícia Municipal faz-se através de Concurso de
Formação;

• A admissão ao concurso de formação é feita mediante a aprovação no
concurso, devendo os candidatos serem submetidos a selecção que consistirá

na realização de prova de conhecimentos, exame psicotécnico, teste de

aptidão física, exame médico e entrevista profissional;

• O Curso de formação em referência irá decorrer em território nacional em
módulos de natureza administrativa, cívica e profissional específica e terá a
duração de seis meses.

4. Local de Candidatura

As candidaturas deverão ser submetidas na Secretaria Geral do Conselho Munici-

pal da Cidade de Inhambane, de segunda a sexta-feira, das 7.30 às 15.30 horas, a
partir da data da publicação do presente aviso.

Inhambane, aos 12 de Julho de 2021

A Chefe do Departamento de Recursos Humanos

Luísa Anita Tonela

(Técnica Superior N1)

 REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
COFRE DOS TRIBUNAIS

Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DO CONCURSO NRº 10 
– FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE  

EDIFÍCIOS DOS TRIBUNAIS JUDICIAIS DE DISTRITO

No âmbito da aplicação do Regulamento de Contratação de Em-
preitada 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 o seguinte:

N.º do
Concurso

Lotes Vencedor Valor  total

10/CT/
UGEA/2021 2 e 3

KEYPLAN - GESTÃO 
DE PROJECTOS 
INTEGRADOS,  LDA

29,762,928.00MT

10/CT/
UGEA/2021 1, 6 e 7

CARLOS MENEZES, 
E.I.

38,818,389.99MT

10/CT/
UGEA/2021 4 e 5

BO & ASSOCIADOS 
ENGENHARIA, LDA

32,656,446.23MT

Maputo, aos 13 de Julho de 2021

A Autoridade Competente
(Ilegível)

MUNICÍPIO DE BOANE
CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE BOANE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ADENDA AO ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com alínea d) do n.º3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada 

de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo 
Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto dos concursos 

abaixo indicados:

Nº
Nome do 

Concorrente
Objecto de Concurso

Valor da Adjudicação 
incluindo IVA

1 TRNAS-WORK, SA
Serviços de transporte de material 

(toutvenat) para ensaibrar as ruas do 

Município de Boane
13.308.750.00MT

2

IMHOTEP 
CONSTRUÇÕES E 
ENGENHARIA, SU

Empreitada de obras para construção da 

novo terminal no mercado de umpala
2.349.944.53MT

3

IMAC-INDÚSTRIA 
DE MALHAS E 
CONFECÇÕES

Fornecimento de fardamento e 
calçado para salubridade, motoristas e 

cobradores

1.261.236.610MT

4 ÁRVORE PARAÍSO Fornecimento de árvores de sombra 1.298.700.00MT

5 SOTEMA-, LDA Fornecimento de capinadeira 358.880.00MT

6 FAST HOUSING, LDA Fornecimento de material de canalização 2.019.069.00MT

7
TOYOTA DE 

MOÇAMBIQUE
Fornecimento de 1 viatura de passageiros 

tipo mini-bus
2.604.597.73MT

8
NYELETI, 

ENGENHARIA, LDA

Fiscalização de empreitada de obras 

para construção de novo terminal no 

Mercado de Umpala
348.660.00MT

9 SFM MUSSAGY, LDA
Fornecimento de combustível e 

lubrificantes 7.951.400.00MT

10 MHL, SA Fornecimento de 1 viatura cabina dupla 2.390.000.00MT

Boane, aos 7 de Julho de 2021
O Presidente do Conselho Municipal

Jacinto Lapido Loureiro

Acesse https://t.me/Novojornal
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO
SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO 
DE LEONARDO LUCAS MAUNGUE E ESTER 

MUSSENGUELE OUANA MANGUE
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e oito de Junho de dois mil e 
vinte e um, exarada de folhas oitenta e seis verso a oitenta e oito, do livro de notas para escri-
turas diversas número trezentos e cinquenta e nove, traço “B”, do Segundo Cartório Notarial 
de Maputo, perante mim, Danilo Momade Bay, licenciado em Direito, Conservador e Notário 
Superior em exercício no referido Cartório, foi celebrada uma Escritura de Habilitação de Her-
deiros por óbito de Leonardo Lucas Maungue, de trinta e quatro anos de idade, no estado de 
casado sob o regime de comunhão de bens adquiridos com Ester Mussenguele Ouana Mangue, 
natural de Manjacaze-Gaza, com última residência habitual no Bairro da Liberdade, filho de 
Lucas Mangue e de Alice Langa. 
Foi celebrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de Ester Mussenguele Oua-
na Mangue, de quarenta e seis anos de idade, no estado de viúva, natural de Marracuene, com 
última residência habitual no Bairro da Liberdade, filha de Gimo Fernando Ouana e de Cecília 
Fumo.
Que os falecidos não deixaram testamento ou qualquer outra disposição da sua última vontade, 
deixaram como únicos e universais herdeiros de todos seus bens, suas filhas: Isabel Niolanda 
Mangue e Mileta Leonardo Mangue, solteiras, maiores, naturais 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 Julho de 2021

A Notária Técnica 
(Ilegível) 7464

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL
DELEGAÇÃO DO INSS DA CIDADE DE MAPUTO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DE CONCURSO

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

Nº de 
Ordem

Nº de Concurso e 
Modalidade

Concorrente
Objecto de 
concurso

Valor da 
adjudicação 
inluindo IVA

01
3 6 / I N S S / D C M /
UGEA/043.11/2021
Concurso Público

Cozinha Linda
P re s t a ç ã o 
de serviços 
de Catering 

10.834.560,00MT

Maputo, aos 13 Julho de 2021
Autoridade Competeente

(Ilegível)

Delegação da Cidade: Av. 24 de Julho nº 3549, 1º Andar, AV. Rio Limpopo Tel: 21 408634, Fax: 21 401988 – Maputo

CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE VILANKULO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Concursos/2021

1. O Conselho Municipal da Cidade de Vilankulo, província de Inhambane, convida
pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras, interessadas e que
reúnem os requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para
empreitada de Construção da unidade sanitaria de material conevecional financiada
pelo Fundo de FIIA.

2. Os concorrentes deverão ser titulares de Alvará de Empreiteiro de Obras Públicas
não inferior a 4ª Classe – Categorias II, III e IV, a submeterem propostas seladas
para os serviços abaixo indicados:

Concurso Objecto Alvará 

Data limite 
da recepção e 
abertura das 

propostas

Garantia 
provisória

039/803 CL Nr 
12/Cl/UGEA/
CMCV/ 2021

Construção da unidade 
sanitária no Bairro 19 de 
Outubro no Município de 
Vilankulo.

Lote:1-Construção  da 
maternidade.

Lote:2-Construção da casa 
mãe espera.
Lote: 3-Construção da casa 
dos enfermeiros.

4ª Classe
Dia 26/7/ 2021,
Entrega: 9.00h
Abertura: 9.15h

N/A

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os
documentos de concurso ou adquirí-los a partir do dia 13/7/2021 durante as
horas normais de expediente, no seguinte endereço:

Conselho Municipal da Cidade de Vilankulo( CMCV)
Endereço: Rua do Município nº 1089, Bairro Central, Município da Cidade de 

Vilankulo 
Província: Inhambane, Município da Cidade de Vilankulo.

Tel: 29382031
Fax: 29382032

Endereço electrónico /e-mail:municipiovila@.tdm.comz  
Mediante o pagamento de uma quantia não reembolsável de 3.000,00MT (três mil 
meticais) por exemplar.

4. As propostas deverão ser válidas por um período de 90 dias após a data de abertura
e deverão ser acompanhadas de uma caução provisória, válida pelo prazo de 90
dias a contar a partir da data da abertura das propostas.

5. As propostas deverão ser entregues no endereço referido no no 3 até às 9.00
horas do dia 26/7/2021, e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço
ás 9.15 horas.

6. O CMCV conduzirá uma visita ao local das obras, no dia 16/7/2021, com
concentração nas instalações do Conselho Municipal da Cidade de Vilankulo,
provincia de Inhambane, sita no endereço acima pelas 14.00 horas do mesmo
dia .

7. No dia 30/7/2021 será feito o anúncio de posicionamento dos concorrentes no
endereço acima, pelas 14.00 horas.

8. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo
Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.

Vilankulo, Julho de 2021
A UGEA

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO
1. O Instituto Nacional de Estatística convida pessoas singulares, micro, pequenas e médias

empresas, inscritas no Cadastro Único, a apresentarem propostas seladas para prestação de
serviços de grafismo, maquetização e impressão de Atlas, nos termos seguintes:

N˚do Concurso Objecto de 
Concurso

Modalidade 
de 

Contratação

Data limite 
da entrega 

da proposta

Data e hora 
de abertura 

das proposta

Garantia 
Provisória

2 7 A 6 4 4 1 /
CL/0030/2021

Prestação de ser-
viços de grafismo, 
maquetização, im-
pressão de Atlas 

Concurso 
Limitado 

Data: 
26/7/2021, 

às 9.00 horas

Data: 
26/7/2021, 

às 9.15 horas
Não exigida

2.Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos de
concurso ou levantá-los, no Instituto Nacional de Estatística-UGEA, Av. 24 de Julho nº 1989, piso
9, cidade de Maputo, pela importância não reembolsável de 500,00MT (quinhentos meticais) 
depositada na conta nº 577054, Millennium BIM, em nome deste Instituto.

3. O acto de levantamento supracitado é feito contra apresentação do correspondente talão de
depósito.

4. 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,  Julho de 2021
A Autoridade Competente 

(Ilegível)

Av. 24 de Julho nº 1989, Caixa Postal 493, Maputo, República de Moçambique -  Telef.: + 258-21305528- Fax: + 258-21- 305528

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 RAIMUNDO CONSTANTINO CHELENGO

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de nove de Julho de dois 
mil e vinte e um, exarada de folhas três a quatro, do livro de notas para escritu-
ras diversas número trezentos e sessenta traço “B”, do Segundo Cartório Notarial 
de Maputo, perante mim Danilo Momade Bay, Conservador e Notário Superior 
em exercício no referido Cartório, foi celebrada uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros, por óbito de Raimundo Constantino Chelengo, de sessenta anos de 
idade, no estado de solteiro, que era de nacionalidade moçambicana, com última 
residência habitual no Bairro de Mavalane “B”, filho de Constantino Uassiquete 
Chelengo e de Mélia Jacob.
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição da sua última.
Deixando como únicos e universais herdeiros de todos os seus bens seus filhos: 
Otília Raimundo Chelengo e Bartolomeu Raimundo Chelengo, solteiros, 
maiores, naturais de Maputo, onde residem.
Que segundo a lei não há quem com eles possa concorrer a esta sucessão, que da 
herança fazem parte bens móveis e imóveis, incluindo contas bancárias.

Está conforme
Maputo, aos 12 de Julho de 2021

A Notária
(Ilegível)

7526

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de 
seis de Julho de dois mil e vinte e um, lavrada de folhas 
quarenta e nove a cinquenta, do livro de notas para 
escrituras diversas número seis barra dois mil e vinte e 
um, a cargo do Notário, Selénio da Ilda Fiúza Waciquene, 
licenciado em Direito, Conservador e Notário Superior 
da referida Conservatória, se acha lavrada uma Escritura 
pública de Habilitação de Herdeiros, na qual Josina Lázaro 
Sarmento, solteira, natural de Manica, distrito e província 
de Manica, portadora do Bilhete de Identidade número 
0607014464341, emitido aos vinte e três de Dezembro de 
dois mil e vinte, pelos Serviços Provinciais de Identificação 

Civil de Chimoio, residente no Bairro Vumba, cidade, 
distrito e província de Manica, foi declarada herdeira de 
João Sarmento, com última residência no Bairro Vumba, 
cidade, distrito e província de Manica.
Que até à data da sua morte não deixou testamento, nem 
qualquer outra disposição da última vontade.

Está conforme
Conservatória dos Registos e Notariado de Manica, aos 

seis de Julho de dois mil e vinte e um
O Director

Selénio da Ilda Fiúza Waciquene
(Conservador e Notário Superior)

82

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS E NOTARIADO DE MANICA
EXTRACTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE JOÃO SARMENTO

Acesse https://t.me/Novojornal
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CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE MANDLAKAZI
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA)

         ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO

1. O Conselho Municipal da Vila de Mandlakazi convida pessoas colectivas, nacionais ou
estrangeiras, interessadas e que reúnam os requisitos de elegibilidade a apresentarem
propostas fechadas para:

Ord. Objecto
N° de Concurso 

Público

Data e hora de 
Entrega das 
Propostas

Data e hora 
abertura 

Garantia

01
Fornecimento de 

Sistema de Lavagem 
de mãos

90094/CP/03/CMVM/
UGEA/PDUL/ 2021

06/08/2021
Pelas 11:00 horas

06/08/2021
Pelas 11:30 

horas
N/Aplicável

02
Aquisição de 

Candeeiros de 
Iluminação Pública

90094/CP/02/CMVM/
UGEA/PDUL/ 2021

06/08/2021
Pelas 12:00 horas

06/08/2021
Pelas 12:30 

horas
N/Aplicável

2. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos
do Concurso ou adquirí-los no Conselho Municipal da Vila de Mandlakazi, Av. Liberdade,
CP N˚50, TeleFax número: +258 28261008, email: ugea.mandlakazipdul@gmail.com, pela
importância não reembolsável de 2000,00 Mt, (dois mil meticais).

3. O prazo de validade das propostas será de 90 dias.

4. As propostas deverão ser entregues no endereço referido no nº 2 até a data e hora acima
citada.

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

Mandlakazi, aos 8 de Julho de 2021

Autoridade competente
(Ilegível) 
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CONSELHO MUNICIPAL
GABINETE DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO E INSTITUCIONAL

PROJECTO DE TRANSFORMAÇÃO URBANA DE MAPUTO

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DE CONCURSO

Nos termos do n°.2, art. 64, do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n°. 05/2016, de 08 de 
Março, comunica-se que o concurso abaixo foi adjudicado, de acordo com o seguinte:

Objecto do Concurso: Fornecimento do Equipamento Informático e Softwares

Nº do concurso Lote Empresa Valor (Mts)

MZ-CMM-213554-GO-RFB

1  EM Technology, Lda 6.314.703,58

2 Ehiko Electronic Traders 1.709.212,05

3 Cancelado

Maputo, Julho de 2021

A Autoridade Competente
(Ilegível)
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O Sr. Abdala Abdulai está avaliar a viabilidade ambiental 
e social do projecto de construção e operação de um 
posto de abastecimento de comestíveis em Silva Macua, 
localidade de Salaué, posto administrativo de Metoro, 
distrito de Ancuabe, província de Cabo Delgado. O projecto 
proposto exige uma Licença Ambiental, de acordo com o 
Regulamento sobre o Processo de Avaliação de Impacto 
Ambiental (Decreto 54/2015 de 31 de Dezembro). Assim, 
o Sr. Abdala Abdulai nomeou uma equipe de consultores
ambientais para dirigir o processo de elaboração do EAS
deste projecto em seu nome, incluindo o Processo de
Participação Pública.

O Relatório Preliminar do EAS do projecto proposto está 
disponível para comentários nos seguintes locais:

Província de Cabo 
Delgado – Cidade de 

Pemba
- Serviço Provincial do 

Ambiente (SPA);
- Serviço Provincial de 
Infra-estrutura (SPI).

Distrito de Ancuabe
- Secretaria da localidade de Sa-

laué;
- Secretaria do posto administra-

tivo de Metoro;
- Serviço Distrital de Planeamen-

to e infra-estruturas (SDPI);
- Serviço Distrital de Actividades

Económicas (SDAE).

Como parte deste Processo de Participação Pública será 
realizada uma reunião aberta ao público e as partes 
interessadas e afectadas de acordo com o seguinte 
calendário: 

Local Data Hora

Sede da localida-
de de Salaué (Silva 
Macua) 

28/07/2021
10:00 ho-

ras

Para mais informações por favor não hesite em 
contactar:

Telefone: (+258) 866364230/847529963 ou por 
email: chibomane2006@gmail.com

Pemba, aos 12 de Julho de 2021
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AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL DO PROJECTO DE CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DO POSTO DE 
ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM SILVA MACUA, LOCALIDADE DE SALAUÉ, POSTO ADMINISTRATIVO 

DE METORO, DISTRITO DE ANCUABE, PROVÍNCIA DE CABO DELGADO

CONVITE PARA REUNIÃO PÚBLICA DE APRESENTAÇÃO DO 
RELATÓRIO PRELIMINAR DO ESTUDO AMBIENTAL SIMPLIFICADO (EAS)

CONSELHO MUNICIPAL

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

ANÚNCIO DE ADITAMENTO DE CONCURSO

O Conselho Municipal de Maputo convida a todas empresas elegíveis, nacionais ou estrangeiras, interessadas 
e que reúnem os requisitos de elegibilidade e tributos autárquicos regularizados, a apresentarem 
propostas seladas para os concursos constantes do quadro abaixo.

Concurso
Objecto do 
Concurso

Data, Hora e Local de 
Concentração para 

visita
Alvará

Data, Hora 
e Local de 

abertura do 
concurso

Garantia 
Provisória

Concurso Público
OM-63/CMM/

DMSI/G/21

Aquisição de 
Consumíveis 
Informáticos

N/A
Compatível 
ao objecto de 
contratação

Dia: 2 de Agosto 
de 2021

Entrega: 10:00h
Abertura: 

10:15h

90.000,00MT

1. As propostas deverão ser válidas por um período 120 dias, acompanhadas de Garantias Provisórias
válidas por 150 dias de acordo com os valores definidos.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e consultar ou adquirir os documentos

dos concursos no endereço indicado no nº 6, no horário das 8.00 até as 15.30H, a partir do dia 12 de

Julho de 2021.

3. Os documentos dos concursos poderão ser consultados ou adquiridos mediante o pagamento de uma

taxa não reembolsável de 1000,00MT (Mil Meticais) para os concursos Limitado e Público. O pagamento
deverá ser por meio de depósito directo para o Conselho Municipal de Maputo (CMM), Conta com o NIB

Nº 000 105 61 0000000 243 263, no BANCO MILLENIUM BIM e levantamento de recibo emitido pela

Recebedoria Municipal, sita na Av. Karl Marx nº173.

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 05/2016, de 08 de
Março.

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

Conselho Municipal de Maputo
Unidade Gestora Executora das Aquisições - UGEA

Av. Ho-Chi-Min - Praça da Independência, Paços do Município
Caixa Postal 251, Maputo - Telefone: +258 (21) 356135

Email: promaputo.aquisicoes@gmail.com

A UGEA
6758

MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL DE MAPUTO

PELOURO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO LOCAL

ANÚNCIO DE CONCURSO

1. No quadro de implementação do Programa de Desenvolvimento Municipal (2019-2023), o
Conselho Municipal definiu a Reabilitação, Manutenção e Exploração de actividade comercial no
Jardim Largo da Fé. É nesta perspectiva que o CMM pretende encontrar um parceiro estratégico
com capacidade financeira para investir no projecto em referência.

2. Assim, convida-se a todos elegíveis e interessados, a participarem do presente concurso de
parceria, submetendo suas Propostas de acordo com o solicitado nos Documentos do Concurso.

N.o Concurso Nome do Projecto
Preço do ca-

derno

Hora e Data de 
entrega das pro-

postas

07/P-C/VDEL/
CMM/21

Reabilitação, Manutenção e Ex-
ploração de actividade comercial 
no Jardim Largo da Fé

5,000.00 Mt 10h Horas de 
12/08/2021

3. As propostas deverão ser entregues até à hora indicada e serão abertas em sessão pública
15 minutos após fecho de entrega, na Direcção de Serviço Municipal de Desenvolvimento
Económico Local, Departamento de Parcerias Público Privadas, localizado no:
Conselho Municipal de Maputo
Av. Ho Chi Min nº 975 - Maputo
Departamento de PPP, 2º Andar
Tel: 21 356100/26, Ext. 2174/5

4.  Os interessados poderão obter mais detalhes a respeito do presente concurso consultando ou
adquirindo os Cadernos de Encargos à disposição no endereço acima, todos os dias úteis das 8.00
às 15.00horas, mediante apresentação do talão de depósito na conta 54690056, Referência
Cash Directo (NIB) 0001-0561-00000000932-04 Millenium BIM, pertencente ao Conselho
Municipal de Maputo.

5.  O concurso será regido pela Lei nº 15/2011, de 10 de Agosto, que estabelece as normas
orientadoras do processo de contratação, Implementação e Monitoria de Empreendimentos de
Parcerias Público Privadas, e pelo decreto 5/2016, de 08 de Março que aprova o Regulamento de
Contratação e Empreitada de obras Públicas, Fornecimento de bens e Prestação de serviços ao
Estado.

6758

Acesse https://t.me/Novojornal
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PUBLICIDADE

INHAMBANE EM FOCO

Superfície  68 775  km²
População  1 271 818 (2007); 13 distritos

20

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA TERRA E AMBIENTE

ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DAS ÁREAS DE CONSERVAÇÃO

PARQUE NACIONAL DO GILÉ

CONCURSO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
ANÚNCIO N.º: 002/PNAG/2021 

Posição: Consultoria Individual para Desenho e Projecção 
do Plano de Desenvolvimento de Infra-estruturas do Par-
que Nacional do Gilé 
Localização: Parque Nacional do Gilé

CONTEXTUALIZAÇÃO

O Governo da República de Moçambique aprovou em 1999, 
uma Política de Conservação e Estratégia de Implemen-
tação (PCEI) cuja visão é “Conservando recursos naturais 
biológicos e seus ecossistemas constituídos por uma ampla 
biodiversidade de espécies de flora e fauna saudáveis, para 
o benefício do Homem, contribuindo para a sustentação da
vida, crescimento económico e para a erradicação da po-

breza em Moçambique”.  

O Governo de Moçambique através da sua Administração 
Nacional das Áreas de Conservação, adstrita ao Ministério 
da Terra e Ambiente, tem uma subvenção com a Fundação 
François Sommer-Fundação Internacional para a Gestão 
da Fauna (FFS-IGF), desde 2007, e com a União Europeia 
sobre Projecto PROMOVE BIODIVERSIDADE, para apoio 
a Gestão e Desenvolvimento do Parque Nacional do Gilé 
(PNAG), localizado nos distritos de Pebane e Gilé, na Pro-
víncia da Zambézia, cobrindo, com a sua Zona Tampão uma 
área aproximada de 4.000km2. Esta área de conservação 
pretende levar a cabo uma consultoria individual para de-

senho do Plano de desenvolvimento de infra-estruturas do 
Parque Nacional do Gilé que vai orientar a construção das 
mesmas no Acampamento-Sede e na sede da região Nor-
te que vão apoiar na gestão e funcionamento desta área de 
conservação. 

Assim pretende lançar um concurso público de manife-
stação de interesse convidando sete (7) consultores indivi-
duais com a profissão de arquictetos para pré-qualificação, 
para prepararem e submeterem suas propostas técnicas e 
financeiras.

Tipo de infraestrutura de raiz Q
t

Obs. 
Escritório de raiz 1 Urgente 
Residências 5 Urgente
Posto de saúde 1 Urgente 
Oficinas mecânicas 1 Urgente 
Sala de operações 1 Urgente 
Bomba de combustíveis 1 Urgente 
Armazém para fiscalização 1 Urgente 
Biblioteca ou centro de documentação do PNAG  1 Urgente 
Casas de banho na entrada principal da sede do PNAG 1 Urgente 
Parque de estacionamento de viaturas 2 Urgente 
Pista de aterragem de meios aéreos 1 Urgente 

Tipo de infra-estrutura de raiz Q
t

Obs. 

Bloco social do Acampamento sede da região Norte 1

Cozinha com refeitório 1

Sistema de água potável 1

Casas de banho 1

Alpendre para meios de transporte 1

Sistema de energia eléctrica 1

Armazém de rações 1

Pequeno armazém para peças 1

Pista de aterragem 1

Lote1: Plano de Infraestruturas para Sede do PNAG  Lote 2: Plano de Infraestruturas para Região Norte

INFORMAÇÃO ADICIONAL 

Para mais detalhes específicos e submissão de propostas, que de-

verão ser depositadas em dois envelopes separados na sede do 

PNAG ou electronicamente, sendo um envelope contendo a propo-

sta técnica e outro a financeira até ao dia 26 de Julho de 2021, 

pelas 15.00 horas locais através dos seguintes contactos:  Sal-

mamudodiua21@gmail.com +258843304454; t.barnes@ffs-i-

gf.org +258869987227; t.buruawate@ffs-igf.org, chungutcb@

yahoo.com +258867179368 , sergiomacassa@yahoo.com, 

+258843971955 ou+258843304447, jose.zavale@yahoo.com.br

+258843304443 ou +258879011740, das 7.30 às 15.00 horas, du-

rante dias úteis da semana. Os interessados são convidados a visi-

tarem o PNAG, a fim de fazerem uma avaliação prévia das condições 
concretas do terreno e das actuais condições sociais em que vivem 

os funcionários no seu acampamento-sede. 

PRODUTOS ESPERADOS 
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Projectada produção global
de 135 mil milhões de meticais

A 
PROVÍNCIA de Inham-
bane projecta alcan-
çar, no próximo ano, 
134.890 mil milhões de 
meticais de produção 

global, uma realização que re-
sulta do aumento da produção e 
produtividade, em todos os sec-
tores de actividade.

Na semana passada, o Con-
selho executivo provincial 
reuniu-se em sessão ordinária, 
durante a qual reflectiu sobre as 
actividades a serem desenvol-
vidas, no próximo ano, no âm-
bito do cumprimento do  Plano 
Quinquenal do Governo.

Para o alcance das projec-
ções, o governo provincial vai 
aprovar mais de 80 projectos 
de investimento em diversas 
áreas avaliados em 79.27 mi-
lhões de dólares, o equivalente 
a cinco mil milhões de meti-
cais. O porta-voz do Conselho 
Executivo provincial e director 
do Plano e Finanças, Simão Ma-
vimbe, disse que, para o cum-
primento da meta da produção 
global projectada conta-se com 

maior contribuição dos sectores 
de Agricultura e Comércio, com 
88 e 33 mil  milhões de meti-
cais respectivamente. Explicou 
que o Plano Económico de 2022 
incorpora linhas de orientação 

para o exercício económico e o 
grau de implementação das ac-
tividades planificadas com vis-
ta a responder às necessidades 
dos cidadãos. Por exemplo, de 
acordo com a fonte, o sector da 

Educação prevê o crescimento 
de um por cento, onde se espera 
a construção de mais 10 escolas 
primárias do primeiro e segundo 
grau e quatro do ensino secun-
dário. Com esta acção, segundo 

A agricultura vai contribuir para o desempenho económico de Inhambane

explicou Mavimbe, Inhambane 
vai ter 980 estabelecimentos de 
ensino contra os actuais 976.

Cerca de 1760 jovens com 
deficiência serão integrados no 
sistema de educação, no âmbi-
to do ensino inclusivo especial, 
matricular perto de 50.600 alu-
nos nos vários subsistemas, ao 
mesmo tempo que se vai proce-
der à aquisição de três mil cartei-
ras duplas e contratação de 696 
professores, sendo 562 para o 
ensino primário e 134 para o se-
cundário. Na área da Saúde, seis 
unidades sanitárias vão entrar 
em funcionamento, aumentan-
do, desta forma, a rede sanitária 
que vai passar das actuais 150 
unidades para 156 no próximo 
ano, além do incremento de 
mais de 200 profissionais do sec-
tor para reforçar o sistema. De 
acordo com o porta-voz, o exe-
cutivo provincial espera registar 
um crescimento de 41 por cento, 
ao serem cobrados cerca de 119 
milhões de meticais contra os 
actuais 84 milhões previstos para 
o presente ano económico.

O GOVERNADOR de Inham-
bane, Daniel Chapo, defen-
deu, domingo último, na vila 
de Quissico, no distrito de Za-
vala, a necessidade de dinami-
zação do investimento público 
na edificação e melhoramento 
de infra-estruturas sociais, 
de forma a fazer o acompa-
nhamento do actual índice de 
crescimento populacional.

Falando por ocasião do 
Dia mundial da população, 
o governante considerou a
celebração da data de uma
oportunidade para a reflexão
sobre o exercício dos Direitos
Humanos no que tange à saú-
de sexual e reprodutiva dos
jovens, sendo esta camada
populacional a mais vulnerá-
vel em diversos momentos de
vida, principalmente quando
há crises humanitárias. 

Daniel Chapo disse que as 
questões dos Direitos Huma-
nos e de saúde sexual e repro-
dutiva são bastante complexas 
em todo o mundo, onde mais 
de14 milhões de adolescentes 

dão à luz todos os dias, em re-
sultado da violação e gravide-
zes indesejadas.

Explicou que cerca de 15 
milhões de raparigas com me-
nos de oito anos de idade so-
frem abuso sexual e mais de 
214 milhões não têm acesso aos 
métodos modernos de planea-
mento familiar.

O governador fez saber que 
no país, em particular a pro-
víncia de Inhambane, prevale-
ce o crónico problema provo-
cado pelas fístulas obstétricias 
e gravidezes precoces, aliadas 
a questões ligadas a tabus sobre 
os métodos de planeamento 
familiar.

Esta situação, segundo o 
chefe do executivo provin-
cial de Inhambane, desafia a 
província sobre a necessida-
de de expansão de serviços de 
atendimento familiar, o que 
constitui um direito humano 
básico para o desenvolvimen-
to sustentável e para a redução 
da pobreza, principalmente no 
seio da rapariga.

“Para o efeito, é necessá-
rio investir no acesso universal 
à saúde sexual e reprodutiva 
para que a sociedade tenha 
uma vida sustentável”, disse 
Chapo.

A província de Inhamba-
ne conta com um universo 
populacional estimado em 
1.547.906 habitantes, de acor-
do com o último senso realiza-
do pelo Instituto Nacional de 
Estatística (INE) em 2017.

Na ocasião, o governante 
entregou uma fonte de abaste-
cimento de água aos habitan-
tes do povoado de Marinela, no 
posto administrativo de Quis-
sico, para além do enxoval ao 
primeiro bebé nascido no hos-
pital distrital. 

Entregou, igualmente, 
meios de compensação às pes-
soas com dificuldades de loco-
moção, máscaras de protecção 
contra a Covid-19 e bilhetes de 
identidade que já tinham sido 
requeridos por algumas crian-
ças que frequentam o ensino 
primário em Matimela.

DEFENDE DANIEL CHAPO

Dinamizar investimentos públicos para
acompanhar crescimento populacional

Investir na construção de unidades sanitárias como esta, vai acompanhar o crescimento

Falta de pessoal nos tribunais origina morosidade processual
A FALTA de pessoal devidamente formado em áreas es-
pecíficas dificulta a celeridade na tramitação processual 
nas instituições de administração da Justiça ao nível da 
província de Inhambane, conforme reconhece o juiz-
-presidente do Tribunal judicial provincial, Luís Ma-
lauene.

O magistrado disse que, anualmente, a província re-
gista maior número de pendência processual como con-
sequência do défice de profissionais nos cartórios, bem 
como a insuficiência de juízes para responder à demanda 
dos processos que dão entrada nas secções e nos tribu-
nais judiciais distritais.

Segundo explicou, existem alguns tribunais judiciais 
distritais que não têm oficiais de diligências, funcioná-
rios com a missão de citar e notificar os elementos que 
fazem parte dos processos criminais e cíveis.

Para minimizar o défice, a presidência do Tribunal 
provincial orienta os tribunais distritais a fazer algumas 
“adaptações” de pessoas para desempenhar o papel dos 
oficiais de diligências, de modo a dar andamento dos 
processos e não levar muito tempo, principalmente nos 
casos em que os réus estão presos.

Luís Malauene disse que, em alguns casos, os tribu-
nais recorrem aos guardas e escriturários judiciais para 

desempenhar as funções de oficiais de diligência, situa-
ção que contribui para a morosidade na tramitação pro-
cessual.

A província de Inhambane conta com 21 juízes dis-
tribuídos em diversas secções, necessitando de um mí-
nimo de 50 oficiais de diligências para garantir a celeri-
dade dos processos que dão entrada nos tribunais.

Zavala, Massinga e Vilankulo são os distritos onde 
os tribunais têm duas secções mas, devido à insuficiên-
cia de juízes, funcionam com uma secção, situação que 
condiciona a fluidez e celeridade na resposta ao volume 
de processos que demandam naquelas instâncias.

Acesse https://t.me/Novojornal
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ATRAVÉS desta página o estimado leitor pode partilhar as suas reflexões sobre temas 
da actualidade política, económica e social. Os originais das cartas de opinião não devem 
ter mais de 150 palavras, podendo ir até 500 quando sejam de análise. A Redacção reser-
va-se o direito de as condensar. Encoraja-se, sobretudo, aos jovens a partilharem as suas 
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CARTAS

CUSTÓDIO MAKHAVANDIXE

O NÚMERO de infecções, internamentos e de óbitos 
em consequência da pandemia do novo coronavírus 
tem vindo a aumentar, de forma astronómica no país, 
chegando a atingir níveis não antes alcançados, quer na 
primeira quer na segunda vaga da doença. Isto levou 
a que, há dias, o Ministro da Saúde alertasse sobre a 
gravidade da situação. 

Quanto a mim, este agravamento resulta de duas 
razões principais, nomeadamente a inobservância qua-
se generalizada das medidas de prevenção, reiterada-
mente recomendadas pelas autoridades sanitárias e da 
perigosidade da nova variante da doença que, a nível 
global, continua a fazer milhares de vítimas. Escusado 
é dizer que, mesmo nos países onde se havia declara-
do o desconfinamento quase generalizado, primeiro 
em razão da redução drástica do número de infecções, 
internamentos e óbitos em consequência da doença e, 
segundo, devido aos níveis alcançados nos processos 
de vacinação, estão a recuar ou a reconsiderar essa hi-
pótese tal é o grau da virulência desta nova variante do 
novo coronavírus. 

Entristece-me , no entanto, é como é que a  maioria 

dos moçambicanos continuam a se comportar face a 
esta ameaça real que, para além de causar muitas ví-
timas, poderá colapsar o nosso Sistema Nacional de 
Saúde que de per si já é frágil. As pessoas continuam a 
fazer-se aos aglomerados sem o uso da máscara de pro-
tecção facial e muito menos observarem o distancia-
mento físico, uma situação que se verifica, sobretudo, 
nos transportes públicos de passageiros e mercados. 

E por  falar dos transportes públicos, importa refe-
rir que os operadores do sector voltaram a “afinar”os 
passageiros nos seus meios como, aliás, o faziam antes 
da eclosão da pandemia do novo coronarírus, uma si-
tuação que ocorre ante o olhar cúmplice de quem devia 
fazer a fiscalização do cumprimento das medidas de-
cretadas no âmbito do estado de calamidade pública. É 
só ver aquilo que acontece, por exemplo, no terminal 
do Ferroviário, na baixa  da cidade de Maputo e mesmo 
no de Zimpeto, entre outros, bem assim nas respectivas 
carreiras ao longo dos seus trajectos. 

Recordo-me que, muito antes desta terceira vaga da 
pandemia, equipas multissectoriais integrando agentes 
das polícias da República de Moçambique, de Trânsi-
to e Municipal, faziam-se naqueles locais para fazer 
cumprir as medidas recomendadas para a prevenção da 

doença, nomeadamente a lotação mínima dos transpor-
tes, o que me parece passou para a história. 

Ante esta situação e do que acontece, principal-
mente nos mercados, as autoridades municipais de al-
gumas cidades do país vieram recentemente a público 
anunciar a retoma do aprimoramento do saneamento 
público, através da montagem nas escolas, mercados, 
unidades sanitárias e paragens dos transportes de pas-
sageiros de unidades de lavagem das mãos, num es-
forço para minimizar o risco de contágio da Covid-19 
naqueles locais. 

Paralela e particularmente nas principais cidades 
do país, as autoridades policiais desencadearam cam-
panhas, denominadas “Operação Máscara” naquilo 
que me parece ser um reconhecimento de que há um 
relaxamento total no cumprimento das medidas pre-
ventivas por parte dos cidadãos e das próprias entida-
des responsáveis pela sua fiscalização. 

Mas, mais  do que qualquer campanha,  penso que 
cada um de nós deve ser muito responsável porque, tal 
como bem o diz o slogan do Ministério da Saúde, O 
nosso maior valor é a vida”, a terceira vaga da pande-
mia, caracterizada por uma nova variante, a chamada 
variante DELTA, é real e mais letal.

SÉRGIO ALBERTO MAWELELE

O ACIDENTE de viação, ocorrido no sábado, 3 de 
Julho, teve o condão de trazer à luz, vários aspectos 
que merecem reflexão profunda, podendo-se destacar 
os que foram apresentados pela administradora do dis-
trito da Manhiça, Cristina Mafumo, que disse que pro-
vavelmente o motorista do autocarro dos Transportes 
Nhancale tinha pressa de chegar a Maputo, a tempo de 
desembarcar os passageiros, recolher o autocarro no 
parque e apanhar um chapa para chegar à casa, antes 
do recolher obrigatório.

Outro factor importante é o tratamento que as em-
presas de transporte de longo curso dão à tripulação 
dos autocarros tais como: local de acomodação, ali-
mentação e repouso adequado. Poderá se alegar que as 
empresas não ganham o suficiente para o pagamento 

de hotel para o repouso da tripulação porque o preço 
do bilhete de passagem não compensa. Pode ser ver-
dade, mas o que adianta não subsidiar a passagem para 
depois ser obrigado a comprar o caixão e outras despe-
sas decorrentes do funeral e não só. São famílias que 
perdem os seus ente queridos, filhos que ficam sem 
sustento, cidadãos incapacitados de produzir. O Esta-
do perde fontes de receita e ainda tem que arcar com a 
responsabilidade social de cuidar dos órfãos e viúvas.

Os sindicatos dos tripulantes de autocarros de 
longo curso, não sei se existem ou assim se chamam, 
deviam fazer um pouco mais nas negociações das con-
dições de trabalho com os patrões. Deviam ser toma-
dos em consideração aspectos como a assistência nas 
escalas, equipas de substituição, entre outras.

Inaceitável é ajudar no funeral das vítimas en-
quanto outras “bombas” estão circulando  e a qualquer 

momento podem explodir e matar mais gente. A pro-
pósito, os donos das empresas, sindicatos e o órgão 
regulador sabem que durante o “repouso” nas escalas, 
a tripulação desempenha as funções de segurança dos 
autocarros. Como exigir responsabilidade a alguém 
que depois de fazer mil quilómetros ou mais, no dia 
seguinte esteja em condições de “repetir a façanha”, 
se durante a noite tinha que “vigiar o autocarro e bens 
dos passageiros?

Subsidiar o funeral é obrigação social dos patrões 
e do Estado. Velar para que as tripulações tenham boas 
condições de repouso para retemperar as forças é fun-
ção do Estado, que somos nós.

O recolher obrigatório ainda vai vigorar enquanto 
a pandemia da COVID-19 durar e o governo assim o 
entender, mas as vidas, as vidas, essas não serão ja-
mais repostas.

HÁ duas semanas, o Ministro das Obras Públicas, 
Habitação e Recursos Hídricos, João Machatine, 
esteve em visita de trabalho na província de Gaza, 
para aferir o nível de execução de trabalhos em 
empreendimentos públicos, entre estradas e edi-
fícios.

Fiquei bastante feliz, com o anúncio do ar-
ranque das obras de reabilitação, que incluem a 
ampliação da estrada Macia-Chókwè, que vem 
reclamando uma intervenção há bastante tempo. 
Trata-se de um troço vital, principalmente por li-
gar a cidade de Maputo ao celeiro do país, que é 
o distrito de Chókwè, através do qual se faz o es-
coamento de grande parte de produção, incluindo
a circulação de carne e gado bovino, provenientes 
da região norte da província de Gaza.

Os mais cépticos já declararam este troço 
“tecnicamente inexistente” na rede viária. Aliás, 
os mais prudentes, idos da cidade de Maputo para 
Chókwè, até preferem usar o desvio de 3 de Fe-
vereiro, passando por Muzingane, depois Chibu-
to e Guijá, para chegar ao destino e, igualmente, 
aos distritos do norte, devido ao estado lastimável 
deste troço.

Também foi do meu inteiro agrado perceber 
que, mesmo com eventual prorrogação do prazo 
de entrega das obras, de Outubro para Dezembro, 
a colocação do asfalto na estrada N221, que parte 
de Caniçado para Mapai está numa fase bastante 
avançada. Até porque, tal como fez questão de 
referir, o senhor Ministro Machatine, o possível 
alargamento do tempo de entrega para Dezembro 
deve-se ao rigor, em termos de qualidade que se 
pretende neste trabalho, com a constatação da 

necessidade de construção de aquedutos, para a 
condução da água de chuvas.

A última vez que fui para a região norte, sur-
preendi-me quando, de repente, percebi que já es-
távamos em Mabalane, numa altura em que ainda 
esperava atravessar alguns troços esburacados 
de terra batida. Vi que, afinal, Mabalane já não é 
tão “longe” como dantes. Neste mesmo proces-
so, Mapai e Chicualacuala também estão ficando 
cada vez mais próximos de Xai- Xai.

Outro anúncio do Ministro Machatine, nesta 
sua digressão pela província de Gaza, é a

reabilitação e ampliação do troço Macia-Praia 
de Bilene que, pelo seu movimento, também pre-
cisava desta intervenção. Mas não deixo de su-
plicar que se pense noutras vias, extremamente 
importantes, como Ndonga-Ndindiza (Chigubo) 
e Mapai-Mbocodua (Massangena), esta passan-
do por Machaíla. Aliás, para o caso deste último 
troço, também estariam criadas as condições para 
se chegar ao distrito de Machaze, sem se ter de 
recorrer à EN1, como tem vindo a sonhar o Se-
cretário de Estado nesta província, Amosse Júlio 
Macamo.

É que, para mim, com a colocação destas vias 
em perfeitas condições de circulação, estaríamos 
mesmo em rota de desenvolvimento, com trocas 
comerciais facilitadas, entre as regiões norte e sul 
da província. O que poderá doer são as portagens, 
que também fazem parte dos projectos.

Mas o segredo de tudo está mesmo nas vias 
de acesso, pois com elas em melhores condições, 
a província de Gaza seria “pequena“ e, facilmen-
te, todos jogaríamos limpo(po).

E PORQUE sou metade louco, a minha intuição 
me leva a pensar que antes mesmo do período es-
tabelecido, medidas mais severas vão ser tomadas 
e anunciadas no quadro da prevenção do cresci-
mento do número de  de infecções pela Covid-19 
no esforço de menos mortes. Mas nada dessas 
medidas, dessa maneira de agir pode garantir que 
o desiderato seja alcançado enquanto nas mentes
das pessoas a necessidade do combate não seja ha-
bitante, por um lado.

À medida que se anunciam novas e mais seve-
ras medidas admnistrativas, crescem os números 
de mortes, crescem os números de novas infec-
ções de homens e mulheres, mas mais de homens 
do que de mulheres. Eles que já são poucos, pro-
vavelmente dada a grande mortalidade de indiví-
duos do sexo masculino, especulando apenas.

Isto nada tem de estratégia menos boa por par-
te de quem é de direito. Tão-somente porque é da 
natureza do homem contrariar as televisões que 
têm mostrado imagens de ajuntamentos humanos 
e mercados e noutros lugares sem máscaras, sem o 
distanciamento físico (prefiro esta ao social) pon-
do em risco suas e de outras vidas.

É verdade que muitas, mas mesmo muitas são 
as mortes por não uso ou uso errático de redes mos-
quiteiras, por causa daquele negócio do docinho, 
agora com tratamento mais fácil, mas estas mortes 
(da Covid-19) são, teoricamente, mais fáceis de 
evitar, mas também mais fáceis de se propagarem 
e a mídia que em muito ajudou para o despertar da 
indústria farmacêutica e toda a cadeia.

Esta minha metade de louco me permite di-
zer que o grosso dos números que diariamente são 
anunciados sejam, em muito, urbanos. Se calhar 
até periurbanos, mas aqui temos que muitos se 

servem ainda da medicina tradicional, incapaz de 
lidar com estas situações. Aliás, eles mesmo, os 
praticantes da medicina tradicional, recomendam 
o hospital. E o fazem de forma pública nas tele-
visões e rádios. Então pode-se especular que haja
muitas mortes por coronavírus nas áreas periurba-
nas e rurais que não entram nas estatísticas oficiais 
porque não há como o fazer. Seria o desejável, até 
para despertar consciências. Anunciar com a indi-
cação dos bairros de ocorrência de tais óbitos. O 
quarteirão e o número da casa e mais tarde pode-
mos voltar às questões de ética, como também a 
gente vai voltar ao amor à noite, à inspiração que 
ela derrama, ao abraço, ao beijo que cura e adoça 
a alma. Enfim…à vida.

Pena não sabermos do conteúdo da bolsa do 
Maleane, mas mesmo que famosão, Cabo Delga-
do exige muito dela. E por mais tempo vai exigir 
por causa daquilo que não se pode evitar. Másca-
ras, sim senhor. Mas me parece que a campanha 
não está vingando, não: uns a usam mal, outros a 
usam bem suja e muitos nem sequer a tocam ou 
a têm na bolsa, no bolso das calças e mais nada. 
Seria de massificar as vacinações. Isso sim, mas 
como disse, Maleane não deve ter dinheiro. Te-
mos de esperar por gestos de caridade. Enquanto 
realizam-se os enterros por Covid-19.

Mas esta cena de vacinas precisa ser explicada 
ainda: há quem diz que fulano morreu mas já tinha 
tomado as duas doses de vacina. E morreu. Ora, a 
vacina não é para não morrer. Minimiza os efeitos 
da infecção. Deixa de precisar de ser entubado e 
voltar a ser um bebé de meses. Quando a vez che-
ga, morre.

É necessário vacinar, os que podem. E todos 
deveriam poder.

A província de Gaza 
pode ser “pequena”

A vacina para um bom combate

Nova variante da Covid-19 
faz soar alarme vermelho

Sobre os acidentes: subsidiar 
passagem ou caixão?

Acesse https://t.me/Novojornal
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PUBLICIDADE

A BNBC – Recrutamento e Selecção – Agência Privada de Emprego, 

pretende recrutar para seu cliente, quatro (4) Directores de Gestão de 

Bacias Hidrográficas, a basearem-se nas cidades de Mocuba, Lichinga, 

Nampula e Pemba.

Descrição de tarefas:

Os titulares irão reportar ao Director-Geral da Instituição e vão assegu-

rar o desenvolvimento e a coordenação o plano anual de actividades, a 

gestão integrada dos recursos hídricos na sua jurisdição a observação 

operação e manutenção e infra-estrutura hidráulicas e respectiva explo-

ração, a arrecadação de receitas, a gestão do pessoal e materialização do 

Contrato-Programa da Instituição.

A descrição de tarefas inclui:

• O Exercício de actividades de organização, planificação, coorde-

nação e controlo ao nível da respectiva Divisão;

• Assegurar o cumprimento, supervisão e execução de todas as ac-

tividades da Divisão que dirige, bem como os respectivos relató-

rios da execução;

• Análise dos resultados alcançados pela Divisão, identificando
desvios nos resultados e definindo e implementando acções cor-

rectivas e preventivas;

• Assessoria à Direcção Geral sobre os aspectos que digam respei-

to à sua área de intervenção;

• Participar na elaboração de políticas e planos estratégicos da

Instituição;

• Gerir e assegurar a correcta gestão dos recursos humanos, pa-

trimoniais e financeiros afectos à respectiva Unidade Orgânica;
• O exercício das demais tarefas conferidas por Lei ou recomenda-

das superiormente.

Requisitos:

• Possuir no mínimo Licenciatura em áreas relevantes para a fun-

ção;

• Ter exercido um cargo de chefia na área de recursos hídricos no
Aparelho de Estado;

• Ter no mínimo 8 anos de experiência em actividades na área de

gestão de recursos hídricos, incluindo experiência de campo no

domínio de infra-estrutura hidráulicas, hidrometria e cadastro;

• Ter experiência na observação, operação e manutenção de bar-

ragens;

• Conhecimento da política e legislação aplicável ao domínio de

Recursos Hídricos e de Obras Hidráulicas em Moçambique, in-

cluindo a estrutura organizacional e de gestão a nível nacional e

regional;

• Ter conhecimento de ferramenta de apoio no planeamento, ges-

tão de recursos hídricos de previsão de cheias;

• Conhecimentos profundos de gestão operacional de recursos hí-

dricos, nomeadamente o monitoramento hidro meteorológicos,

qualidade de água;

• Operação e manutenção de barragens nas suas componentes dos 

equipamentos hidromecânicos e civil;
• Ter conhecimento das normas próprias que regem os institutos

públicos e demais legislação aplicável;

• Ter conhecimento relevante de hidrologia;

• Comprovada experiência em administração e na arrecadação de

receitas;

• Ser bom comunicador, honesto, responsável, líder e motivado;

• O candidato deve ser funcionário ou agente do estado.

Documentos Necessários:

a) Carta de Apresentação;

b) Carta a indicar disponibilidade em residir em qualquer parte do

País;

c) Declaração sob Compromisso de Honra (reconhecida);

d) Fotocópia de Bilhete de Identidade ou Certidão de Nascimento

(autenticada);

e) Fotocópia de Certificado de habilitações literárias (autenticada);
f) Curriculum Vitae;

g) Cópia do NUIT;
h) Declaração de Aptidão Física e Mental (original);

i) Certidão de Registo Criminal (original);

j) Duas fotografias tipo-passe.
Na fase de submissão de candidaturas ao concurso é dispensada a entre-

ga dos documentos mencionados nas alíneas h) e i).

Como se candidatar:

Os interessados poderão submeter as suas candidaturas para o seguin-

te Email: recrutamento@bnbc.co.mz indicando assunto: “Director de 

Gestão de Bacias Hidrográficas e cidade a qual se candidata”.

Validade:

Cinco (5) dias úteis, a contar da data da publicação do presente anúncio 

no Jornal “Notícias”. 

Nota:

A Selecção das candidaturas será feita através da avaliação curricular 

seguida de entrevista profissional, que cingir-se-á a legislação aplicável 
no Sector de Recursos Hídricos e normas que regem os institutos públi-

cos em Moçambique. Apenas os candidatos seleccionados na avaliação 

curricular serão contratados para a entrevista.
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AXIMIZAR a utili-
zação dos Centros 
Multimédias Comu-
nitários (CMC) para a 
divulgação de men-

sagens de prevenção e miti-
gação dos efeitos da Covid-19, 
sua consolidação como pla-
taforma de apoio ao processo 
de ensino e aprendizagem nos 
níveis primário e secundário, 
é uma das recomendações do I 
Conselho Coordenador do Mi-
nistério da Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior (MCTES).

De acordo com o porta-voz 
do encontro, havido semana 
passada, na cidade de Maputo, 
Alberto Tonela, uma das for-
mas é o recursos às rádios para 
a difusão de conteúdos forma-
tivos para os alunos, através do 
programa denominado Rádio-
-Escola.

O encontro decidiu igual-
mente, no campo das Tecno-

Centros multimédia na promoção 
de mensagens contra Covid-19 

É IMPERATIVO fortalecer a 
gestão sustentável dos recursos 
naturais e do ambiente, apri-
morando o planeamento e or-
denamento territorial no país.

O facto foi defendido on-
tem, na cidade da Beira, pela 
Secretária do Estado em So-
fala, Stella Zeca, na abertura 
da reunião regional centro de 
auscultação pública para a re-
visão da Política Nacional da 
Terra em vigor há mais de duas 
décadas.  

O encontro juntou admi-
nistradores distritais das pro-
víncias de Sofala, Tete e Manica 
e tinha como objectivo a re-
flexão e auscultação dos dife-
rentes actores sobre a revisão 
da lei, de modo que algumas 
questões sejam melhoradas e 
contribuam para o crescimen-
to, desenvolvimento e estabili-
dade económica do país.

Advertiu que sem um ins-
trumento legal e uma lei ac-
tualizada, dificilmente o sector 
da terra conseguirá alcançar os 
objectivos almejados e traçadas 
no Plano Quinquenal do Go-
verno.

Stella Zeca observou que a 
reunião se enquadra no pro-
cesso da revisão da Política Na-
cional de Terras, oficialmente 
lançada pelo Presidente da Re-
pública, Filipe Nyusi, em res-
posta às preocupações levan-
tadas na 9.ª sessão do fórum de 
consulta sobre terras, realizado 
em Novembro de 2017.

A dirigente lembrou ainda 
que Filipe Nyusi deixou patente 
que há questões que devem ser 
afloradas, entre as quais, a cla-
rificação da relação entre o Es-
tado e o cidadão, a necessidade 
de harmonização da legislação 
de terras com outras leis que 

SEGUNDO STELLA ZECA

Gestão de recursos naturais
deve ser fortalecida no país

logias de Informação e Comu-
nicação (TIC), a pertinência 
de o MCTES liderar o processo 
de inovação e transformação 
digital na Administração Pú-
blica, por via da promoção de 
interoperabilidade de sistemas 
electrónicos, desenvolvimento 
e operacionalização do Portal 
do Cidadão, sistema de certifi-
cação digital e consolidação do 
programa do Governo Electró-
nico.

O I Conselho Coordenador 
do MCTES que decorreu sob o 
lema “Conhecimento Cientí-
fico e Inovação na Era Digital, 
Impulsionando o Desenvolvi-
mento Sustentável”, destacou, 
no rol das recomendações, a 
necessidade de fazer com que 
os produtos e serviços gerados 
pela investigação, desenvol-
vimento tecnológico, assim 
como pela transferência de 
tecnologias, reflictam o papel 

e contributo da instituição no 
processo de governação.

Porque a reunião aconte-

ceu num momento particu-
larmente marcado por eleva-
dos índices de alastramento 
do coronavírus, uma das suas 
decisões teve como foco a ne-
cessidade de o órgão central 
do MCTES, conceber um pla-
no de acção para orientar boas 
práticas de uso das TIC nas co-
munidades académica e cien-
tífica nacional, no contexto da 
Covid-19, e pela capacitação 
dos gestores, docentes, corpo 
técnico-administrativo e dis-
centes das instituições de ensi-
no superior, em competências 
digitais.

A participação da popula-
ção feminina continua redu-
zida em determinados cursos 
de áreas tidas como predomi-
nantemente masculinas. É por 
esta razão que uma das linhas 
definidas no encontro de Ma-
puto foi a contínua promoção 
de maior acesso, retenção e 
graduação de raparigas no en-

sino superior, principalmente 
para a área de Ciência, Tecno-
logia, Engenharia e Matemáti-
ca (CTEM), através de estabe-
lecimento de programas sua 
promoção.

Pela primeira vez na histó-
ria da instituição, a realização 
do último Conselho Coordena-
dor, com o recurso ao modelo 
híbrido, permitiu uma larga 
participação de quadros do 
Ministério desde o órgão cen-
tral aos serviços provinciais de 
assuntos sociais, sendo estes 
últimos, através dos chefes de 
departamento de Ciência, Tec-
nologia e Inovação e do Ensino 
Superior e chefes de repartição.

“A reunião privilegiou o 
uso das TIC e como tal não 
houve multiplicação nem cir-
culação de documentos físicos 
pois, todos os conteúdos esta-
vam depositados num fichei-
ro virtual denominado ‘cloud 
gov’”, finalizou Tonela.

versam sobre recursos naturais 
e ordenamento do espaço e do 
território.

A secretária de Estado em 
Sofala mencionou ainda ques-
tões que devem ser respeita-
das, tais como a propriedade 
do Estado sobre a terra e os ou-
tros recursos naturais, garantia 
de acesso e uso da terra por to-
dos os moçambicanos, protec-

ção dos direitos adquiridos, em 
particular das comunidades 
locais, entre outros.

Contudo, apontou que a 
gestão e administração de ter-
ras deve adequar  constante-
mente, aos novos paradigmas 
incluindo a descentralização, 
fornecendo respostas sobre 
como melhor simplificar os 
procedimentos.

Stella Zeca defende fortalecimento da gestão de recursos naturais 

Acesse https://t.me/Novojornal



RECREIO  &  DIVULGAÇÃO

PROGRAMAÇÃO DA 
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE

PROGRAMAÇÃO DA 
RÁDIO MOÇAMBIQUE

PENSAMENTO DO DIA

PREVISÃO DE TEMPO

FASE DA LUA

MARÉS

23Terça-feira, 13 de Julho de 2021

PUBLICIDADE

13 de Junho de 2021

INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

“A vida é como água, nunca esquece o seu 
caminho”

- Paulina Chiziane, escritora moçambi-

cana

QUARTO CRESCFNTE - Será no sábado, às 12.21 horas

00:20- FLASH CULTURAL

02:10- É DESPORTO

03:05- SEM BARREIRAS

04:00- FALA MOÇAMBIQUE 
(REPETIÇÃO)

04:55- HINO NACIONAL

05:10- CAMPO E DESENVOVIMEN-
TO

05:30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06:00- JORNAL DA MANHÃ

08:15- O NOSSO PORTUGUÊS

08:45- PETRÓLEO E GÁS DE A A 
Z(REPETIÇÃO)

11:30- PARABÉNS A VOCÊ

12:00- TÓPICOS DO JORNAL DA 
TARDE

12:02 - MAGAZINE DESPORTIVO

12:20 - BOLETIM METEOROLÓGICO

12:30 - JORNAL DA TARDE

13:00- INFORMATIVO CORO-

NAVÍRUS

13:30- MOÇAMBIQUE DE LÉS-A-LÉS

14:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

14:30- RÁDIO NOVELA “OURO NE-
GRO”

16:10- SEGURANÇA RODOVIÁRIA

16:30- MINUTO DO CONSUMIDO

17:30- RADIO ESCOLA/ ENSINO SE-
CUNDÁRIO

18:10- UMA DATA NA HISTÓRIA

18:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

18:55- UMA HISTÓRIA PARA TI

19:00 -TÓPICOS DO JORNAL DA 
NOITE

19:02- MAGAZINE DESPORTIVO

19:20- BOLETIM METEOROLÓGICO

19:30- JORNAL DA NOITE

20:00- INFORMATIVO CORO-
NAVÍRUS

20:30- PANORAMA POLÍTICO

21:05- ÚLTIMO TEMPO

NOTICIÁRIOS: 01, 03, 05, 06, 07, 08, 9, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19.30, 21, 
22:00 E 23:00 HORAS.

PREIA-MAR – Às 06.49 e às 19.11 
horas, com 2.96 e 3.02 metros, respec-
tivamente

BAIXA-MAR – Às 01.04 e às 13.20 
horas, com 0.73 e 0.71 metros, respec-
tivamente 

INHAMBANE

28/17

VILANKULO

27/14

TETE

32/19

QUELIMANE

29/18

NAMPULA

28/19

PEMBA

28/20
LICHINGA

23/09

BEIRA

28/17

XAI-XAI

30/16

CHIMOIO

28/15

MAPUTO

30/15

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

HORÁRIO       PROGRAMA       OB-
SERVAÇÃO

05:40 HINO NACIONAL 

05:45 GINÁSTICA 

06:00 BOM DIA MOÇAMBIQUE 
DIRECTO

08:00 TELESCOLA: ENSINO 
PRIMÁRIO - MATEMÁTICA 
DA 5ª CLASSE DESENHOS 
ANIMADOS: CHAVES - “A 
CASA DA BRUXA” 
DIRECTO

08:30 TELESCOLA: ENSINO 
PRIMÁRIO - MATEMÁTICA 
DA 7ª CLASSE DESENHOS 
ANIMADOS: CHAVES - “A 
CASA DA BRUXA” 
DIRECTO

09:00 NOTÍCIAS 

09:05 TELESCOLA: ENSINO SE-
CUNDÁRIO - FILOSOFIA DA 
12ª CLASSE 
DIRECTO

09:30 A HORA DO CTP  
DIRECTO 

10:00 NOTÍCIAS 

10:05 TUDO ÀS 10 
DIRECTO – 1ª PARTE

11:00 NOTÍCIAS 

11:05 TUDO ÀS 10 
DIRECTO – 2ª PARTE

12:00 NOTÍCIAS 

12:05 TELENOVELA: “IMPÉRIO DE 
MENTIRAS”  
REPETIÇÃO

13:00 JORNAL DA TARDE  
DIRECTO

14:00 GRANDE REPORTAGEM 
REPETIÇÃO

15:00 JUNTOS À TARDE 
DIRECTO

16:00 NOTÍCIAS 

16:05 ENCONTROS DA MALTA 
DIRECTO

17:00 JORNAL EM LÍNGUAS 
MOÇAMBICANAS
DIRECTO

17:45 GINÁSTICA:  YOGA 

18:00 PRIMEIRA PÁGINA 
DIRECTO

19:00 JORNAL DE DESPORTO  
DIRECTO

19:50 PUBLICIDADE  

20:00 TELEJORNAL  
DIRECTO

21:15 GRANDE DEBATE 
DIRECTO 

23:00 TELENOVELA: “IMPÉRIO DE 
MENTIRAS”  

00:00 JORNAL DE DESPORTO  
REPETIÇÃO

01:00 PRIMEIRA PÁGINA 
REPETIÇÃO

02:00 JUNTOS À TARDE 
REPETIÇÃO

03:00 TUDO ÀS 10 
REPETIÇÃO

04:50 ENCONTROS DA MALTA 
REPETIÇÃO

05:40 HINO NACIONAL 

05:45 GINÁSTICA 

06:00 BOM DIA MOÇAMBIQUE 
DIRECTO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS 

CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS E NOTARIADO DE MANICA

EXTRACTO 
HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE LINDA NICOLAU  

---------Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de seis de Julho de dois mil e vinte e um, lavrada de folhas quarenta e sete a 
quarenta e oito, do livro de notas para escrituras diversas numero seis barra dois mil e vinte e um à cargo do Notário, SELÉNIO DA ILDA 
FIÚZA WACIQUENE, Licenciado em Direito, Conservador e Notário Superior da referida Conservatória, se acha lavrada uma escritura 
pública de Habilitação de Herdeiros na qual Nicolau, solteiro, natural de Mavonde, distrito e província de Manica, portador do Bilhete 
de Identidade número 060702308107C, emitido aos vinte de Junho de dois mil e doze, pelos Serviços Provinciais de Identificação 
Civil de Chimoio, residente no Posto Administrativo de Messica, Distrito e Província de Manica e Beatriz Sengueredo Uache, solteira, 
natural de Garuso-Messica, distrito e Província de Manica, portadora do Bilhete de Identidade número 060102306018B, emitido aos 
oito de Junho de dois mil e vinte e um, pelos Serviços Provinciais de Identificação Civil de Chimoio, residente no Posto Administrativo de 
Messica, distrito e Província de Manica, foram declarados herdeiros de Linda Nicolau, com última residência no Posto Administrativo 
de Messica, distrito e Província de Manica----------- 

Que até à data da sua morte não deixou testamento, nem qualquer outra disposição da última vontade. ---------------------

 ESTÁ CONFORME

Conservatória dos Registos e Notariado de Manica, aos seis de Julho de dois mil e vinte e um 

O Director

SELÉNIO DA ILDA FIÚZA WACIQUENE
(Conservador e Notário Superior)

81

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

DELEGAÇÃO DE MOCUBA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DE CONCURSOS 

De acordo com alínea d) do nº 3 do artigo 33 conjugado com o nº 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, o FIPAG – Delegação de Mocuba comunica a adjudicação do objecto do 
concurso abaixo de acordo com o seguinte:

Referência do Concurso Objecto do Concurso Nome do Concorrente
Valor da adjudicação incluindo 

IVA

FIPAG-DM/CC/04/2021 Fornecimento de Fardamentos Joles Nuvem Digital 415.607,40MT

Mocuba, Junho de 2021
Autoridade Competente

(Ilegível) 
77

O
S livros do escritor 
Mia Couto inspira-
ram a concepção de 
obras de pintura e 
escultura em expo-

sição até 31 de Julho na ga-
leria da Fundação Fernando 
Leite Couto (FFLC), cidade 
de Maputo. 

As peças, que compõem 
a mostra “Histórias com Co-
res e Vício-inverso, Artean-
do Mia Couto”, pertencem a 
Marcos P’fuka e Elias Man-
jate (pintura) e Amanhiça 
(escultura).

A tripla criou 21 peças, 
sete cada um, que fazem um 
casamento perfeito entre a 
sua arte e a literatura para 
mostrar o quão as mesmas 
histórias podem ser narra-
das de diferentes maneiras 
e que as três formas de ex-
pressão não estão distantes 
uma da outra. 

Neste sentido, o aprecia-
dor é desafiado a ler e inter-
pretar trechos emblemá-
ticos dos romances “Terra 
Sonâmbula”, “O Último 
Voo do Flamingo”,“A Con-
fissão da Leoa”, “A Chuva 
Pasmada” e “Jesusalém”. 

Os expositores entra-
ram nesta aventura depois 
de um convite de Mia Couto 
elaborado em 2018. A expo-
sição teria sido inaugurada 
no ano passado se não ti-
vesse eclodido a pandemia 
do novo coronavírus. 

“Ele (Couto) escreve em 
jeito de pintura, não escreve 
textos, mas artes plásticas”, 
elogiou Marcos P’fuka, que 
ainda assim não considera 
fácil o exercício de colocar 
Mia Couto nas telas.

Segundo revela, por sua 
vez, Amanhiça, há que des-
tacar o facto de estes tra-
balhos não terem sido con-
cebidos na mesma oficina. 
“Fizemos a exposição com 
cada um no seu atelier, mas 
vendo as obras houve uma 
comunicação telepática 
entre nós”, comentou. 

O artista considera Mia 
Couto um autor que dis-
cute temas importantes da 
realidade social moçambi-
cana e que abre espaço para 
que através doutras formas 
de expressão os seus textos 
ganhem outros formatos. 

Já se testemunhou a 
mesma coisa no cinema, 
pois as obras “Terra So-
nâmbula”, pela portugue-
sa Teresa Prata, “O Último 
Voo do Flamingo” e “Um 
Rio Chamado Tempo, Um 
lugar chamado Terra” já 
foram adaptados para o ci-
nema por João Ribeiro e os 
portugueses Teresa Prata e 

“HISTÓRIAS COM CORES E VÍCIO-INVERSO”

Narrativa de Mia Couto 
pintada e esculpida

Fernando Vendrell, respec-
tivamente. 

As obras patentes na 
Fundação Fernando Leite 
Couto são acompanhadas 
pelos trechos que os artistas 
interpretam.  

Assim, recorrendo à 
técnica óleo sob a tela, da 
passagem “o cabrito come 
onde está amarrado”, d“O 
Último Voo do Flamingo”, 
Elias Manjate concebeu o 
quadro “Cabritismo” para 
discutir a corrupção. Este 
assunto é bastante aborda-
do nos textos de Mia Cou-
to. O mesmo artista fala 
d“A Prostituição Cega” 
recorrendo à passagem de 
Terra Sonâmbula, livro que 
mais utilizou para as suas 
obras.

Por seu turno, Marcos 
P’fuka trabalhou mais com 
“A Confissão da Leoa” para 
trazer, com óleo sob a tela, 
debates em volta do géne-
ro. Assim, em trechos como 
“Nós Mulheres Permanece-
mos na Penumbra” fez um 
quadro cujo título é ao mes-
mo tempo um questiona-
mento: “Nós Mulheres Será 
que Nascemos para Sofrer?”.

Já Amanhiça esculpiu te-
mas como a liberdade de ex-
pressão. Através de “Eu nas-
ci para estar calado. Minha 
única vocação é o silêncio”, 
de “Jesusalém”, fez a obra 
“De Costas Para o Por-do-
-sol, A espera dos meus nin-
guéns”. A escultura em fer-
ro sugere igualmente uma
viagem pelo tempo, indo de
encontro com os tempos da
escravidão, conforme sem-
pre irão sugerir as correntes.

Do mesmo modo, qua-
dros como “Os Cantares 
do Mocho”, “A Dança do 

Flamingo Solitário”, “En-
saios Para o Primeiro Voo” 
e “Vestido de Gala” levam o 
apreciador à contemplação 
das maravilhas da natureza 
e de África.

O pintor, artista plás-
tico e professor Amanhi-
ça nasceu em Maputo, em 
1961, e começou a dar os 
seus primeiros passos em 
1975. Em 1981, na província 
de Nampula, conheceu o 
pintor Titos Mucavele, que 
lhe apoiou material e mo-
ralmente, e em 1985, com 
Elias Manjate, pintou um 
mural alusivo ao 25º ani-
versário do início da Luta 
Armada de Libertação Na-
cional. Um ano depois re-
gressa a Maputo e participa 
em estágios artísticos no 

Núcleo de Arte. 
Por sua vez, natural 

de Maputo, Elias Manjate 
(1960) é formado em me-
cânica geral pela Escola 
Industrial 1º de Maio. Ex-
pôs pela primeira vez em 
Nampula, onde frequentou 
o Instituto Pedagógico In-
dustrial (IPI).

Já também nascido em 
Maputo, Marcos P’fuka 
conta com mais de 30 anos 
de carreira. Ganhou, em 
1995, o prémio de desenho 
Bienal TDM e foi o segundo 
colocado do mesmo certa-
me em 1999. Detém men-
ções honrosas do primeiro 
Concurso de Novos Talen-
tos 1989 e da 2ª Bienal do 
Museu Nacional de Artes 
1992. 

Maluzhane Bila 
mostra “Phandar”
“PHANDAR” é o título da primeira exposição individual do artista 
plástico moçambicano Maluzhane Bila, a ser inaugurada quinta-
-feira na Galeria Kulungwana, cidade de Maputo.

O título “Phandar”, que quer dizer “Desenrascar a Vida”, su-
gere uma reflexão sobre o quotidiano de muitos moçambicanos na
luta pela sobrevivência.  Segundo o curador da exposição, Pompílio
Gemuce, a mostra apresenta o que chamou “alma estética de Ma-
luzhane”, através da mistura de habilidades técnicas para retratar
paisagens políticas, antropológicas, sociológicas, económicas e,
acima de tudo, revelações intelectuais.

Gemuce destaca que o apreciador estará igualmente diante de
um modo de encarar o trabalho artístico como uma arte de sobrevi-
vência que se transforma numa “ciência de produção artística que
se desenrola em negociar, reutilizar, trocar, analisar, assumir, inte-
grar, existir e resistir”.

“Phandar” é resultado duma intensa actividade de pesquisa
que teve como métodos, conversas informais, entrevistas indivi-
duais e recolha de histórias de vida nos bairros periféricos da cidade 
de Maputo.

Na individual foram preferencialmente usados materiais como 
o metal e o plástico para representar, a resistência, boémia, vaida-
de, fragilidade, entre outros aspectos da vida.

Maluzhane Bila nasceu em 1988, na cidade de Maputo. Reside 
e trabalha em Madrid, capital da Espanha, onde busca por diálogos 
interculturais. Estudou na Escola Nacional de Artes Visuais (ENAV) 
e o cursou Gestão e Estudos Culturais no Instituto Superior de Artes 
e Cultura (ISArC). 

Esteve presente em importantes eventos artísticos do país 
como a Bienal TDM e o concurso “Descobertas”. Recentemente 
participou na exposição virtual “Latitudes Art Fair”, através da Ga-
leria Arte d’Gema na África do Sul e na mostra “Viagem sem Fron-
teiras”, patente no espaço Go, Go, Go Maputo – Art Fair.

No âmbito da exposição “Phandar”, será realizada uma aula 
aberta intitulada “Resistir para continuar a existir: A escultura e 
seus agenciamentos”, esta sexta-feira no ISArC. O evento será 
transmitido nas redes sociais da Kulungwana.

Com metal e plástico, em “Phandar”, Maluzhane Bila retrata o quotidiano

Elias Manjate, Amanhiça e Marcos P’fuka artearam Mia Couto  

Acesse https://t.me/Novojornal
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LÚCIO PATRÍCIO DE 
OLIVEIRA

FALECEU

Seus filhos, genros, noras, netos, sobrinhos e demais 
familiares comunicam o falecimento do seu ente querido 
LÚCIO PATRÍCIO DE OLIVEIRA, ocorrido no dia 11/7/2021, 
cujo funeral se realiza hoje, dia 13/7/2021, às 10.00 horas, 
no Cemitério de Michafutene. Descanse em paz.

7518

DOMINGAS JEREMIAS 
CUMBANE
FALECEU

Seus irmãos José, Manecas, Catarina, Be-
nedito e Alberto, cunhadas Dulce, Arsénia 
e Andrina, sobrinhos e netos comunicam 
com profunda mágoa o falecimento do seu ente queri-
do DOMINGAS JEREMIAS CUMBANE, ocorrido no dia 
11/7/2021, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, 
dia 13/7/2021, no Cemitério de Lhanguene, às 11.00 horas, 
antecedido de velório na sua residência no Infulene, às 
9.00 horas. Paz à sua alma.           7517

OLGA SIMIÃO 
LANGA

FALECEU

Foi com profunda mágoa e consternação que no 
fatídico sábado, dia 10/7/2021, logo pela manhã, to-
mamos conhecimento do teu súbito desaparecimen-
to físico. Custa-nos acreditar que tão cedo partiste 
sem nos dizer adeus. Isabel Manjate, Vitoria Langa, 
Hortência Langa, Cristalina Langa e Lorena Esteira, 
recordar-te-ão eternamente. Apresentamos nossos 
pêsames à toda a família. Que Deus te conceda o 
eterno descanso. Até sempre prima e amiga.

7513

PAULO 
BERNARDO 
MANHIQUE

FALECEU

Nosso craque chefe. Quando al-
guém é especial para nós, fica um vazio no coração e 
não conseguimos reunir as forças necessárias para 
lhe dizer adeus na hora da partida. É com enorme 
pesar que a família Economia e Finanças comunica 
o falecimento de PAULO BERNARDO MANHIQUE,
integrante desta família, ocorrido no dia 7/7/2021,
cujo funeral se realizou no dia 10/7/2021. A Família
Economia e Finanças, endereça as mais sentidas
condolências à sua esposa e família enlutada. Até
sempre nosso craque.

7531

PAULO 
BERNARDO 
MANHIQUE

FALECEU
Craque maior… É difícil chorar alguém 
que só nos ensinou a ser alegres, 
destemidos, com garra e vontade, sempre de vencer. É 
uma dor muito forte causada pelo adeus repentino. Nun-
ca esperamos que as pessoas especiais partam, sem a 
merecida despedida. Queremos lhe prestar a merecida 
vénia grande combatente. Combateste um bom combate 
e lhe recordaremos sempre como aquele craque guia. 
O Comité de Zona 16 de Junho comunica com pesar o 
falecimento do seu craque maior PAULO BERNARDO 
MANHIQUE, ocorrido no dia 7/7/2021 e  endereça as mais 
sentidas condolências à sua esposa e família enlutada. 
Até sempre craque.

7531

LUÍSA CARLOTA 
JÚLIO

FALECEU

A Direcção Geral do Instituto de Comunicação Social 
comunica com profunda mágoa e consternação o 
desaparecimento físico da senhora LUÍSA CAR-
LOTA JÚLIO, funcionária do ICS, por morte súbita, 
cujo funeral se realiza em data a anunciar. À família 
enlutada, o ICS apresenta as mais sentidas condo-
lências. Paz à sua alma.

7532

PAULO AIDANE LICALUME
FALECEU

A Direcção do Serviço Nacional de Investigação Criminal da 
Cidade de Maputo vem por este meio comunicar com profunda 
dor e consternação o desaparecimento físico do colega PAU-
LO AIDANE LICALUME, perito de Papiloscopia de 1.ª, afecto 
na Brigada do SERNIC junto à 8.ª Esquadra da PRM-Cidade, 
ocorrido no dia 10/7/2021, no Hospital Central de Maputo, vítima de doença, 
cujas cerimónias fúnebres se realizam hoje, dia 13/7/2021, pelas 10.00 horas, no 
Cemitério de Michafutene, antecedidas de velório na residência do malogrado, 
sita no Bairro das FPLM, próximo ao Gare de Mercadorias. Paz à sua alma.    6752

FRANCISCO 
RICARDO NICOLAS 

KAIDUSSIS
FALECEU

O Conselho de Administração 
e colaboradores da Rodio Rosond comunicam 
com profunda dor e consternação o falecimento 
do seu Administrador, Engenheiro FRANCISCO 
RICARDO NICOLAS KAIDUSSIS, ocorrido no dia 
9/7/2021, cujo funeral se realiza em Lisboa, no 
dia 13/7/2021. À família enlutada apresentam as 
mais sentidas condolências e lamentam profun-
damente esta perda. Paz à sua alma.

6725

EUGÉNIO PAULO 
CHICONELA

FALECEU

Seus pais Paulo Davane Chico-
nela e Lúcia Domingos Pinga (em 
memória), irmãos Paulo Chiconela,  Miséria,  Gi-
séle,  Lázaro, Olga, Sandra, Sara e Thévia, filhos 
Kensile e Wethu, sobrinhos Paulinho,  Rindzela, 
Winile, Enam e demais familiares comunicam o 
falecimento do seu ente querido EUGÉNIO PAULO 
CHICONELA, ocorrido no dia 12/7/2021, cujo fune-
ral se realiza hoje, dia 13/7/2021, no Cemitério da 
Texlom, pelas 11.00 horas. Paz à sua alma.

TANGALISSA ELIJA 
CHALUFO

(Enfermeira)

FALECEU

É com profundo pesar e consternação 
que filha Beatriz Massuanganhe, genro, netos, Venâncio, 
Mery, Geny e Hugo, bisnetos Kyane, Naya, Enan, Yamele e 
Chris comunicam o falecimento de sua mãe, avó e bisavó 
TANGALISSA ELIJA CHALUFO, ocorrido no dia 9/7/2021, 
na Clinicare, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, 
dia 13/7/2021, às 11.30 horas, no Cemitério de Lhangue-
ne, antecedido de missa na Igreja Metodista, no Bairro 
do Choupal, às 10.00 horas e na capela do HCM, às 8.00 
horas, observando o protocolo sanitário. Paz à sua alma.

7505

ABEL BROWN 
CHAMBAL
(Nwamutchinga)

FALECEU
Sua esposa, filhos, irmãos, ne-
tos, bisnetos, noras, genros, pri-
mos, sobrinhos e demais familiares comunicam 
com profunda tristeza o desaparecimento físico 
do seu ente querido ABEL BROWN CHAMBAL, 
ocorrido no dia 11/7/2021, vítima de doença, cujo 
funeral se realiza hoje, dia 13/7/2021, em Chilem-
bene - Gaza, no cemitério da família, às 14.00 
horas, antecedido de velório, na residência da 
família Chambal, às 13.00 horas. Paz à sua alma.

6765  

MANUEL ALEXANDRE 
MOAMBA

FALECEU

Sua esposa Elina, filhos Alexandre, 
Quesse, Lúcia, Júlia, Diamantino, 
Jacinta, netos Ellen, Aysha,  Ma-
nuel, Mo, Chantel e demais familiares comunicam 
o desaparecimento físico do seu ente querido
MANUEL ALEXANDRE MOAMBA, ocorrido no dia
9/7/2021, em Maputo, vítima de doença, cujo funeral
se realizou no dia 11/7/2021, no Cemitério de Micha-
futene, em Maputo. “Vinde em seu auxílio, Santos
de Deus.  Recebei a sua alma, levai-a à presença
do Altíssimo”. Descanse em paz Moamba Pai.

6764

MANI BAI 
SAMGI
FALECEU

Mãe, partiste para uma 
viagem sem regresso. Teus queridos filhos 
Purnima, Ramesh, Dilip, Rajendra, Naina e 
Guita (em memória), genros, Chandracante, 
noras, Ramila, Usha e Belina, netos e bis-
netos comunicam com muita dor e conster-
nação o falecimento da querida Ba (MANI 
BAI SAMGI), ocorrido no dia 11/7/2021, cuja 
cremação se realiza hoje, dia 13/7/2021, 
pelas 14.00 horas, antecedida da cerimónia 
religiosa na sua residência, pelas 12.00 ho-
ras. Descanse em paz querida Ba, sempre 
estarás nos nossos corações. Aum Shanti 
Shanti Shanti.  7487

ROGÉRIO 
FERNANDES JAIME  

FALECEU

Sua esposa Lindy, filhos Elsa, 
Leovigildo, Robyn, Mulima e 
Damyon, genro Cláudio, nora Laurinda, netos 
e demais familiares comunicam com profun-
do pesar o falecimento do seu ente querido 
ROGÉRIO FERNANDES JAIME, corrido no dia 
10/7/2021, na RAS, vítima de doença, cujas 
cerimónias serão realizadas em data a anun-
ciar. Paz à sua Alma.

7671

Acesse https://t.me/Novojornal



NECROLOGIA 25Terça-feira, 13 de Julho de 2021

N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

ARRENDA-SE

A HORIZON IVATO SUPERMERCADO, sita 

na Av. Vladimir Lenine, n.º 26, arrenda o 

seu estabelecimento com uma área total de 

1209m2. Preço acessível, não hesite, ligue já.

Contacto: 855555666 ou 848351369
7221

VENDE-SE

FLAT´S: tipo 3, num 2º andar último, 
único, com 1wc, dependência, estacio-
namento privado, na Av. Maguiguana, 
vende-se por 8 000 000,00MT, tipo 3, 
num 1º andar, com 2wc, dependência, 
na Av. Olof Palme por 6 500 000,00MT. 
Contacto: 84-5696206.

7148

FLAT tipo 3, única, R/C, com anexo, 
2wc, com garagem fechada, com título 
de propriedade, prédio pequeno, locali-
zada no Bairro da Polana-Cimento, pró-
ximo da Cristal ou Instituto Comercial de 
Maputo, vende-se por 13 000 000,00MT, 
negociáveis. Mais detalhes pode contac-
tar pelos telefones: 86/84/82-4189220.

7201

APARTAMENTO tipo 1, mobilado, área 
bruta de 174,40m², composta por sala 
de estar, sala de jantar, quarto, wc, co-
zinha e varanda, localizado no edifício 
Olimpic Polana “A”, vende-se por 14 
000 000,00MT, negociação directa com 
o proprietário. Contacto: 84-2741109.

7448

PROPRIEDADE  num espaço de 
15x130m², no Bagamoio, mesmo na Av. 
de Moçambique, na berma da estrada, 
com duas construções, vende-se por 20 
000 000,00MT. Contacto: 84-7823385.

7472

ARMAZÉM grande e novo, em Mar-
racuene, com escritórios, com área co-
berta de 850m² e 1500m² não cobertos, 
vende-se a valor por negociar. Para mais 
informações contacte: 87-8484370.

7482

FLAT tipo 2, num R/C, com 1wc, cozi-
nha, na Polana; tipo 3, num 1.º andar, 
com 2wc, cozinha, na Polana; restauran-
te com apartamento, escritório, na Ma-
tola - Hanhane; propriedade de 20x40m 
e casa tipo 2, no Bairro Mussumbuluko 
no Spar Novare, vendem-se. Contacto: 
84-5926445.

7500

VIVENDA tipo 3, com quintal, na C. 
Matola, vende-se por 15 000 000,00; 
vivenda tipo 3, na Matola - Godinho 
por 13 000 000,00; flat tipo 3, num 5.º 
andar, na Coop por 6 700 000,00; flat 
tipo 2, num 4.º andar, na P. Final por 4 
000 000,00; flat tipo 2, num R/Chão, no 
H. Rovuma por 6 000 000,00. Contacto: 
82-5754440 ou 84-3966886.

7510

DOIS (2) armazéns, cada armazém com 
800m², à beira da estrada Matola - EN4, 
vende-se por 15 000 000,00MT cada; 
propriedade de 30x30, em Mapulene 
por 1100 000,00MT; propriedade de 
20x30, em Mateque por 350 000,00MT; 
vivenda tipo 5, no Triunfo por 30 000 
000,00MT; propriedade de 20x30, no 
Sommerschield 2, com projecto por 9 
000 000,00MT. Contacto: 84-6259632, 
Vilanculos.

7522

FLAT tipo 2, pronta a habitar, com co-
zinha, num 3.º andar, no Bairro Central, 
próximo ao Hotel Royal, vende-se por 
4 500 000,00MT; flat tipo 2, num prédio 
pequeno, no Bairro da Malhangalene, 
próximo dos TPM por 4 300 000,00MT. 
Contacto: 84-8383889, 82-8121492 ou 
84-8121492. Visitas a qualquer hora.

7523

ARRENDA-SE

VENDE-SE

APARTAMENTO tipo 3, com suite, 
2wc, vista para o mar, elevador e se-
gurança, no Bairro da Polana, próximo 
ao El Patrone, vende-se por USD250 
000; apartamento tipo 3, com 2 suites, 
espaçoso, cozinha moderna, garagem, 
num R/C, na Av. Julius Nyerere, próximo 
da esquadra. Contacto: 84-8383889 ou 
82-8121492.

7523

APARTAMENTO tipo 3, com suite, 
2wc, num prédio pequeno, com cozinha 
moderna, garagem, no Bairro Central, 
próximo à Interfranca, vende-se por 
10 000 000,00; tipo 2, com 2wc, com 
cozinha espectacular, garagem para 2 
viaturas, no Bairro da Polana, próximo 
à Vila das Mangas, pronta por 8 000 
000,00MT. Contacto: 84-8383889 ou 
82-8121492.

7523

VIVENDA com 1 cave, R/C e 1.º andar, 
com 5 quartos, 2 suites, wc geral, várias 
salas e vários escritórios, localizada 
no Bairro Central, próximo dos Bom-
beiros, arrenda-se por 140 000,00. 
Contacto: 84-7756391, 82-9676760 ou 
87-9676760, preço negociável.

7492

CONDOMÍNIO Umran, na Sommers-
chield 1 arrenda flat tipo 3, com 3wc, 
num R/C, por 100 000,00; flat tipo 2, 
com 2wc, num R/C por 75 000,00, com 
cozinhas modernas; flat tipo 1, mobilada, 
no Condomínio Urban  Xenon por 125 
000,00; duplex tipo 3, espaçosa, com 
roupeiros, climatizada, com 3wc, num 
3.º andar, no Bairro da Polana por 55
000,00. Contacto: 82-4668869 ou 84-
2606996. 

7488

TIPO 4, no Condomínio King Village, 
próximo ao Shoprite da Matola, num 
1.º andar, com suite, 3wc, totalmente
climatizada, termoacumulador, cozinha
americana, intercomunicador e guarda-
-fatos, arrenda-se por 55 000,00MT, sem 
intermediários. Contacto: 82-4042510,
Eduardo ou 84-8626888, Mariamo.

7501

Flat tipo 3, com 2wc, num 9.º andar, 
com elevador, arrenda-se por 25 000,00, 
negociáveis; armazém por 100 000,00, 
negociáveis; vivenda tipo 3 por 28 
000,00, negociáveis; flat tipo 3, num 2.º 
andar, na Polana por 35 000,00; flat tipo 
2, num 1.º andar por 25 000,00; flat tipo 
3 por 50 000,00, negociáveis. Contacto: 
84-4241253.

7509

DIVERSOS

PRESTIG Tecno Services: Obras de 
reabilitação, acabamento de edifícios, 
residências, tecto-falso, alumínio, fai-
xadas, vidros, serrilharia, estruturas, 
elevadores, modernização, manunten-
ção, instalação eléctrica, grupo gera-
dores, climatização, redes eléctricas 
e projectos de engenharia. Contacto: 
84-5629713 ou 86-1320050.

6418

ZACARIAS ABEL TAELA 
CHIVALE
FALECEU

O Serviço Nacional Penitenciário, Direcção e funcionários do 
Estabelecimento Penitenciário Preventivo da Cidade de Maputo 
comunicam com profunda mágoa e consternação o falecimento 
do seu colega ZACARIAS ABEL TAELA CHIVALE, Inspector da Guarda Peniten-
ciária, ocorrido no dia 11/7/2021, vítima de doença, no Hospital da Polana Caniço, 
cujas exéquias se realizam hoje, terça-feira, dia 13/7/2021, às 10.00 horas, no 
Cemitério de Michafutene. Que a sua alma descanse em paz.      6749

ANTÓNIO EURICO MASSANGO

FALECEU

 Seus filhos Laura, Hudson Chicote e Erick Mawewe Massango, 
netos Luaty e Asahel comunicam com profunda dor e cons-
ternação o desaparecimento físico do seu pai ANTÓNIO EURICO MASSANGO, 
ocorrido no dia 12/7/2021, cujo funeral se realiza hoje, terça-feira, dia 13/7/2021, 
no Cemitério de Michafutene, pelas 13.00 horas. Paz à sua alma.

6769

ANTÓNIO EURICO MASSANGO

FALECEU

 A família Massango e a família Nabo comunicam com profunda 
dor e consternação o desaparecimento físico do seu filho e 
genro ANTÓNIO EURICO MASSANGO, ocorrido no dia 12/7/2021, cujo funeral se 
realiza hoje, terça-feira, dia 13/7/2021,  no Cemitério de Michafutene, pelas 13.00 
horas. Paz à sua alma. 

6769

ANTÓNIO EURICO MASSANGO

FALECEU

 Seus sobrinhos Kátia e Bruno Almeida, Leonete, Nilsa, Isaura, 
Yuri, Karen, Yara (Nhazy), Cipriano Júnior, Lizel, Shantel, Lan-
dhule e Winnil comunicam com profunda dor e consternação o 
desaparecimento físico do seu tio ANTÓNIO EURICO MASSANGO, ocorrido no 
dia 12/7/2021, cujo funeral se realiza hoje, terça-feira, dia 13/7/2021,  no Cemitério 
de Michafutene, pelas 13.00 horas. Paz à sua alma.

6769

CAROLINA MONJANE
FALECEU

Seus filhos Edgar, Zélia, Alfredo, Carlota, Carla, Emília, Albertina 
e Estrela, genros, noras, netos, bisnetos e demais familiares 
comunicam com profunda mágoa e dor o falecimento da sua 
querida mãe CAROLINA MONJANE, ocorrido no dia 11/7/2021, 
na sua residência, em Mavalane, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 
13/7/2021, pelas 11.00 horas, no Cemitério de Lhanguene, antecedido de velório, 
pelas 9.00 horas, na capela do HCM. Descanse em paz vovó Carol.

7508    

GRACINDA QUINCARDETH

FALECEU

Os colegas da Turma do ISPU - Instituto Superior Politécnico e 
Universitário - 2007 comunicam com profunda mágoa o faleci-
mento da sua colega de faculdade Sr.ª GRACINDA QUINCARDETH, ocorrido no dia 
8/7/2021, cujo funeral se realizou no dia 9/7/2021. À família enlutada, apresentam 
as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

7670

CAROLINA MONJANE
FALECEU

O Conselho de Administração da Electricidade de Moçambique, 
E.P., Comité da Empresa e trabalhadores em geral comunicam
com profunda mágoa e consternação o falecimento da senhora
CAROLINA MONJANE, mãe do senhor Edgar Cossa, membro
não executivo cessante do CA, desta empresa, ocorrido no dia
11/7/2021, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 13/7/2021, no Cemi-
tério de Lhanguene, antecedido de velório na capela do HCM, pelas 9.00 horas.
À família enlutada, apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

6768

FRANCISCO VICENTE 
MUNGUAMBE

FALECEU

O Conselho Directivo, Órgãos Colegiais, docentes, estudantes 
e trabalhadores do Instituto Superior de Ciências e Tecnologia 
de Moçambique (ISCTEM) comunicam com profunda dor e 
consternação o falecimento do Sr. FRANCISCO VICENTE MUNGUAMBE, funcio-
nário desta instituição, ocorrido no dia 9/7/2021. Neste momento de dor e luto, o 
ISCTEM endereça à família enlutada as mais sentidas condolências.

6745

ANTÓNIO EURICO MASSANGO

FALECEU

Seus irmãos Carmo (Mito), Sónia e Mila, cunhados Borges e 
Eunice  comunicam com profunda dor e consternação o desa-
parecimento físico do seu irmão ANTÓNIO  EURICO MASSANGO, ocorrido no dia 
12/7/2021, cujo funeral se realiza hoje, terça-feira, dia 13/7/2021,  no Cemitério de 
Michafutene, pelas 13.00 horas.

6769

ARMINDA SAMUEL LANGA
  (Passagem de 6 meses de eterna saudade)

Vovó Minda, deixaste em nós saudades e lembranças. Esposo, 
filhos, genros, noras, netos, bisnetos, irmãos e demais familia-
res hoje, dia 13/7/2021 recordamos a passagem dos 6 meses do seu ente querido 
ARMINDA SAMUEL LANGA. Em sua memória haverá missa no dia 16/7/2021, pelas 
18.00 horas, na Igreja Nossa Senhora do Amparo e no dia 17/7/2021, deposição 
de flores no Cemitério da Texlom, pelas 8.30 horas. Paz à sua alma.

6767

Prof. Dr. ANTÓNIO DOS 
SANTOS MABOTA

FALECEU
O Conselho de Direcção, docentes e o Corpo técnico administrativo da 
Universidade Save – Extensão de Maxixe comunicam com profunda mágoa 
e consternação o desaparecimento físico do Prof. Dr. ANTÓNIO DOS SAN-
TOS MABOTA, docente desta unidade orgânica e Director da Faculdade de Letras e Ciências 
Sociais da UniSave, ocorrido na segunda-feira, dia 5/7/2021, no Hospital Rural de Chicuque, 
vítima de doença, cujo funeral se realiza na cidade de Maputo, numa data por anunciar. À família 
enlutada e à comunidade universitária, endereçam as mais sentidas condolências.

257

LUÍS JORGE GOMES DUARTE

FALECEU

Sua esposa Judite Simbine, filhos Tânia, Lais, Vilton e Wilcia, ir-
mãos Águeda, Laura, João e demais familiares comunicam com 
profunda dor e consternação o desaparecimento físico do seu 
ente querido LUÍS JORGE GOMES DUARTE, ocorrido no dia 11/7/2021, vítima de 
doença, cujo funeral se realiza hoje, terça-feira, dia 13/7/2021, pelas 11.00 horas, 
no Cemitério de Michafutene. Que a sua alma descanse em paz.

6766

BORMIMO JULIASSE PITA
FALECEU

Foi com profunda dor e consternação que o Presidente do 
Município, os Vereadores e todos os funcionários do Conselho 
Municipal da Vila de Boane tomaram conhecimento do desapa-
recimento físico do Senhor BORMIMO JULIASSE PITA, Vereador 
de Mercados e Feiras, ocorrido no dia 12 de Julho, vítima de doença, cujo funeral 
se realiza hoje, 13 de Julho pelas 14.00 horas, no Cemitério Municipal de Boane. 
À família enlutada vão os nossos sentimentos de profundo pesar. Paz à sua alma.

6770

JUMA MACOLOLO EMANE SULEMANE

FALECEU

A Directora-Geral do SENAMI, Director-Geral Adjunto, membros do Conselho de 
Direcção, Oficiais, Sargentos, Guardas e funcionários do Q.T.C comunicam com 
profunda mágoa e consternação o falecimento do seu funcionário, o senhor JUMA 
MACOLOLO EMANE SULEMANE, ocorrido no dia 7/7/2021, vítima de doença, cujo 
funeral se realizou no mesmo dia, na Matola, província de Maputo. Paz à sua alma.

7669

VIRIATO GUAMBE 
FALECEU
(1944-2021)

De Deus vieste, pra Deus Partiste e N’ele vives 
para eternidade! 
A sua missão na terra foi cumprida na íntegra: 
filhos gerados, criados e crescidos. Juramento 
ao altar que somente a morte lhe separaria da 
familia. Fiel à Deus, à família e ao trabalho. 
Quando a sua machamba terminou disseste SIM, PAI, estou pronto 
para partir. Mas nós não estávamos prontos para viver sem ti. Por isso, 
rogamos à Deus para que estejas descansando na sua eterna casa, 
onde não há dor, não há ódio e nem guerra. Seus filhos, irmãos, tios, 
genros, noras, netos e demais familiares comunicam com profunda 
mágoa que o seu ente querido VIRIATO CARDOSO GUAMBE, perdeu 
a vida aos 12 de Julho de 2021, vítima de doença prolongada. Aos 
demais familiares e amigos informa-se que o velório será realizado 
no dia 14/07/21 pelas 8.00  horas na Capela do Hospital Central de 
Maputo, e o enterro será realizado na sua terra natal Guambene, dis-
trito de Inharrime, província de Inhambane as 8.00 horas do dia 15 de 
Julho de 2021. Descanse em paz. Eternas saudades da família Viriato.

TANGALISSA ELIJA 
CHALUFO
FALECEU

O Conselho de Administração, Comité Sindical e traba-
lhadores em geral da EMOSE - Empresa Moçambicana 
de Seguros, S.A. cumprem com profundo pesar o dever 
de participar o falecimento da senhora TANGALISSA ELIJA CHALUFO, 
mãe da sua colega senhora Sara da Graça Massuanganhe, ocorrido no dia 
9/7/2021, na Clinicare, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 
13/7/2021, no Cemitério de Lhanguene, pelas 11.30 horas, antecedido de 
velório na capela do HCM, às 8.00 horas e  10.00 horas na Igreja Metodista 
da Betánia, Rua 6, no Bairro 26 de Junho. À família enlutada, apresentam 
as mais sentidas condolências.

6762

MARIA JOANA ZICUELE
FALECEU

O Conselho de Administração, Comité Sindical e traba-
lhadores em geral da Empresa Moçambicana de Seguros, 
S.A. cumprem com profundo pesar o dever de participar o 
falecimento da senhora MARIA JOANA ZICUELE, mãe do 
seu colega senhor Fernando Salvador Macombo, ocorrido 
no dia 3/7/2021, em Maputo, vítima de doença, cujo funeral 
se realizou no dia 5/7/2021, no Cemitério de Michafutene, 
pelas 10.00 horas. À família enlutada, apresentam as mais 
sentidas condolências.

6761

RABELINA ESTEVÃO PIQUEI
FALECEU

O Conselho de Administração, Comité Sindical e trabalhadores 
em geral da Empresa Moçambicana de Seguros, S.A. cumprem 
com profundo pesar o dever de participar o falecimento da Sr.ª 
RABELINA ESTEVÃO PIQUEI, mãe do seu colega senhor Fenias 
Manhique, ocorrido no dia 8/7/2021, em Maputo, cujo funeral 
se realizou no dia 10/7/2021, no Cemitério de Lhanguene, pelas 
11.00 horas, antecedido de missa do corpo presente, na Paró-
quia Comunidade Nossa Senhora de Fátima de Mavalane, pelas 
9.00 horas. À família enlutada, apresentam as mais sentidas 
condolências.

6760

Acesse https://t.me/Novojornal
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PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

Tribunal Judicial da Cidade de Maputo

2ª Secção Comercial

ANÚNCIO

Pela Segunda Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade 
de Maputo, correm éditos de 20 (vinte) dias, contados da 
segunda e última publicação deste anúncio, citando os credores 
desconhecidos dos executados Ortomédica, Limitada, com 
sede na Av. 24 de Julho, nº 1217, 1º andar, direito, nesta cidade, 
para no prazo de 10 (dez) dias, posteriores àqueles dos 
éditos, reclamarem, querendo, o pagamento dos seus créditos 
pelo produto dos bens móveis, constituídos por material 
hospitalar penhorado, sobre que tenham garantia real, nos 
Autos de Execução Ordinária, nº 135/2019-I, que lhes 
move o exequente Nosso Banco, Sociedade em Liquidação.

Maputo, aos 22 de Junho de 2021

O Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane

Verifiquei

O Juiz de Direito
Hermenegildo Pedro Chambal

6747

A 
SELECÇÃO italiana já 
regressou à casa, tendo 
desembarcado no ae-
roporto Fiumicino, em 
Roma, quando passa-

vam poucos minutos das 6h06 
locais (7h06 de Maputo), num 
voo oriundo de Londres.

Os homens de Roberto 
Mancini foram recebidos em 
clima de euforia por dezenas de 
adeptos, tendo feito questão de 
exibir o troféu do Campeonato 
da Europa.

Giorgio Chiellini acabou 
por ser uma das principais fi-

guras da comitiva transalpina, 
uma vez que surpreendeu tudo 
e todos ao apresentar-se com... 
uma coroa, como se de um rei 
se tratasse.

MANCINI E CHIELLINI 

EXIBEM TROFÉU

A taça do Euro-2020 foi 
carregada para fora do avião 
pelo técnico Roberto Mancini 
e pelo capitão Giorgio Chiellini, 
saudados por gritos e aplausos 
dos funcionários do aeroporto.

O mais eufórico na che-
gada era Leonardo Bonucci, 

que cantava “os campeões da 
Europa somos nós” repetida-
mente. Os jogadores entraram 
no autocarro ainda na pista e 
foram levados para um hotel.

No entanto, ainda antes de 
deixar o aeroporto, Chiellini 
desceu momentaneamente do 
autocarro para mostrar a taça 
a algumas dezenas de adep-
tos que aguardavam numa 
das terminais, seguido pelo 
guarda-redes Gianluigi Don-
narumma, melhor jogador da 
prova. A selecção foi ainda re-
cebida ontem pelo presidente 

da Itália, Sergio Mattarella, e 
pelo primeiro-ministro, Mario 
Draghi.

FESTA

Entretanto, as cidades de 
toda a Itália registaram festas 
que avançaram madrugada 
adentro, inclusive com algu-
mas confusões.

Em Milão, pelo menos 15 
pessoas ficaram feridas du-
rante os festejos na Piazza del 
Duomo, no coração da cidade, 
sendo que três adeptos estão 
em estado grave com lesões 

provocadas por uma bomba 
caseira.

No entanto, na maior par-
te do tempo as comemorações 
ocorreram sem incidentes sé-
rios, apesar das aglomerações.

A Itália conquistou o Euro-
2020 ao derrotar a Inglaterra 
nos penaltes em pleno Wem-
bley. Esse é o segundo título 
europeu da “Azzurra” e marca 
o seu renascimento após a eli-
minação na fase de grupos nas
edições de 2010 e 2014 e a não
classificação para o Mundial de
2018.

Itália festeja em Roma

Selecção italiana à sua chegada em Roma

GIANLUIGI Donnarumma foi eleito o melhor 
futebolista do Euro-2020 e tornou-se o pri-
meiro guarda-redes a alcançar esse feito num 
Europeu, após a Itália bater a Inglaterra no do-
mingo e conquistar o troféu pela segunda vez.

Donnarumma foi uma “pedra” crucial para 
o sucesso italiano, ao defender os remates de
Jadon Sancho e Bukayo Saka no desempate por 
grandes penalidades - ele que já tinha defen-
dido o penalte marcado pelo avançado Mora-
ta, que deu vitória à Itália sobre a Espanha nas
meias-finais -, mas também pelas excelentes
exibições ao longo da prova, na qual sofreu
quatro golos em sete jogos.

O jovem guarda-redes, de 22 anos, que 
não encaixou qualquer golo nos três jo-
gos da fase de grupos, sofreu um frente à 
Áustria, nos oitavos-de-final, um contra a 
Bélgica, nos “quartos”, um contra a Espa-
nha, nas “meias”, e um contra a Inglater-
ra, na final (1-1 após prolongamento, 3-2 
no desempate por grandes penalidades). 

O seu companheiro de equipa, Leonardo Bo-
nucci, autor do golo que deu o empate à Itália e 
levou o jogo para prolongamento e aos penal-
tes, foi eleito melhor jogador da final, disputa-
da em Londres. 

Donnarumma defende penalte que deu título à Itália
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Donnarumma MVP

CRISTIANO Ronaldo sagrou-se o 
melhor marcador da competição, 
apesar da eliminação de Portugal 
nos oitavos-de-final do Euro-2020 
(0-1 com a Bélgica).

O avançado português ter-
minou esta edição da prova com 

cinco golos, os mesmos de Patrick 
Schick (Rep. Checa), mas com uma 
assistência para Diogo Jota, que lhe 
valeu a vantagem no desempate, já 
que é o primeiro critério aplicado 
pela UEFA. 

Recorde-se que Cristiano Ro-

naldo marcou em todos os jogos 
da fase de grupos. Bisou diante 
da Hungria (3-0) e França (2-2) e 
apontou um golo contra a Alema-
nha (2-4), tendo ficado em branco 
diante da Bélgica (0-1), tornando-
-se assim no primeiro português a

conquistar esta distinção.
Há cinco anos, em 2016, Ronal-

do tinha ficado em segundo, com 
três golos e três assistências, atrás 
de Griezmann (França), com seis 
tentos. Em 2012, apontou três go-
los, os mesmos de Dzagoev (Rús-

sia), Mandzukic (Croácia), Mario 
Gómez (Alemanha), Balotelli (Itá-
lia) e Fernando Torres (Espanha), 
vencedor da Bota de ouro, por ter 
feito uma assistência e ter jogado 
menos minutos que Gómez e Dza-
goev.

Ronaldo melhor “artilheiro”

Acesse https://t.me/Novojornal
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PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE GAZA

2ª Secção Cível
XAI-XAI

ANÚNCIO

A SENHORA DOUTORA AMINA AMADE ISSUFO ALY, MERITÍSSIMA JUÍZA DE DIREITO DA 
2ª SECÇÃO CÍVEL DO TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE GAZA

Faz-se saber que, pela Segunda Secção Cível do Tribunal Judicial da Província de Gaza, nos 
Autos de Carta Precatória registados sob o nº 03/2021 extraída nos Autos de Execução 
Ordinária nº 81/2018-P, em que é exequente BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS, 
SA, e executados EMPREENDIMENTOS DAVA-JOSÉ ARMANDO DAVA, EI, JOSÉ ARMANDO 
DAVA e CALMA ELIOTE MUJUI, que correm seus termos na 1ª Secção Comercial do Tribunal 
Judicial da Cidade de Maputo, que no próximo dia 27 de Julho de 2021, pelas 10.00 horas, 
no edifício do Tribunal Judicial da Província de Gaza, serão postos por arrematação em hasta 
pública pela primeira praça, através de propostas em cartas fechadas, a venda dos bens que a 
seguir se mencionam, a maior lanço oferecido acima do valor que adiante se indica, dos bens 
penhorados àquele executado:

Verba única

Um imóvel descrito na Conservatória dos Registos e Notariado de Chókwè, sob o número 138 
(cento e trinta e oito), a folhas 70 (setenta), do livro B-1, inscrito na mesma Conservatória, 
sob o número 153 (cento e cinquenta e três), a folhas 79 (setenta e nove), do livro G-1, a favor 
de José Armando Dava, casado com Calma Eliote Mujui, e localizado no segundo bairro da 
cidade de Chókwè, avaliado em 2 527 000,00MT (dois milhões quinhentos e vinte e sete 
mil meticais).
As propostas deverão ser apresentadas em cartas fechadas até 30 (trinta) minutos antes da 
hora designada para a sua abertura.

Xai-Xai, aos 28 de Junho de 2021

A Escrivã de Direito
Rachel Aulino Monjane Nhantumbo

Verifiquei

A Juíza de Direito
Drª Amina Momade Issufo Aly

6756

 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE CABO DELGADO

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Nos termos da alínea d), no 3 do artigo 33, conjugado com o no 2 do artigo 64, ambos do Regulamento de Con-
tratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado 
pelo Decreto no 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto dos concursos abaixo indicados:

Concurso Objecto Modalidade Concorrente Valor (MT)

03-Viaturas/
FE, FP-DP-

CD/01/2021

Fornecimento de 2 (duas) via-
turas de campo, cabina dupla 

4x4 para Trabalhos de Monito-
ria e Supervisão de toda rede 

de estradas de nível provincial

Concurso 
Público

ENTREPOSTO 
AUTO, SA

Lote I 2.764.549,00

Lote  II 3.185.914,00

Pemba, aos 6 de Julho de 2021
A Autoridade Competente

(Ilegível)
198

JOGOS PARA HOJE 
GRUPO “B”
Malawi vs Namíbia  (12.00 horas) – Isaac Wolfsn Stadium
Senegal vs Zimbabwe (12.00 horas) – Nelson Mandela Bay Stadium
CLASSIFICAÇÃO 

J V E D GM GS Pts
1. Namíbia 2 2 0 0 2 1 6
2. MOÇAMBIQUE 3 1 1 1 2 1 4
3. Zimbabwe 3 1 2 1 2 4 2
4. Senegal 2 1 0 1 2 2 3
5. Malawi 2 0 1 1 2 4 1

TAÇA COSAFA

“Mambas” prometem 
vitória frente à Namíbia

RAIMUNDO ZANDAMELA, 

em Port Elizabeth 

J
OGADORES da Selecção 
nacional de futebol “Mam-
bas” prometem total em-
penho para o jogo decisi-
vo contra a Namíbia a ter 

lugar amanhã às 12.00 horas, 
no Wolfson Stadium, inserido 
na quarta e última jornada do 
Grupo “B” do Torneio COSAFA, 
a decorrer em Port Elizabeth, 
África do Sul. 

O grupo é liderado justa-
mente pela Namíbia, com seis 
pontos em dois jogos, pelo 
que ainda que não dependa 
exclusivamente de si a vitória 
é importante para manter as-
pirações de  continuidade dos 
“Mambas” na prova. 

Com a vitória sobre o Ma-
lawi, por 2-0, no último do-
mingo, o  combinado nacional 
saiu da última posição para a 
segunda com quatro pontos, 
frutos de um empate e igual 
número de derrota. E ganhan-
do amanhã a Namíbia, que ain-
da tem dois jogos por realizar, 
poderá alcançar sete pontos. 

O Senegal, que tem três 
pontos em dois jogos, joga esta 
tarde contra o Zimbabwe e 
amanhã frente ao Malawi. Este 
último ainda com hipótese de 
se qualificar ainda que tenha 
um ponto. Com mais dois jogos 
por realizar pode, por via disso, 
atingir sete pontos. Na prática, 
neste grupo, apenas Zimbabwe 
está matematicamente fora, 
tendo em conta que só conse-
guiu dois pontos (três jogos). 

NILTON

CANDINHO 

Não perdemos a esperança

Lutar até ao fim

“ESTAMOS focados apenas no nosso trabalho. 
A vitória de domingo deixa-nos moralizados 
e  mais comprometidos com os nossos objecti-
vos. É salutar o ambiente que se vive no seio do 
grupo. O próximo adversário (Namíbia) é forte 

e merece o nosso respeito, mas não deixare-
mos de  lutar pela vitória.  Estamos confiantes 
e esperançosos na qualificação. Contamos com 
o apoio de todos os moçambicanos para este
jogo”.

“ENCARÁMOS o primeiro jogo como uma  fi-
nal e o próximo (amanhã) não vai fugir à re-
gra. A vitória conseguida diante do Malawi foi 
suada, mas doce no fim. Abre boas perspecti-
vas para nós. As portas para as meias-finais já 
estão entreabertas. Tudo depende do que va-

mos fazer. Precisamos de estar concentrados e 
evitar cometer  erros. Conseguimos fazer uma 
auto-análise das nossas falhas e iremos pro-
curar ser mais objectivos na abordagem do 
jogo. Não vai ser fácil, mas iremos lutar até ao 
fim”.

A vitória de  Moçambique contra Malawi reabre desejo das meias-finais

ANÚNCIO DE TRANSFORMAÇÃO

Dando cumprimento do Despacho no nº 3 do artigo 
223 do Código Comercial conjugado com os artigos 
190º e 191º, do mesmo Código, a administração da 
UGSM-Gama de Serviço de Maputo, Limitada, pelo 
presente dá a conhecer a todos os interessados, que 
no dia 11 de Junho de dois mil e vinte e um, foi regis-
tada na Conservatória do Registo de Entidades Legais 
a transformação da sociedade por quotas de respons-
abilidade limitada, em sociedade por quotas Unipes-
soal, passando a designar-se por UGSM-GAMA DE 
SERVIÇO DE MAPUTO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, 
LIMITADA.

Maputo, aos 13 de Julho de 2021

A Administração 7491

ESPANHA será o primeiro ad-
versário da Selecção nacional 
de futebol de praia no Campeo-
nato do Mundo agendado para 
Moscovo, Rússia, de 19 a 29 de 
Agosto próximo. Moçambique 
está no Grupo “B” com as se-
lecções nacionais de Espanha, 
Emirados Árabes Unidos e Taiti.

Depois do confronto com 
os espanhóis, no dia 19, Mo-
çambique jogará com Emirados 
Árabes Unidos no dia 21 e, para 
encerrar a fase de grupos, terá 
pela frente o Taiti no dia 23 de 
Agosto.

O Grupo “A” integra as se-
lecções nacionais da Rússia, 
Estados Unidos da América, 
Paraguai e Japão. No Grupo 
“C” vão competir Bielorrúsia, 
El Salvador, Suíça e Brasil, en-
quanto no Grupo “D”, o cam-
peão africano, Senegal, terá 
pela frente Portugal, Oman e 
Uruguai.

Segundo o regulamento da 
prova, os primeiros dois clas-

sificados de cada grupo quali-
ficam-se para os quartos-de-
-final.

O seleccionador nacional
de futebol de praia, Abinério
Ussaca, apontou que a preocu-
pação é fazer bem o trabalho de
casa e durante a competição.

“A nossa preocupação não
é passar para a fase seguinte,
mas sim fazer o nosso trabalho, 
nomeadamente respeitar todos 
os adversários com humildade.
Lutar jogo a jogo porque qual-
quer treinador quer ganhar.
Não será fácil, mas sonhar é
gratuito e não há osso duro
que não possa ser roído. Vamos
tentar aproveitar os pontos fra-
cos dos adversários para sur-
preendê-los”, referiu.

O técnico acrescentou que 
“a partir de agora vamos fazer 
preparação focada no primeiro 
jogo com Espanha. Será uma 
partida difícil porque a Espa-
nha é uma das melhores selec-
ções da Europa e do mundo. 

FUTEBOL DE PRAIA

Espanha é o primeiro 
adversário no “Mundial”

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, AS-
SUNTOS CONSTITUCIONAIS E 

RELIGIOSOS
DIRECÇÃO NACIONAL DOS 
REGISTOS E NOTARIADO

ANÚNCIO
Faz-se público que HEN-
RIQUE EDUARDO FERREI-
RA, natural e residente na 
Cidade de Maputo, no Bairro 
Cumbeza-Marracuene, casa 
nº 207, requereu autor-
ização para mudança do seu 
nome, para passar a usar 
o nome completo de HEN-
RIQUE FERREIRA PEREI-
RA.
Nos termos do nº 1, artigo
360º do Código do Registo
Civil, são convidados todos
os interessados para, no
prazo de trinta dias, a con-
tar da data da publicação do
presente anúncio, deduz-
irem, por escrito, a oposição
que tiverem direito de fazer.

Maputo, aos 12 de Julho de 
2021

O Director Nacional
Arafat Nadim D´Almeida 

Jumá Zamila
(Conservador e Notário 

Superior)
7506

No dia 25 estaremos no está-
gio, em Portugal, e no dia 8 de 
Agosto vamos terminar o ciclo 
de preparação na Rússia. Ao 
povo moçambicano, a equipa 
pede apoio em energias posi-
tivas porque não gostaríamos 
que fossemos os últimos do 
grupo”.

Esta é a primeira vez que 
Moçambique vai disputar um 
“Mundial”, depois de sagrar-
-se vice-campeão africano
em Dakar, capital senegalesa.
O combinado moçambicano
prossegue com a preparação
em Maputo, tendo previsto
realizar um estágio pré-com-
petitivo em Nazaré, Portugal,
a partir do dia 25 de Julho cor-
rente.

Acesse https://t.me/Novojornal



COMPROMISSO COM OS FACTOS

Director: LÁZARO MANHIÇA  l  Edição N.º  31.349 l Terça-feira, 13 de Julho de 2021 l  www.jornalnoticias.co.mz  l  jornalnoticias@snoticias.co.mz  l  30,00MT

Registando a história de MoçambiqueRegistando a história de Moçambique

A EMME recomenda:  Não deixe o seu 
filho ficar de pé entre os dois bancos de 

frente .... Em caso de acidente poderá ser 
muito grave ou mesmo fatal

D
UAS províncias da 
África do Sul estão 
há cinco dias mer-
gulhadas no caos, 
na sequência de 

protesto contra a prisão 
do ex-Presidente Jacob 
Zuma. Ontem, as autori-
dades sul-africanas anun-
ciaram a mobilização de 
militares para as ruas de 
Gauteng e KwaZulu-Na-
tal para ajudar a conter a 
situação de violência, pi-
lhagens e intimidação.

“A Força de Defesa Na-
cional da África do Sul ini-
ciou os procedimentos de 
destacamento no âmbito 
de um pedido de assis-
tência do Comando Ope-
racional e de Inteligência 
Conjunto para ajudar as 
agências da lei e ordem 
nas províncias de Gau-
teng e KwaZulu-Natal, 
respectivamente, a conter 
os distúrbios que atingiu 
ambas as províncias nos 
últimos dias”, divulgaram 
ontem as Forças Armadas 

da África do Sul (SADF, na 
sigla em inglês) em comu-
nicado.

As SANDF indicaram 
que o seu objectivo era 
ajudar a manter a seguran-
ça da polícia no desempe-
nho das suas funções.

Pelo menos 200 pes-
soas foram detidas e sete 
morreram nas acções vio-
lentas que afectam pelo 
quinto dia consecutivo 
várias áreas do KwaZulu-
-Natal e Gauteng, divul-
gou a polícia sul-africana.

O centro da cidade de 
Joanesburgo era conside-
rado pelos residentes lo-
cais uma “zona de guer-
ra”.

Os manifestantes 
“barricaram” com pneus 
incendiados e entulho vá-
rias ruas de acesso à capi-
tal económica do país, de 
acordo com o porta-voz 
da Polícia Metropolitana 
de Joanesburgo (JMPD, 
na sigla em inglês) Wayne 
Minnaar.

PROTESTOS PRÓ-ZUMA

Pretória destaca militares 
para conter violência

Residentes no KwaZu-
lu-Natal criaram, por seu 
turno, “grupos armados” 
para proteger negócios e 

residências na província e 
na área metropolitana da 
cidade portuária de Dur-
ban, relatou a imprensa 

local.
Este incidentes come-

çaram na sexta-feira em 
KwaZulu-Natal, depois 

que a polícia deteve Jacob 
Zuma, na noite de quar-
ta-feira, na sua casa em 
Nkandla, para cumprir 
uma pena de prisão de 15 
meses, por desrespeito a 
uma ordem do Tribunal 
Constitucional, a mais 
alta instância judicial do 
país.

A vice-secretária-ge-
ral do Congresso Nacional 
Africano (ANC), partido 
de Zuma e no poder na 
África do Sul, Jessie Duar-
te, lamentou as mortes, 
detenções e saques, admi-
tindo que as facções den-
tro do ANC podem estar na 
origem da violência. “(A 
violência) está planeada. É 
alguém sentado em algum 
lugar e a planear”, disse.

Entretanto, os advo-
gados de Zuma tentavam 
ontem no Tribunal Cons-
titucional a anulação da 
sentença de 15 meses de 
prisão que o seu cons-
tituinte cumpre desde 
quinta-feira. - (LUSA)

A PLATAFORMA de distribuição de vacinas 
anti-Covid-19 pelos países mais desfavo-
recidos, Covax, receberá 110 milhões de 
doses das chinesas Sinovac e Sinopharm 
para permiti lidar com uma escassez das 
vacinas, anunciou ontem a Aliança para a 
Vacinas (GAVI).

O acordo entre a GAVI e os dois grupos 
farmacêuticos chineses inclui também op-
ções para a compra de doses adicionais nos 
próximos meses, disse num comunicado a 
organização, um dos membros fundadores 
do Fundo de Acesso Global para Vacinas 
Covid-19 (Covax), criado em conjunto com 
a Organização Mundial da Saúde (OMS) e 
outras entidades.

“Graças a este acordo, e porque essas 
vacinas já receberam aprovação emergen-

cial da OMS, podemos começar a entregar 
as doses aos países imediatamente”, disse 
Seth Berkley, que dirige a Aliança para as 
Vacinas.

Até hoje, o sistema Covax, que visa ga-
rantir acesso equitativo às vacinas contra a 
Covid-19, distribuiu mais de 102 milhões 
de doses em 135 países.

Isto é muito menos do que as metas 
propostas no início do ano, já que, desde 
que a Índia bloqueou as exportações da va-
cina AstraZeneca destinadas ao Covax e os 
países ricos se apoderarem das vacinas, a 
desigualdade da distribuição agravou-se a 
ponto de ser denunciada como “obscena” 
pelo responsável da OMS.

Enquanto a União Europeia (UE) e os 
Estados Unidos imunizam a maior parte da 

sua população, incluindo crianças a par-
tir dos 12 anos, o continente africano, por 
exemplo, só conseguiu vacinar cerca de 1% 
da sua população.

O acordo anunciado ontem prevê a 
compra de 60 milhões de doses no perío-
do entre Julho e o final de Outubro da Si-
nopharm e 50 milhões de doses entre Julho 
e o final de Setembro da Sinovac.

Essas doses serão disponibilizadas tan-
to a participantes do Covax que pagam 
pelas vacinas, quanto aos que beneficiam 
de doações das doses, financiada por doa-
dores. O Covax planeia distribuir dois mil 
milhões de doses até ao início de 2022, in-
cluindo 1,8 mil milhões aos 92 países mais 
pobres, que beneficiam do mecanismo de 
doação. -(LUSA)

VACINA ANTI-COVID-19

Covax recebe
110 milhões de doses
de farmacêuticas chinesas

A ALTA-COMISSÁRIA da ONU 
para os Direitos Humanos exor-
tou ontem a comunidade inter-
nacional a “financiar processos 
abrangentes” e adoptar “uma 
vasta gama de medidas de re-
paração” relativamente aos le-
gados da escravidão, domínio 
colonial e discriminação racial.

Michelle Bachelet apre-
sentou ao Conselho de Direitos 
Humanos da ONU um relatório 
histórico sobre o tema e cuja 
investigação se iniciou após o 
assassínio do negro norte-ame-
ricano George Floyd, morto por 
um polícia branco em Maio de 
2020, em Minneapolis.

Bachelet disse ao Conse-

lho de Direitos Humanos, em 
Genebra, que a investigação, 
divulgada em Junho, “não 
conseguiu encontrar um único 
exemplo de um Estado que te-
nha feito uma avaliação abran-
gente do seu passado ou que 
tenha contabilizado o impac-
to nas vidas dos negros hoje”, 
apesar de algumas tentativas de 
busca da verdade por meio des-
culpas, litígio e a preservação de 
memórias.

A Alta-Comissária da ONU 
recomendou que os países 
“criem, reforcem e financiem 
totalmente processos abran-
gentes - com plena participa-
ção nas comunidades afectadas 

- para partilhar a verdade sobre
o que foi feito e os danos que
continuam a infligir” às vidas
das pessoas.

“Estabelecer a verdade so-
bre esses legados, o seu impacto 
hoje e tomar medidas para lidar 
com esse dano através de uma 
ampla gama de medidas de re-
paração é crucial para curar as 
nossas sociedades e garantir 
justiça a crimes terríveis”, disse 
Bachelet.

“As medidas tomadas para 
lidar com o passado transfor-
marão nosso futuro”, acrescen-
tou.

O Conselho de Direitos Hu-
manos encomendou o relatório 

durante uma sessão especial 
no ano passado após o assassí-
nio de Floyd. O polícia Derek 
Chauvin, que matou Floyd, foi 
condenado a 22 anos e meio na 
prisão no mês passado.

O encarregado de Negócios 
dos EUA em Genebra, Benjamin 
Moeling, saudou o “relatório 
perspicaz e directo” numa de-
claração em vídeo ao Conselho.

“Os Estados Unidos estão 
a enfrentar esses desafios, em 
casa e no estrangeiro, de forma 
honesta e transparente, enfren-
tando as questões subjacentes à 
discriminação racial e ao uso 
excessivo de força pela polícia”, 
disse Moeling. - (LUSA)

RACISMO E A ESCRAVATURA

ONU exorta países a 
adoptarem reparações

EM 2020, ano marcado pela pandemia da Covid-19, o 
mundo testemunhou um “agravamento dramático” da 
fome, com quase um décimo da população mundial a so-
frer de subnutrição, revelaram ontem as Nações Unidas 
num novo relatório.

Entre 720 milhões e 811 milhões de pessoas no mundo 
foi vítima do flagelo da fome em 2020, segundo estima o 
relatório anual “O Estado da Segurança Alimentar e Nutri-
ção no Mundo” (conhecido pela designação SOFI), ontem 
divulgado a partir de Roma, Itália.

“Considerando o meio do intervalo projectado (768 
milhões), a fome terá atingido mais cerca de 118 milhões 
de pessoas em 2020 [um aumento de 1,5 pontos percen-
tuais] do que em 2019”, alerta o documento assinado por 
cinco agências do sistema das Nações Unida: Organização 
de Alimentação e Agricultura das Nações Unidas (FAO), 
Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), 
Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), Pro-
grama Mundial para Alimentação (PMA) e a Organização 
Mundial da Saúde (OMS).

Embora as cinco agências admitam que o impacto da 
pandemia do novo coronavírus ainda não está totalmente 
traçado, o relatório refere de forma clara que o aumento da 
fome à escala mundial em 2020 estará “muito provavel-
mente relacionado com as consequências da Covid-19”.

“Infelizmente, a pandemia continua a expor as fraque-
zas dos nossos sistemas alimentares, que ameaçam a vida 
e a subsistência de pessoas em todo o mundo”, escrevem 
os líderes das cinco agências da ONU no prefácio da edição 
de 2021 deste relatório anual.

Numa análise mais detalhada dos números, o relatório 
revela que mais de metade de todas as pessoas subnutridas 
no mundo vivem na Ásia (418 milhões), mais de um terço 
(282 milhões) em África e cerca de 60 milhões na região da 
América Latina e Caraíbas.

Mas, segundo alerta o documento, foi no continente 
africano onde o flagelo da fome registou o aumento mais 
acentuado em 2020.

“[Em África] A prevalência estimada de subnutrição – 
em 21% da população - é mais do dobro do que em qual-
quer outra região”, sublinha o documento, que também 
destaca o aumento observado na América Latina, onde 
9,1% da população está actualmente subnutrida. - (LUSA)

DEVIDO À COVID EM 2020 

Fome afectou 
quase 10% 
da população 
mundial 

Naufrágio faz 20 mortos 
no norte de África
PELO menos 20 pessoas morreram no fim de semana nas costas da 
Tunísia e da Líbia, quando dois barcos naufragaram quando tentava 
cruza o Mediterrâneo para a Europa. De acordo com um comuni-
cado do Ministério da Defesa da Tunísia divulgado ontem, a Guarda 
Costeira tunisina recuperou oito cadáveres na madrugada de sábado 
em frente ao porto de Sfax, a segunda maior cidade do país, e con-
seguiu resgatar outras 43 pessoas que estavam à deriva num barco 
que tinha partido horas antes de uma das praias da região. Fontes de 
segurança da Líbia relataram que pelo menos 12 pessoas perderam a 
vida no mar, no domingo, quando um bote de borracha naufragou 
na cidade de Melitah, localizada a 100 quilómetros a oeste de Tripoli.

Ancara quer deter 229 
pessoas “ligadas” a Gülen
A POLÍCIA turca lançou ontem várias operações para deter 229 
membros activos e demitidos do exército, acusados de pertencer à 
rede de seguidores do clérigo islâmico Fethullah Gülen, a quem An-
cara atribui o golpe militar fracassado de 2016. Segundo a Agência 
de notícias Anadolu, 125 pessoas foram detidas nas primeiras horas 
de ontem, depois das operações - ordenadas pelo procurador-chefe 
da província de Esmirna - terem sido lançadas simultaneamente na 
madrugada de ontem em 47 das 81 províncias do país. Os seguido-
res de Fethullah Gülen, ex-aliado do governante Partido da Justiça 
e Desenvolvimento (AKP) do Presidente turco, Recep Tayyip Erdo-
gan, foram declarados como pertencentes a alegada “organização 
terrorista” após a tentativa de golpe de 2016. Cerca de 280 mil pes-
soas foram expurgadas desde então.

Tempestade  
mortífera na Índia
PELO menos 63 pessoas morreram no Norte e Centro da Índia, 11 
das quais no forte turístico de Amber, no Estado do Rajastão, de-
vido às trovoadas causadas pela chegada das monções, anunciaram 
ontem fontes oficiais. “Onze pessoas morreram no forte de Amber” 
na noite de domingo, disse Anand Srivastava, comissário de Polí-
cia da cidade de Jaipur, onde ocorreu o incidente. Outras 18 pessoas 
morreram em incidentes separados no Estado do Rajastão. As fortes 
trovoadas já provocaram pelo menos 37 mortos no Estado de Ut-
tar Pradesh e sete pessoas morreram no Estado central de Madhya 
Pradesh. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, já apresen-
tou no Twitter as suas condolências pelas mortes e anunciou uma 
compensação financeira de cerca de 2.600 dólares (cerca de 165,2 
mil meticais) para os familiares das vítimas.

Governo cubano  
reage a protestos
O GOVERNO cubano assegurou no domingo que está disposto a 
defender a Revolução “seja qual for o preço”, diante dos históricos 
protestos contra o regime, observados por Washington, que alertou 
Havana sobre o uso de violência contra os manifestantes. “Defende-
remos a Revolução Cubana seja qual for o preço necessário!”, procla-
mou o vice-ministro das Relações Exteriores, Gerardo Peñalver, em 
mensagem no Twitter, acompanhado de um vídeo de simpatizantes 
comunistas marchando com bandeiras cubanas e aos gritos de “Eu 
sou Fidel!”. Surpreendido com as “manifestações espontâneas” em 
várias cidades do país, incluindo Havana, o Presidente cubano, Mi-
guel Díaz-Canel, lançou aos revolucionários “a ordem de combate”. 
Amplamente divulgados nas redes sociais, os protestos anti-gover-
no começaram pela manhã de domingo, um facto incomum no país 
caribenho, onde as únicas concentrações autorizadas costumam ser 
as do Partido Comunista Cubano, o único na ilha. 

Detido mentor do 
assassínio do PR haitiano
AS autoridades haitianas anunciaram no domingo a detenção de 
um dos alegados mentores do assassínio do Presidente Jovenel 
Moise, um médico residente na Florida, EUA, Christian Sanon. 
“Quando o avanço dos bandidos foi bloqueado, a primeira pes-
soa que chamaram foi Sanon”, disse o director-geral da Polícia 
Nacional do Haiti, Léon Charles, aos jornalistas, considerando 
que o motivo do crime era “político”. A polícia está também a 
investigar dois outros supostos homicidas que estiveram em 
contacto com Sanon, mas cujas identidades não foram dadas a 
conhecer. Ao mesmo tempo, a Polícia tomou “medidas de pre-
caução” contra os responsáveis pela segurança do Presidente e 
está a recolher informações a fim de determinar “o grau de en-
volvimento de cada um”. Sanon entrou no Haiti num voo pri-
vado no início de Junho, acompanhado por alguns mercenários 
colombianos, que contratou para lhe prestar segurança. Jovenel 
Moise foi assassinato na semana passada.

Reunião dos Presidentes 
angolano e centro-africano
OS Presidentes de Angola, João Lourenço, e da República Centro-
-Africana (RCA), Faustin Touadera, reuniram-se ontem, em Luanda 
para debater a situação de segurança neste país. O encontro durou
pouco mais de uma hora e não foram prestadas declarações à im-
prensa, segundo a Agência de notícia angolana ANGOP. A página
oficial da presidência angolana no Facebook salienta numa nota, a
propósito do encontro, os “sérios desafios de segurança” que a RCA 
enfrenta “com numerosos grupos insurgentes a combater as auto-
ridades”. João Lourenço, actualmente presidente em exercício da
Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos (CIR-
GL), de que a RCA é membro, defendeu no mês passado, numa ses-
são do Conselho de Segurança da ONU, o fim do embargo de armas 
imposto à este país.
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