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A partir das evidências reunidas até ao momento, sabe-se que o coronavírus pode ser 
transmitido em TODAS AS REGIÕES, incluindo aquelas com tempo quente e húmido. 
Independentemente do clima, adopte medidas de protecção, a melhor das quais é la-
var as mãos com frequência. 0
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COMO havíamos previsto na semana passada, os Chefes 
de Estado e de Governo da Comunidade de Desenvolvi-
mento da África Austral (SADC) aprovaram por unanimi-
dade, quarta-feira última, em Lilongwe, Malawi, a per-
manência no país, por mais três meses, contados a partir 
de amanhã, da sua força militar denominada SAMIM - 
unidade que tem apoiado Moçambique na luta contra 
o terrorismo que afecta alguns distritos da província de
Cabo Delgado.

No nosso entender, trata-se de uma demonstração 
clara da determinação de liderança dos países que com-
põem este bloco regional, da sua não tolerância a quais-
quer actos de terrorismo e de extremismo violento que 
levem à perda de vidas, destruição de infra-estruturas e 
deslocação de milhares de pessoas, incluindo mulheres, 
idosos e crianças em qualquer dos estados-membros.

Na verdade, a aprovação do prolongamento da missão 
da SAMIM, até ao próximo mês de Abril, é, também, em 
grande medida, um reconhecimento do excelente traba-
lho árduo que esta missão está a realizar naquele ponto 
do país. 

Estamos também certos de que esta aprovação, não 
somente da prorrogação da missão, como também de um 
orçamento de 29,5 milhões de dólares para suportar as 
despesas da SAMIM, constitui apenas um indicativo, vis-
to que os líderes da região se comprometeram a fazer os 
devidos reajustes, caso se justifique, para que o combate 
seja conduzido até ao último reduto dos terroristas e no 
tempo que esta acção tiver de durar.

Os relatos sobre o teatro das operações são encoraja-
dores: todas as principais bases dos terroristas estão agora 
sob o controlo das Forças de Defesa e Segurança (FDS). 
Os terroristas estão em fuga e, em situação de desespero, 
vão fazendo ataques esporádicos, tal como aconteceu em 
Mecula, no Niassa. Neste contexto, foi encorajador saber 
que a determinação da SAMIM é que a perseguição con-
tinue até a neutralização do último terrorista. Contudo, 
achamos crucial que as Forças de Defesa e Segurança se-
jam devidamente capacitadas para que garantam a sobe-
rania do país quando as forças estrangeiras se retirarem.

É também nossa convicção que os moçambicanos têm 
clareza da nobreza desta missão e, por isso, consideram 
justo que se renda a devida homenagem aos jovens mi-
litares da região envolvidos no combate ao terrorismo e 
ao extremismo violento no nosso país. De facto, com a 
sua bravura, têm conseguido restaurar a paz e a seguran-
ça nas zonas afectadas pelo terrorismo. Também, a nos-
so ver, trata-se de uma tarefa árdua que já custou a vida 
de alguns dos melhores filhos desta região que, com de-
terminação, têm conseguido manter a paz e segurança, 
criando condições para a restauração da lei e ordem nas 
zonas afectadas.

Ademais, esta solidariedade acontece num contexto 
em que a pandemia da Covid-19 tem devastado as eco-
nomias dos países que contribuem, não só com militares, 
mas também com equipamento e financiamento para que 
o combate ao terrorismo seja conduzido com sucesso em
Moçambique. Achamos, por isso, razoável que, interna-
mente, continuemos determinados em colocar rapida-
mente em prática os programas intensivos já esboçados 
para a promoção de desenvolvimento, formação e cria-
ção de oportunidades de emprego nas províncias de Cabo 
Delgado, Niassa e Nampula, as mais afectadas pelo terro-
rismo, complementando este esforço regional.

Quanto a nós, a intervenção da SAMIM é também um 
indicativo de que a SADC é pioneira em questões de segu-
rança colectiva em África, não tendo, por isso, dúvidas de 
que servirá de exemplo para os outros blocos regionais do 
nosso continente. Nesse contexto, foi encorajador saber 
que a SADC está determinada em apoiar, não só, a pro-
moção de uma conferência internacional de investidores 
para a reconstrução de Cabo Delgado, bem como em  re-
forçar o gabinete da SAMIM em Moçambique, para que 
o combate ao terrorismo seja em todas as frentes e não
apenas no campo militar.

Entendemos, por fim, que, como moçambicanos, não 
devemos apenas fazer uma avaliação positiva da missão 
da SAMIM. Trata-se, por conseguinte, de um desafio a 
que ninguém se deve alhear e que chama a uma respon-
sabilidade crescente, sobretudo das entidades que estão 
à frente de iniciativas estratégicas como os projectos da 
Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte  (ADIN) 
e o Plano de Reconstrução da província de Cabo Delgado 
para o período 2021-2024.

A 
DISTRIBUIÇÃO do li-
vro escolar do Sistema 
Nacional de Educação 
está atrasada, a duas 
semanas do início ofi-

cial do ano lectivo de 2022.
O Ministério da Educação 

e Desenvolvimento Humano 
(MINEDH) assume o facto, 
associando-o a factores como 
a pandemia da Covid-19 que 
dificulta a aquisição dos ma-
nuais e seu transporte para o 
país, por falta de contentores, 
para que atempadamente se-
jam distribuídos às escolas.

Gina Guibunda, porta-voz 
do ministério, lembrou que o 
livro escolar é produzido fora 
do país, por isso “enfrentamos 
todos estes constrangimentos. 
Neste momento ainda não te-
mos os livros. Estamos atrasa-
dos na sua distribuição devido 
à Covid-19 e à falta de conten-
tores a nível internacional”.

Guibunda assegurou, en-
tretanto, que o atraso que se 
verifica na chegada do livro 
escolar não irá condicionar 

PELO menos 153.065 pessoas to-
maram, ontem, a vacina contra 
a Covid-19, no país, o que eleva 
para 9.997.645 o total de imuni-
zados, 7.926.268 dos quais com-
pletamente, desde que iniciou o 
processo, em Março do ano pas-
sado.  A informação é partilhada 
num dia em que as autoridades 
de saúde anunciaram a morte de 
mais quatro pessoas por com-
plicações ligadas à Covid-19, na 
cidade de Maputo, províncias de 
Maputo, Inhambane e Sofala.

O comunicado do Ministério 

da Saúde explica que duas mor-
tes foram confirmadas na quar-
ta-feira e as outras na terça-feira, 
tendo perdido a vida três indiví-
duos do sexo feminino e um do 
sexo masculino, cujas idades va-
riam entre oito e 76 anos. 

De acordo com o docu-
mento de actualização diária da 
informação relativa à evolução 
da Covid-19, 1752 testaram po-
sitivo para o novo coronavírus, 
entre quarta-feira e ontem, na 
sua maioria na cidade de Mapu-
to (346), províncias da Zambézia 

A HIDROELÉCTRICA de Cahora Bassa (HCB) 
registou uma produção global de 14.990 GWh, 
correspondente a 6,12 por cento acima da pro-
dução planeada para o ano de 2021. 

A disponibilidade de recursos hídri-
cos, equipamentos de geração e transpor-
tes são apontados como factores que con-
tribuíram para a produção hidroenergética 
global que representa cerca de dois por cen-
to negativos se comparada com a de 2020. 
Referindo-se à disponibilidade de recursos hí-
dricos, a HCB reporta que a 31 de Dezembro de 
2021 a cota da albufeira situava-se em 320,01 
metros acima do nível médio das águas do mar, 
o que corresponde a um volume útil armazena-
do de 72 por cento. 

À data, a barragem de Cahora Bassa tinha 
uma capacidade de encaixe criada de pou-
co mais de 14,6 mil milhões de metros cúbicos 
em relação ao nível de pleno armazenamento. 
Em comunicado tornado público esta semana, a 
empresa de produção e transporte de energia re-
fere, igualmente, que, durante o ano económico 
de 2021, as acções da HCB na Bolsa de Valores de 

Moçambique (BVM) tiveram um desempenho 
relativamente satisfatório, tendo fechado o ano 
com uma cotação de 3,00 meticais por acção, 
fruto da confiança do mercado em relação a este 
produto financeiro. 

“Os indicadores técnicos e financeiros de 
2021 permitem-nos aferir que a HCB conti-
nua a ser uma empresa financeiramente ro-
busta, capaz de autofinanciar-se e honrar os 
seus compromissos com o Estado, accionistas, 
parceiros e fornecedores. Cahora Bassa conti-
nua tecnicamente um empreendimento resi-
liente. O nosso compromisso é manter a HCB 
como activo extremamente lucrativo para os 
seus accionistas e com capacidade de pro-
ver energia de qualidade aos nossos clientes”, 
considera Boavida Muhambe, PCA da HCB. 
Para o ano de 2022, a empresa tem planificada a 
meta anual de produção de 14.228 GWh. A defi-
nição desta meta teve em conta as paragens pro-
gramadas para a manutenção e os projectos de 
reabilitação do parque electroprodutor que têm 
impactos na disponibilidade dos equipamentos 
de geração, conversão e transporte de energia.

ANO LECTIVO ARRANCA A 31 DE JANEIRO

Distribuição do livro escolar
só em meados de Fevereiro

o arranque do ano lectivo de
2022, previsto para o próximo
dia 31 de Janeiro, porque o MI-
NEDH está a trabalhar com as
Direcções Provinciais (DP) do
sector, nos passos que devem
ser seguidos com vista ao iní-
cio das aulas nas datas previs-
tas.

Segundo a porta-voz do 
MINEDH, há orientações pe-
dagógicas a serem dadas às 
escolas e estas estão a organi-
zar-se no sentido de quando 
iniciarem a planificação das 
aulas contarem com este lapso 
de tempo em que o livro ainda 
não estará disponível.

O livro chegará ligeiramente tarde às escolas

HCB incrementa 
produção de energia

COVID-19

Mais de 150 mil 
pessoas vacinadas 
em um dia no país

(221) e Inhambane (212). 
Os novos infectados resultam

de um total de 6036 amostras 
testadas em todo o país, o que 
corresponde a uma taxa de posi-
tividade de 29,03 por cento. 

Durante o período em refe-
rência, 23 doentes foram inter-
nados por complicações ligadas 
à Covid-19 e 27 receberam alta 
hospitalar, 17 dos quais na cidade 
de Maputo, cinco em Gaza, dois 
em Inhambane, igual número 
em Sofala e um na província de 
Maputo.  Assim, 204 pacientes 
encontram-se, actualmente, a 
lutar pela vida nos centros de tra-
tamento da Covid-19 e em outras 
unidades hospitalares. 

Os dados do MISAU indi-
cam, igualmente, o registo de 
2047 recuperados da infecção 
pelo Sars-CoV-2, 1010 dos quais 
na província de Cabo Delgado, 
463 em Maputo, 438 em Sofala, 
96 na cidade de Maputo e 40 na 
Zambézia.  Com estes dados, o 
cumulativo de positivos subiu 
para 216.559, o de casos activos 
fixou-se em 36.838 e em 2109 as 
mortes por Covid-19.

Há mais pessoas a tomarem a vacina no país

PR lamenta morte 
de David Sassoli

Ofensiva da SAMIM
elimina 31 terroristas

Tribunal anula acusação contra 
ex-gestor do Standard Bank

INAM apela às comunidades 
a acatarem avisos prévios

Munícipes exigem melhor 
gestão de lixo em Nampula 

O PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi, lamenta a morte do Presidente do 
Parlamento Europeu, David Sassoli, ocorrida terça-feira, no Hospital Avia-
no, Itália, onde se encontrava hospitalizado. “Fiquei profundamente triste 
e chocado com a notícia do falecimento prematuro de David Sassoli”, lê-se 
numa mensagem de condolências enviada ao presidente do Conselho Eu-
ropeu, Carles Michel. O Presidente Filipe Nyusi descreve a morte de David 
Sassoli como uma grande perda para a família europeia, privada de um dos 
seus filhos amados e trabalhadores. “Neste momento de dor, gostaria de, em 
nome do povo e do Governo da República de Moçambique e em meu próprio, 
apresentar as nossas sentidas condolências e, através de si, à família enluta-
da, à União Europeia e ao Parlamento Europeu”. 

A MISSÃO militar da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SAMIM) para 
Moçambique abateu 31 terroristas durante duas grandes operações, em apoio às Forças 
Armadas de Defesa de Moçambique (FADM), iniciadas em Outubro de 2021 e concluí-
das em Janeiro corrente na província de Cabo Delgado. As referidas operações culmi-
naram com a captura e destruição de várias bases terroristas no posto administrativo 
de Chai e leste do rio Messalo, distrito de Macomia. A SAMIM também confiscou cinco 
lança-granadas do tipo RPG 7, cinco metralhadoras PKM, 48 metralhadoras AK47 e 
granadas. Outro equipamento apreendido inclui viaturas, motorizadas e telemóveis. 
Durante a Operação Búfalo, as forças da SAMIM encontraram uma forte resistência dos 
terroristas, mas foram capazes de infligir baixas fatais e desactivar as actividades dos 
terroristas, bem como continuar a neutralizar e persegui-los na área operacional.

A chegada deste material 
didáctico, fundamental para 
o processo de ensino-apren-
dizagem, está prevista para
meados do mês de Fevereiro,
uma semana e meia depois do
arranque oficial das aulas em
todo o território nacional. 

“Esperamos que alguns 
contentores comecem a che-
gar na primeira quinzena do 
mês de Fevereiro”, afirmou, 
tendo acrescentado que o sec-
tor está a trabalhar para que 
logo que o livro escolar chegue 
a Moçambique seja imediata-
mente distribuído por todas as 
escolas em todas as províncias 
do país.

A porta-voz do MINEDH 
indicou que no total foram 
adquiridos 16.700.000 livros 
para o ensino monolingue, 
cerca de 4.000.000 para o 
bilingue, 600 mil para a alfa-
betização de adultos e 3200 
livros em braille, para crianças 
com necessidades especiais, 
nomeadamente deficientes 
visuais. Sublinhou que, ape-
sar destes constrangimentos, 
tudo está a postos e o sector 
prepara-se para o arranque do 
ano lectivo em 31 de Janeiro 
em todo o país. 

O MINEDH prevê matricu-
lar no SNE mais de 7 milhões 
de alunos no Ensino Primário 
e cerca de 1 milhão no Ensino 
Secundário.
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REFERÊNCIA DE PARTIDA: reportou um 
velho amigo que o seu vizinho tem estado a 
torturar os seus filhos menores por conta da 
sua desobediência. Eles têm companhias, 
ao critério dos pais, desagradáveis, des-
viantes e não acatam a orientação religio-
sa familiar. Desta base relatada, o presente 
texto procurará avaliar até que medida o 
poder (dever) de orientação disciplinar dos 
pais pode perturbar os direitos de autono-
mia e liberdade dos filhos no livre desen-
volvimento da sua personalidade, tudo ao 
balanceamento entre as responsabilidades 
parentais e a dignidade da pessoa humana.

  DISCUTINDO

Na temática de hoje entrecruzam-se 
os direitos fundamentais da criança e da 
família, urgindo, previamente, ordenar os 
pontos essenciais para a compreensão do 
que as normas jurídicas dispõem a este res-
peito.

Dos direitos fundamentais, na sua ge-
neralidade, partimos da Constituição da 
República que apregoa no número 2 do 
artigo 47, o imperativo de às crianças ser 
concedida liberdade de exprimir a sua opi-
nião nos assuntos que lhes dizem respei-
to, em função da sua idade e maturidade. 
Mais especificamente a Lei de Promoção e 
Protecção dos Direitos da Criança (Lei n.º 
7/2008, de 9 de Julho), anuncia no artigo 
21, um princípio geral do direito à liberda-
de da criança, mas ressalvando a perspec-
tiva de se ter em conta que ela é uma pessoa 
humana em processo de desenvolvimento. 
Esta indicação mostra a pertinência de a li-
berdade da criança dever ser olhada numa 
perspectiva evolutiva de sintonia com o 
gradualismo da sua maturidade. Será, por 
esta razão, que a mesma lei fixa no arti-
go 8, o dever da criança no respeito pelos 
seus pais, membros da família, professores, 
educadores, pessoas idosas porque este 
elenco tem responsabilidade de transmitir 
à criança, valores concorrentes para a for-
mação do seu carácter e personalidade.

Ainda pela Lei de Promoção e Protec-
ção dos Direitos da Criança decifra-se do 

artigo 24, que a criança tem direito de ser 
orientada e disciplinada em função da sua 
idade, condição física e mental, mas nesta 
mesma norma se coloca uma limitante de 
cautela: não se concebe justificável nenhu-
ma medida correctiva se, em razão da sua 
tenra idade ou por outra razão, a criança 
for incapaz de compreender o propósito da 
medida. Desta última linha normativa ir-
rompe o ponto controvertido precisamente 
porque o artigo 23 da mesma lei preconiza 
a inviolabilidade da integridade física, psí-
quica e moral da criança, bem como da sua 
personalidade e maneira de pensar, abran-
gendo a preservação da sua autonomia, 
ideias e crenças. Será esta liberdade justi-
ficável para que a criança defina livremente 
as suas companhias sociais, incluindo es-
colha da linha religiosa contra a disciplina e 
orientação dos pais? 

No balancear deste conflito de direitos, 
urge evidenciar a ideia primária paten-
te nas normas já anunciadas, focando na 
questão de a autonomia da criança assen-
tar no evoluir da sua maturidade, ou seja, 
acompanhar o seu desenvolvimento cogni-
tivo (no sentido da capacidade de discernir 
e avaliar os seus actos e as consequências).  
Trata-se de um exercício de profundidade 
e delicada actuação, existindo um risco de 
excesso disciplinar ou de negligência. 

DEBATE CONTÍNUO
Como se notou da explanação supra, 

estamos perante um tema difícil, por en-
volver duas forças de regulação jurídica 
concorrendo para o mesmo fim: alcance 
de uma protecção e promoção do interesse 
do filho, com vista ao seu desenvolvimento 
integral. 

Contínuo prevalece o debate na seguin-
te ordem resumida: como estabelecer uma 
limitação à liberdade da criança para que 
embarque nas opções dos pais quanto às 
ideias, crenças e companhias sociais sem 
ferir a sua dignidade? Será, certamente, 
com diálogo e tolerância principalmente 
no fazer compreender à criança o propósito 
da orientação e disciplina que se procuram 
transmitir.

DISCUTINDO LEIS

Dignidade e direitos (48)
Criança: o livre desenvolvimento da personalidade, 

orientação parental e a dignidade

Jurista – didiermalunga@gmail.com
DIDIER MALUNGA

DICAS SOBRE SAÚDE

Mulher grávida, continue com as consultas pré-natais 
na Unidade Sanitária e pratique as medidas de preven-

ção da COVID-19 para proteger a si e a seu bebé

Os alimentos que aumentam a imu-
nidade são principalmente as frutas 
e os vegetais, como morango, laran-
ja e brócolis, mas também as semen-
tes, os frutos secos e o peixe, pois são 
ricos em nutrientes que ajudam na 
formação das células do sistema imu-
ne. Esses alimentos também ajudam a 
proteger as células do organismo con-
tra alterações que podem levar a pro-
blemas como cancro, além de ajudar a 
combater infecções, sejam bacterianas, 
fúngicas ou virais, e reduzir processos 
inflamatórios que possam estar aconte-
cendo no corpo.

Morango

O morango é rico em vitamina C, 
um tipo de vitamina que ajuda a forta-
lecer as defesas naturais do organismo, 
já que aumenta a produção de células 
do sistema imune, aumentando a re-
sistência a infecções. Alguns estudos 
indicam que a vitamina C pode ser um 
importante nutriente na prevenção de 
infecções respiratórias e sistémicas. 

Batata-doce

A batata-doce é rica em vitamina 
A, C e outros compostos antioxidan-
tes que ajudam no desenvolvimento e 
fortalecimento do sistema imune. De 
acordo com vários estudos, a vitami-
na A possui um efeito terapêutico no 
tratamento de diversas doenças in-
fecciosas, sendo importante incluir os 
alimentos ricos nesta vitamina na ali-
mentação.

Iogurte natural

O iogurte natural é rico em probióticos 
que são bactérias “boas” para o intestino, 
ajudando a regular a resposta do sistema 
imune perante um agente infeccioso, além 
de fortalecer e aumentar todas as defesas do 
corpo.

Alho 

O alho é um dos alimentos mais conhe-
cidos e utilizados para aumentar as defe-
sas do organismo. Isso porque possui um 
composto sulfurado chamado alicina, que 
possui atividade antimicrobiana, inibindo 
o crescimento e proliferação de bactérias,
vírus e fungos. Além disso, também ajuda a 
eliminar as toxinas e bactérias patogênicas 
que afetam a microbiota normal do intes-
tino, assim, como diminuem a resposta in-
flamatória do organismo, regulando e ati-
vando a resposta do sistema imunológico.

Gengibre

O gengibre é uma raiz que contém gin-
gerol e outros compostos que exercem pro-
priedades antimicrobiana, antioxidantes e 
anti-inflamatórias, ajudando a evitar in-
fecções bacterianas, fúngicas e virais, as-
sim como o desenvolvimento de diversas 
doenças crónicas como diabetes, obesidade 
e doenças cardiovasculares. Essa raiz pode 
ser utilizada em sua forma natural ou como 
pó para temperar os alimentos, além de 
também poder ser consumido na forma de 
chá ou em cápsula.

Fonte: https://www.tuasaude.com/ali-
mentos-que-aumentam-a-imunidade/

Alimentos que 
ajudam a aumentar 
a imunidade

CANCRO DA MAMA

Diagnóstico precoce 
salva vida de mulheres

NILZA GUNE

O 
DIAGNÓSTICO pre-
coce aliado ao acom-
panhamento médico 
e apoio familiar está a 
evitar que muitas mu-

lheres jovens desenvolvam o 
cancro da mama para estágios 
mais graves salvando, assim, as 
suas vidas.    

Nádia Edmundo, 25 anos, 
é uma das mulheres. Ela resi-
de na cidade de Maputo e aos 
18 anos de idade foi diagnósti-
cada cancro da mama. O pri-
meiro sinal foi a presença de 
um caroço no seio, que tendia 
a crescer deixando o peito mais 
volumoso, o que levou a jovem 
mulher a partilhar o seu estado 
com a mãe e a avó.  

Numa primeira fase, a 
progenitora não deu a devida 
importância. Contudo, com o 
passar dos meses, a mama ga-
nhava mais volume e começou 
a doer. Foi quando a mãe con-
versou com uma irmã da igreja 
que a aconselhou a buscar por 
ajuda médica. 

sucesso na cirurgia ou não”, 
lembrou.   

Apesar do receio, a ope-
ração correu bem. Remo-
veu-se o nódulo e salvou-se 
a vida desta jovem que hoje é 
mãe, estudante e profissio-
nal. Embora tenha perdido 
parte da mama, Nádia ama-
mentou a criança que segue 
a vida saudável. 

A história da Nádia Ed-
mundo não é única e ela teve 
sorte. Muitas mulheres e jo-
vens morrem devido ao can-
cro da mama por causa do 
diagnóstico tardio. Dados do 
Ministério da Saúde estimam 
que a incidência desta pato-
logia é de cerca de 1400 casos 
por ano, sendo suplantado 
pelo cancro do colo do útero 
com cerca de 4300 casos por 
ano. 

Em Moçambique, as 
doenças do fórum oncoló-
gico constituem problema 
de saúde pública e, em 2020, 
estima-se que mataram 
aproximadamente 17 mil 
pessoas. 

Seguindo o conselho, Nádia 
Edmundo e a mãe dirigiram-se 
ao hospital onde foi submeti-
da a exames, cujos resultados 
foram positivos para o cancro. 

Iniciou o tratamento e um ano 
depois foi submetida à cirurgia. 

“Fiquei muito preocupada. 
O meu peito estava mais volu-
moso em relação ao de outras 

pacientes e elas diziam que a 
minha situação era mais gra-
ve. Ao mesmo tempo, ouvia 
comentários de médicos que 
estavam em dúvidas se teriam 

Quase perdia os seios
MARIA Jane, nome fictício, é 
uma outra jovem que aos 20 
anos sentiu a presença de nó-
dulos numa das mamas, graças 
ao auto-exame (palpação dos 
seios)  que ela fazia com regu-
laridade, seguindo as demons-
trações que assistia nos canais 
televisivos. Com o tempo, per-
cebeu que, para além do caroço, 
uma das mamas desenvolvia 
mais que a outra. 

Essa sensação “estranha” 
levou a esta jovem mulher a 
comunicar a situação à mãe e 
aos irmãos que, prontamente, 
instaram-na a dirigir-se a uma 
unidade hospitalar onde foi 
submetida a exames que con-
firmaram o cancro. Na sequên-
cia, foi aconselhada a remover 
os dois seios, o que a deixou 
chocada.  

“O médico disse para eu 
marcar a cirurgia para tirar os 
seios e que querendo poderia  
colocar próteses e ter uma vida 
normal. Não marquei a cirurgia 
porque queria informar antes a 
família”, lembrou. 

Não estando conformados 
com o resultado, os irmãos de-
cidiram buscar por opinião de 
um outro médico, pois acredi-
tavam que poderia ter havido 
falha no diagnóstico. 

Os novos exames mostra-
ram a presença de seis nódulos, 
três para cada seio. Conta que, o 
médico a informou que dos seis 
caroços, um era maior e preci-
sava de remoção e os restantes 
pequenos e benignos. Aconse-
lhou-a ainda a prática de exer-
cícios físicos. 

“A cirurgia foi um sucesso, 

apesar de ter sido dolorosa”, 
lembrou Maria, actualmente, 
aos 29 anos. 

Após a operação, esta jo-

vem mulher foi informada que 
o cancro era hereditário. O mé-
dico instou-a a convidar mem-
bros da família para o rastreio.

Feitos os exames, foi detectada 
a presença de nódulos na mama 
da irmã que, igualmente, foram 
removidos através da cirurgia.

Mudança de formação 

TRATAR qualquer tipo de pa-
tologia exige tempo, cuidados 
e muita atenção que, às vezes, 
exige a mudança de rotina e até 
interrupção de algumas activi-
dades.

Com Maria Jane não foi dife-
rente. Ela teve de interromper a 
formação em jornalismo por um 
período de um ano porque ficava 
difícil conciliar os estudos com o 
tratamento.

Essa interrupção fez com 
que ela reflectisse novamente no 
seu futuro o que a levou a mudar 
de curso optando pela contabili-
dade, área na qual se encontra a 
trabalhar.  A jovem confessa que 
mudar de curso foi boa escolha 

porque passou a conviver com 
pessoas que desconheciam a sua 
história.

“Quando regressei foi nor-
mal porque estava com pessoas 
que não me conheciam e nem 
sabiam nada de mim, por isso 
não tive receios de pessoas fica-
rem a falar e se aproximarem de 
mim por pena e não porque gos-
tam”, disse. 

Já Nádia Edmundo teve a 
graça de não interromper os es-
tudos porque informou a sua si-
tuação aos professores. Na altu-
ra, ela frequentava a 11.ª classe e 
contou que teve a compreensão 
e apoio dos seus educadores. 

“Graças a Deus não inter-

rompi os estudos e fiz a 11.ª clas-
se com sucesso”, disse.

APOIO INCONDICIONAL 
DA FAMÍLIA
A família é a comunidade de 

membros ligados entre si pelo 
parentesco, casamento, afinida-
de e adopção. É neste seio onde 
se expressa o amor, atenção e 
carinho. Foi este afecto que as 
jovens Nádia Edmundo e Maria 
Jane encontraram para superar 
o trágico resultado de cancro da
mama.    Maria Jane disse que a
sua família soube lidar de forma
natural com a situação porque
tratava-se de um cancro benig-
no e somente exigia cirurgia e
controlo da ferida para que sa-
rasse e não tivesse infecções. 

Segundo contou, os irmãos, 
sobretudo a mãe, sempre de-
ram o apoio incondicional, es-
tando presentes em todos os 
momentos, desde a realização 
dos exames, a cirurgia até à re-
cuperação.  Lembrou que de 
tanta atenção que recebia quase 
que não sentia dores com muita 
intensidade e isso fez com que 
acelerasse a sua recuperação. 
Para além do apoio familiar, Ma-
ria Jane contou com o amparo de 
amigos e colegas que dedicavam 
tempo para visitá-la e propor-
cionar momentos alegres.

Da mesma experiência viveu 
Nádia Edmundo que, igualmen-
te, teve o conforto de amigos 
e irmãos da igreja, alguns dos 
quais lhe doaram sangue para 
que fosse operada.

AUMENTAR 
A CONSCIÊNCIA
 SOBRE O CANCRO 
Em Moçambique o can-

cro da mama é o segundo mais 
comum na mulher com 10.2 
por cento de prevalência. Para 
a prevenção e combate desta 
patologia e de outras do fórum 
oncológico, o Ministério da Saú-
de está a implementar o Plano 
Nacional de Controlo do Cancro 
(2019-2029).

O instrumento define acções 
concretas e específicas com foco 
nos tumores mais prevalecentes 
e com a meta de abranger todas 
as camadas sociais, tendo como 
principais actividades o reforço 
do acesso à prevenção e rastreio 
precoce, diagnóstico e trata-
mento. 

De acordo com a Saúde, fa-
zem parte dos factores de risco 
o consumo abusivo do tabaco
e bebidas alcoólicas, falta de

exercícios físicos e uma die-
ta alimentar pobre em frutas e 
vegetais. O diagnóstico tardio, 
a insuficiência de profissionais 
especializados na área oncoló-
gica e de recursos suficientes 
para dar uma resposta adequada 
constituem parte dos problemas 
na luta contra este problema de 
saúde, no país. 

Para a Saúde, apesar das di-
ficuldades, é possível vencer o 
cancro, por isso, insta a todos os 
segmentos da sociedade a parti-
ciparem em actividades que au-
mentem a consciência do que se 
pode fazer para prevenir e lutar 
contra esta doença.

O apelo vai ainda para as 
mulheres em idade reprodutiva 
fazerem o rastreio do cancro da 
mama, através do auto-exame 
e, caso detectem alguma ano-
malia, buscar ajuda médica para 
a intervenção atempada evitan-
do, assim, complicações que po-
dem levar à morte. 

Quanto mais cedo o cancro é diagnosticado evita que as mulheres fiquem internadas

A doença tem colocado em risco a vida de muitas mulheres

Amamentar reduz o risco de desenvolver a patologia

O auto-exame é recomendado para a detecção precocce do nódulo
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PUBLICIDADE

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

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

Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

21625031

   21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho, 

n.º 2999

Museu da História Natural – Travessa 

do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional da Moeda – Rua 

Consiglieri Pedroso

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-

-Min, n.º 1233

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

Se tiver COVID-19 sem sintomas, não 

precisa de tomar medicamentos. Mas 

atenção: é importante ficar em isolamento 

domiciliar para cortar a cadeia de trans-

missão, porque mesmo sem sintomas 

pode transmitir a doença a outras pessoas.

OBRIGADO
POR ESTAR SEMPRE

 AO NOSSO LADO

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

A POLÍCIA da República de 
Moçambique (PRM) pretende 
melhorar o patrulhamento nos 
bairros de difícil acesso, atra-
vés da utilização de motociclos 
(“txopelas”).

O comandante-geral da 
PRM, Bernardino Rafael, indicou 
que os meios recebidos no ano 
passado e que foram motivo de 
chacota ao serem apresentados 
ao público, na verdade estão a 
acompanhar a modernização da 
Polícia além-fronteiras.

“A Polícia noutras partes do 
mundo tem todos os meios de 
trabalho, como bicicletas, moto-
ciclos, entre outros para o com-
bate à criminalidade. Nós temos 
um departamento, denominado 
Policiamento Comunitário, pois 
a essência da corporação é a co-
munidade e não os prédios ou 
locais não habitados, daí a im-

NOS diversos mercados de ven-
da de material escolar na cida-
de de Maputo ainda regista-se 
uma fraca procura destes, por 
parte dos pais e encarregados 
de educação, numa altura em 
que se aproxima o arranque do 
ano lectivo a 31 de Janeiro.

O facto, segundo pais e en-
carregados de educação, resulta 
dos efeitos da Covid-19 e da fal-
ta de dinheiro após as festas do 
Natal e de transição do ano.

Por estas alturas do ano, 
alguns comerciantes esperam 
aliviar as suas contas, mas ou-
tros nem tanto, dada a fraca 
procura que se regista na capital 
do país.

Desde o ano de 2020, as au-
las foram marcadas por várias 
interrupções, devido ao esforço 
de mitigação da propagação da 
Covid-19, cenário que poderá 
se repetir caso as medidas de 
prevenção não sejam salva-
guardadas.

Adelaide Muianga, de 40 

anos, mãe de três filhos, ambos 
no Ensino Primário, disse que 
ainda não comprou material 
escolar para os petizes, mas já 
os matriculou. 

“O ano passado não foi bom 
para nós e, por outro lado, o 
aumento da tarifa do transpor-
te público veio comprometer 
a capacidade de comprarmos 
material escolar. Só poderei fa-
zer estas despesas no próximo 
mês, quando tiver o salário”, 
acrescentou.

A mesma lamentação foi 
apresentada por José Mate, de-
sempregado e pai de quatro 
filhos, que diz que continua a 
lutar para que os filhos possam 
ir à escola.

Yolanda Cela, trabalhadora 
de uma papelaria localizada na 
baixa da cidade de Maputo, dis-
se que não tem registado muita 
procura e espera que a situação 
mude nos próximos dias.

“Comparando com o ano 
passado, nesta época, a procura 

era maior, no entanto, na nossa 
livraria temos registado mais a 
procura de livro escolar em re-
lação a outros materiais”, disse.

Os vendedores informais 
apontaram que o ano mal co-
meçou e esperam que o mo-
vimento cresça nos próximos 
dias, atendendo o velho hábito 
dos pais e encarregados de edu-
cação deixarem tudo para a úl-
tima hora.

Juvêncio José, vendedor há 
mais de 15 anos, disse que a Co-
vid-19 pode estar a influenciar 
o ritmo das compras, pois mui-
tos perderam empregos.

“Quando se aproxima o iní-
cio das aulas há muita procu-
ra, o que leva ao agravamento 
do preço do material escolar”, 
acrescentou.

Antes da eclosão da pan-
demia, o uniforme escolar era 
vendido entre 200 e 300 meti-
cais. Actualmente, o conjunto é 
adquirido a preços até 450 me-
ticais.

M
IL quinhentas e 
vinte sete famílias 
foram afectadas pe-
las chuvas no mu-
nicípio da Matola, 

província de Maputo, devido à 
construção de residências em 
zonas de inundação. 

Paulina Chaúque, vereado-
ra de Saúde e Acção Social no 
Conselho Municipal da Matola 
(CMM), disse que do levanta-
mento feito constatou-se que o 
maior número de casas alagadas 

foi erguido próximo do mar. 
“Na Matola ‘A’, por exemplo, 

as pessoas construíram clandes-
tinamente, sem a devida licença, 
em zonas  próximas ao mar”, 
disse.

Indicou que na Machava 
KM-15 existem 31 famílias que 
também estão em situação de 
vulnerabilidade, uma vez que as 
suas residências foram erguidas 
num lugar próximo à bacia de 
retenção de água. 

“Quando há chuvas inten-

sas, a infra-estrutura fica satu-
rada e, consequentemente, as 
casas e ruas ficam submersas”, 
reconheceu.   Admitiu que o mu-
nicípio não tem, neste momen-
to, condições financeiras para 
garantir o reassentamento de 
todas as famílias, mas já iniciou 
o processo com os moradores do
KM-15, que serão transferidos
para o bairro Siduava. 

Luísa Meque, presidente do 
Instituto Nacional de Gestão e 
Redução do Risco de Desastres 

(INGD), disse esta terça-feira, na 
visita às famílias afectadas pelas 
chuvas na Matola, que as pessoas 
devem ser sensibilizadas a não 
construírem em zonas onde os 
solos estão completamente sa-
turados.  

“São lugares de risco, com 
graves problemas de saneamen-
to, e vimos crianças expostas ao 
perigo”, lamentou.  

Prometeu que a INGD irá ga-
rantir kits  de abrigo às famílias 
que aceitaram o reassentamento.

NA MATOLA

Mais de 1500 
famílias em zonas 
de inundação

Casas erguidas em terrenos alagadiços

PRM inova na patrulha

Novos veículos para patrulhamento

Há fraca procura de material escolar  

portância dos motociclos”, dis-
se, lembrando que não é possível 
aceder a algumas zonas usando 
carros.

Referiu que a corporação 
preparou os agentes para utili-
zarem estes meios no patrulha-
mento em bairros como Mafa-
lala, Chamanculo, Maxaquene, 
sem risco de acidentes de viação. 

“Então, teremos quatro 

agentes nestes meios para che-
gar onde queremos e fazer a pa-
trulha”, disse Rafael.

Esclareceu que no futuro 
pretende-se ter agentes a fazer 
a patrulha à pé, de motorizada, 
carro, cavalo, entre outros.

Assegurou que os motoci-
clos terão a devida manutenção, 
a fim de conferir-lhes durabili-
dade.
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MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº  010/22

1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 13 Janeiro
   de 2022

CÂMBIOS(MT)
PAÍSES MOEDAS COMPRA VENDA    MÉDIA

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

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

PAÍSES MOEDAS
  Àfrica do Sul Rand 4,11 4,19      4,15
  Botswana Pula 5,46 5,57      5,52
  eSwatini Lilangueni 4,11 4,19      4,15
  Mauricias Rupia 1,45 1,48      1,46
  Zâmbia Kwacha 3,70 3,77      3,73

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Japão Iene 552,69 563,71    558,20
  Malawi Kwacha 78,13 79,69     78,91
  Tanzânia Shilling 27,44 27,99     27,72
  Zimbabwe Dólar 167,20 170,53    168,86

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Brasil Real 11,39 11,62     11,51
  Canada Dolar 50,64 51,65     51,15
  China/Offshore Renminbi 9,93 10,13     10,03
  China Renminbi 9,94 10,13     10,04
  Dinamarca Coroa 9,73 9,93      9,83
  Inglaterra Libra 86,68 88,41     87,55
  Noruega Coroa 7,29 7,44      7,37
  Suécia Coroa 7,07 7,21      7,14
  Suíça Franco 69,28 70,66     69,97
  União Europeia Euro 72,40 73,85     73,13

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   3,2500000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  0,3837100  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.823,36000
Venda..............  1.823,87000

Maputo,  14.01.2022
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão

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

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

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)

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

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

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

(a) Taxas pré-fixadas do BM. 

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

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda

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

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

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

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

Taxa Méd. Pond. 5. NOTAS EXPLICATIVAS

Bancos p/ Bancos

Taxa Méd. Pond.

(b) Bilhetes do Tesouro.   

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

Prime Rate  do Sistema Financeiro Moçambicano

11-out-16

13,30%

38.348,29

Descrição

Descrição

Descrição

Valor Títulos Comprados
Taxa Média Ponderada

Valor Títulos Vendidos

Data da última compra

11-out-16

13,97%
11-out-16

17,00%
11-out-16

14,89%

0,00
+ de 7 dias

0,00
2 - 7 dias

0,00
Overnight

-
0,00

2 - 7 diasOvernight

21,00%
1.989,66

63 dias28 dias07 dias

21,00%
1.989,66

Total / Média

-
0,00

13,25%

+ de 7 dias

Taxa Média Ponderada
Data da última venda

139.631,00103.460,0018.199,00
13,35%

17.972,00

Valor Títulos Vendidos 56.790,183.301,2018.441,89

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

Total / Média

20-dez-21 20-dez-21 20-dez-21

Data da última compra

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

1 - 30 dias

192,99
+ de 63 dias

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

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

Descrição

14.236,78
Total / Média

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

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

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

Valor colocado Tipo B 0,00 1.057,00 121,00 1.178,00

31 - 63 dias

11.090,44

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

Valor Títulos Comprados

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

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

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

2.953,34

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

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

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

Taxa Média Ponderada

-

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

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

-

5.054,74

13,25%

Taxa

0,00 0,00 0,00

Total / Média

BT's em Carteira dos Bancos 134.576,26

-

BT's em Carteira do Público 

183 - 364 dias

-

0,00

-

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

Total / Média

-

Vendas por prazo 1 - 91 dias

Prazo
(dias) Valor Taxa(a)

(dias) TaxaValor

Overnight

FPD

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

Prazo SEM GARANTIA COM GARANTIA Colocações por prazo

n.a

91 dias 182 dias 364 dias Total/Média
(dias) Valor Taxa Valor Taxa Valor colocado Tipo A 1.716,00 2.300,00 365,00 4.381,00

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

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

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

13,38%

13,31%
Data da última venda 12-jan-22 12-jan-22 8-dez-21 12-jan-22
Taxa Média Ponderada 13,28% 13,38%

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

0,00 0,00 0,00 0,00 Total / Média

92 - 182 dias

- - - -
- - - -

0,00
0,00

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

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

4. INDEXANTE ÚNICO - PRIME RATE DO SISTEMA FINANCEIRO
MOÇAMBICANO (A VIGORAR DE 01-01-2022 A 31-01-2022)

- - -

12,35%

-

-12,35%

-

0,00 0,00 0,00

0,00

5,40

0,00

-

0,00
-

0,00

Prazo

FPC

16,25%34.509,14

…

0,00

-

0,00

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA 
COM REVENDA

VENDA DEFINITIVA

10,25%

Taxa

5,40

-

Valor Taxa(a)

Valor

Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE
Maputo, 13 de Janeiro de 2022. 

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

                                              MOEDAS : [USD/MZN ]
DATA :13/01/2022

       09:30        12:30        15:30

BANCOS   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO

  COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA

 ABC  63,20  64,46   63,22   64,46  63,20  64,46 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA  13.01.2022

      COMPRA        VENDA        MÉDIA

TAXA DE CÂMBIO 63,20 64,46 63,83 

PUBLICIDADE

A TRANSPORTADORA aérea 
estatal chinesa China Sou-
thern Airlines anunciou a 
suspensão, em vigor desde 
terça-feira, do transporte 
de passageiros vindos de 38 
países, incluindo Moçambi-
que, com destino à China.

Num comunicado, a 
companhia justificou a de-
cisão que afecta passageiros 
vindos de países como a Ni-
géria, África do Sul, Índia, 
Filipinas, Irão, Rússia e Mé-
xico, com “as necessidades 
de prevenção e controlo da 
pandemia” da Covid-19.

Em Abril de 2020, a Chi-
na Southern Airlines tinha 
já deixado de transportar 
passageiros vindos do Brasil 

com destino à China, devido 
à pandemia.

A China Southern Airli-
nes referiu que a suspensão 
“temporária” abrange todos 
os passageiros, incluindo 
cidadãos chineses, que pre-
tendem regressar à China 
provenientes de um outro 
país.

A cidade de Xangai, no 
leste da China, registou a 17 
de Dezembro um caso im-
portado de Covid-19, um 
cidadão chinês que, após ter 
estado a trabalhar em Mo-
çambique, regressou à Chi-
na.

A Covid-19 é provoca-
da pelo coronavírus SARS-
-CoV-2, detectado no final

O 
TRIBUNALde Polícia 
da Cidade de Maputo 
julgou improcedente 
a acusação de que o 
antigo administrador-

-delegado do Standard Bank
manipulou o mercado cam-
bial, mas considerou que Adi-
mohanma Chukwuma violou
a lei ao autorizar uma rede de
pagamentos fora do país.

“O tribunal encontra as-
sim dificuldades em estabe-
lecer que o recorrente, atra-
vés da sala de mercado, tenha 
concertado com entidades 
diversas para manipular o 
mercado cambial entre os 
dias 09 e 15 de Maio de 2021”, 
indica uma cópia da sentença 
do Tribunal da Polícia de Ma-
puto a que a Lusa teve acesso 
ontem.

Em 13 de Agosto do ano 
passado, o Banco de Moçam-
bique anunciou a abertura 
de “processos contravencio-
nais” contra dois gestores do 
Standard Bank, entre os quais 
Adimohanma Chukwuama, 
no âmbito da decisão que cul-
minou com a suspensão deste 
banco comercial do Mercado 
Cambial Interbancário mo-
çambicano por alegadas “in-
fracções graves” constatadas 
durante uma inspecção.

O Banco Central moçam-
bicano entendeu que o anti-
go administrador-delegado 
do Standard Bank cometeu 
infracções graves, alegando 
que o mesmo terá delibera-
damente manipulado o mer-
cado cambial e autorizado a 
implementação de uma rede 
de pagamentos ilegal sediada 
fora do país (em Frankfurt, 

TURISTAS nacionais e estrangeiros que vi-
sitaram Nampula no limiar do ano passado, 
foram recebidos no Aeroporto Internacional 
local com cânticos, danças locais e panfletos 
com informações de maior atracção turística 
nos distritos costeiros e interiores da provín-
cia, incluindo detalhes sobre a gastronomia 
desta região.

Trata-se duma acção adoptada pelo Mi-
nistério da Cultura e Turismo  que de certa 
forma, virou tradição nos últimos anos sem-
pre que se aproxima o período festivo e o mês 
de Janeiro, como forma de atrair os visitan-
tes.

O director provincial dos Transportes e 
Comunicações de Nampula, Emiliano Mali-
quela, que falava em representação do Go-

verno de Nampula explicou que a provín-
cia possui uma capacidade turística muito 
invejável, daí que encorajou os visitantes a 
desfrutarem do mosáico cultural e da gastro-
nomia. Revelou que a província de Nampula 
tem em funcionamento, 274 estabelecimen-
tos de alojamentos com 4.077 quartos e 6019 
camas, para além de mais de 400 locais de 
restauração.

Aliás, no fim de ano passado, a capacida-
de de hospedagem nos estabelecimentos ho-
teleiros e de restauração de toda a província 
de Nampula situou-se na ordem de 78 por 
cento.

“Na altura, convidamos a todos os hós-
pedes a consumir o melhor da gastronomia. 
Estamos a falar da Carataca, do Sirisire, do 

arroz com oloko, e outros. A província está 
aberta ao turismo”, disse Maliquela.

Edite Mabui foi uma das passageiras que 
desembarcaram no Aeroporto de Nampula 
para passar a festa do final de ano nesta pro-
víncia e assumiu ter ficado impressionada e 
emocionada com o acolhimento, através do 
grupo cultural.

“Não conhecia Nampula e quando visi-
to pela primeira vez, sou recebida com este 
carinho. Não esperava este calor que vai me 
marcar na vida”, disse.

Mesmo com as limitações impostas pela 
pandemia, as cidades e vilas costeiras da 
província de Nampula, acolheram muitos 
turistas nacionais, que se deliciaram dos lo-
cais de repouso e das iguarias locais.     

Tribunal anula uma das 
acusações a ex-gestor 
do Standard Bank

Alemanha).
A instituição exigia mul-

tas de seis milhões de me-
ticais (82 mil euros) pelas 
infracções relacionadas a ale-
gada manipulação do mer-
cado cambial e 1,2 milhões 
de meticais pelas infracções 
ligadas à implementação de 
uma rede de pagamentos se-
diada fora do país, estando 
nas duas decisões o gestor 
impedido de exercer cargos 
sociais e de funções de ges-
tão em instituições de crédito 
e sociedades  financeiras no 
país por um período de três 
anos.

Segundo a sentença do 
Tribunal Policial da Cidade 
de Maputo, que recebeu o 
recurso de Chukwuama, fal-
tam elementos de prova para 
que se afirme que houve uma 
“concertação” do banco co-

mercial, sob ordem do antigo 
gestor, para a depreciação do 
dólar naquele período.

“Esta [depreciação] só 
ocorreu devido à algumas 
políticas do Banco de Mo-
çambique, que aumentou a 
taxa de juro do metical, tor-
nando mais difícil o finan-
ciamento, desencorajando 
outrossim, as importações e 
especialmente fortalecendo a 
moeda nacional. Este quadro 
levou a que um metical mais 
forte encontrasse uma moeda 
estrangeira mais disponível, o 
que afectou não só o Standard 
Bank no domínio do câmbio 
diário”, refere-se no docu-
mento.

Entretanto, o tribunal jul-
gou improcedente a acusação 
de que Chukwuma violou a 
lei ao autorizar a implemen-
tação de uma rede de paga-

mentos sediada fora do país, 
sem a autorização do Banco 
Central.

“A rede de redundância 
instalada em Frankfurt viola 
o artigo 5, n.º 2 do Aviso 4/
GBM/2003[…] A responsabi-
lidade do recorrente é aferida
da sua qualidade de adminis-
trador-delegado”, acrescen-
ta a sentença, que frisa que
o recurso de Adimohanma
Chukwuma “improcede na 
totalidade” neste caso.  

O Standard Bank foi sus-
penso do Mercado Cambial 
Interbancário em 23 de Junho 
do ano passado, após o Ban-
co de Moçambique constatar 
alegadas “infracções graves” 
durante inspecções.

O banco comercial foi 
obrigado também a pagar 
uma multa de 290 milhões 
de meticais (quase quatro 

milhões de euros) e foi desig-
nada uma inspetora residente 
para acompanhar as activi-
dades da instituição.

Um mês após a suspen-
são, o Banco de Moçambique 
autorizou o Standard Bank a 
realizar actividades cambiais 
de conversão de divisas com 
os seus clientes, embora con-
tinue impedido de participar 
no Mercado Cambial Inter-
bancário.

Dados oficiais divulga-
dos em Abril do ano passado 
apontavam o Standard Bank 
como o terceiro entre os três 
bancos de importância sisté-
mica em Moçambique, numa 
lista liderada pelo Banco Co-
mercial e de Investimentos 
(BCI) e com o Banco Inter-
nacional de Moçambique 
(Millennium Bim) na segun-
da posição.

China Southern Airlines fecha 
portas a passageiros moçambicanos

da África Austral.
Após a Ómicron se tornar 

dominante em pelo menos 
110 países, a maioria das res-
trições foi levantada. A 10 de 
janeiro, Taiwan retirou Mo-
çambique e mais nove países 
da África Austral da lista de 
alto risco.

A Comissão Nacional de 
Saúde da China anunciou a 
detecção de 190 casos de Co-
vid-19, nas últimas 24 horas, 
124 dos quais por contágio 
local.

A doença respiratória 
provocou 5.503.347 mortes 
em todo o mundo desde o 
início da pandemia, segun-
do o mais recente balanço da 
agência France-Presse.

de 2019 em Wuhan, cidade 
do centro da China.

Após a detecção em No-
vembro de uma nova va-
riante, a Ómicron, conside-

rada preocupante e muito 
contagiosa pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), 
muitos estados fecharam as 
suas fronteiras a voos vindos 

Nampula inova  para atrair turistas
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AVISO

O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento da 
Lei de Minas em vigor, aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro, correm 
éditos de 30 (trinta) dias, a contar da segunda publicação no jornal “Notícias”, chamando 
a quem se julgue com direito a opor-se que seja atribuído o Certificado Mineiro número 
10897CM para Pedra de Construção, nos distritos de Changara e Moatize, na província 
de Tete, a favor da requerente SS MINERAL, LIMITADA, com as seguintes coordenadas 
geográficas:

Vértice Latitude Longitude
1 -15  59   10,00 33  24    0,00

2 -15  59   10,00 33  24   30,00

3 -16  00    0,00 33  24   30,00

4 -16  00    0,00 33  24    0,00

Tete, aos 6/1/2022
O Director do Serviço Provincial

Grácio Rosário Cune

4

411

AUMENTOU desde o início 
do ano a procura do Bilhe-
te de Identidade (BI) junto 
do Serviço Provincial de 
Identificação Civil (SPIC) 
na cidade da Beira face à 
necessidade de ingresso 
nas universidades, matrí-
culas e busca de vagas de 
emprego.

De acordo com o por-
ta-voz da instituição, Mi-
guel Navaia, em entrevista 
ao nosso Jornal, quando 
chega esta altura do ano 
registam-se enchentes 
para pedidos de emissão 
deste documento com o 
sector a emitir entre 80 e 
100 BI diariamente contra 
50 a 60 nos outros perío-
dos do ano.

“Tem sido assim e des-
ta vez tivemos de redobrar 
esforços para atender a 
todos. Aliado a isso, desta 
vez tivemos de desenhar 
estratégias de actuação 
perante as medidas contra 

a Covid-19, além da pré-
-marcação via senhas nas
quais estão escritas a hora,
o número e a data em que
a pessoa será atendida”, 
elucidou.

Quanto ao levanta-
mento, reconheceu que 
ainda é um desafio visto 
que as mensagens entram 
ao mesmo tempo convo-
cando os requerentes a 
levantarem os seus do-
cumentos. Mesmo assim, 
tudo é feito para evitar 
aglomerações.

Lembrou que também 
são distribuídas senhas 
para levantamento, sendo 
atendidas em média diária 
150 pessoas neste período e 
120 quando a situação en-
contra-se na normalidade.

Por outro lado, revelou 
que para o presente ano foi 
planificada a emissão de 77 
mil BI contra 70 mil do ano 
anterior.

Entretanto, a nossa Re-

portagem entrevistou al-
guns cidadãos que na oca-
sião pretendiam tramitar 
algum expediente naque-
les serviços, os quais re-
conheceram que neste pe-
ríodo do ano eram normais 
estas enchentes.

Luísa Luís, cidadã for-
mada em Direito que acei-
tou falar à nossa reporta-
gem, contou-nos que o seu 
documento está fora do 
prazo desde finais de 2021 
e pretende tratar outro 
porque deseja ingressar no 
mercado de trabalho.  

Outro que desejava tra-
tar BI identificou-se como 
Armando José e terminou a 
12.ª classe no ano passado
e concorreu para ingressar
no ensino superior na ci-
dade da Beira.

“Perdi o meu docu-
mento, mas já me tinha 
inscrito. Tenho de tratar 
um novo porque não pos-
so ficar sem identificação 

para não perder oportuni-
dades”, explicou.

Por seu turno, Vasco 
Almeida reconheceu que 
melhorou bastante o aten-
dimento naquela institui-
ção pública, apesar das en-
chentes previsíveis a esta 
altura do ano.

Reconheceu que o sis-
tema de distribuição de 
senhas ajudou a minimizar 
a aglomeração de pessoas, 
principalmente nesta épo-
ca da Covid-19.

Acusou alguns conci-
dadãos de não terem pa-
ciência de esperar pela sua 
vez, acabando por desor-
ganizar as filas formadas.

“Estou para levantar o 
meu bilhete que tratei em 
Novembro. Acredito que 
irei conseguir, embora te-
nha recebido a mensagem 
há bastante tempo. Mas 
não pude aparecer porque 
estava a passar as festas 
noutra cidade”.

O 
INSTITUTO Na-
cional de Meteo-
rologia (INAM) 
em Sofala apela às 
comunidades na 

cidade da Beira e arredores 
a acatarem as mensagens e 
os avisos prévios emitidos 
pelo Instituto Nacional de 
Gestão e Redução do Risco 
de Desastres (INGD) sobre 
a ocorrência de eventos 
climatéricos extremos de 
forma a evitarem danos 
humanos e em infra-es-
truturas.

De acordo com o dele-
gado da instituição nes-
ta região do país, Acha-
do Paiva, em entrevista 
ao “Notícias”, as pessoas 
devem acompanhar com 
frequência os boletins me-

teorológicos pelo menos 
até ao mês de Março como 
forma de estarem informa-
das sobre as chuvas ou ci-
clones que podem afectar 
aquela região do país.  

Achado Paiva acrescen-
tou que com as mudanças 
climáticas não é seguro as 
pessoas estarem ao lon-
go das valas de drenagem 
e rios porque, além das 
chuvas que ainda vão cair, 
podemos receber águas 
provenientes de outras re-
giões.

Lembrou que na cida-
de da Beira há sérios pro-
blemas de escoamento da 
água pluvial e facilmente 
ocorrem inundações. Por 
isso, todos devem seguir as 
medidas previamente dis-

seminadas pelas autorida-
des competentes.

“Temos também de ter 
o cuidado de não andarmos
ao relento por causa das
descargas atmosféricas”,
lembrou, sublinhando que, 
caso sejam surpreendidos
com chuvas intensas não
devem recorrer às árvores
para se esconderem por-
que elas atraem trovoadas.

Por outro lado, acon-
selhou aos pescadores a 
não irem ao mar assim que 
forem avisados sobre chu-
vas e ventos que podem 
provocar ondas gigantes 
que quando chega a época 
chuvosa resultam em mor-
tes de pescadores no alto-
-mar.

Outra questão a que o

delegado do INAM se refe-
riu tem a ver com os poços 
tradicionais nos quintais 
que sempre que há cheias 
ficam submersos e podem 
causar mortes principal-
mente de crianças.

Recomendou ainda às 
comunidades a reforça-
rem a cobertura das suas 
residências de construção 
precária antes das chuvas 
intensas previstas.

Os apelos do delegado 
do INAM estenderam-se 
aos condutores de veículos 
e outros meios circulantes 
considerando que as chu-
vas muitas vezes resultam 
em acidentes de viação, 
pois os condutores perdem 
a visibilidade e as estradas 
ficam escorregadias.

INAM apela às comunidades 
a acatarem avisos prévios

Este cenário regista-se em todas as épocas chuvosas na Beira

Aumenta procura do BI
Enchentes marcam procura do BI

Renovar a subscrição
dos seus Jornais digitais

É Simples, Rápido e Prático.

*Termos e condições aplicáveis

Use:

Internet 
(ebanking)

Apoio ao cliente:
+258 84 3400623

Info@snoticias.co.mz

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

O NOTÍCIAS DEDICA 
DIARIAMENTE UMA PÁGINA

À CIDADE DA BEIRA

ADQUIRA O SEU JORNAL
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MAIS PRÓXIMO

SAIBA O QUE ACONTECE 
NO SEU MUNICÍPIO
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A máscara evita que os vírus que se encontram nas gotas de saliva e secre-
ções nasais de pessoas com COVID-19 infectem outras pessoas ou conta-

minem os objectos ao redor. 

A ADMINISTRAÇÃO Nacio-
nal de Estradas está a traba-
lhar para a rápida reposição da 
transitabilidade nas estradas 
cortadas pelas chuvas nas pro-
víncias de Maputo, Gaza e Tete.

Trata-se, segundo a Admi-
nistração Nacional de Estra-
das (ANE), das estradas R406 
Catuane-Filipe, R413 Mara-
gra-Calanga e Machubo, em 
Maputo, a R455 Chicualacu-
la-Pafuri, N222 Mapai-Pafuri, 
Manjague-Punguine, Chate-
-Maloluane e Mabalane-Na-
timamba, em Gaza, e a EN300 
Nhamayabue-Vila Nova da
Fronteira, N322 Dzimira-Pui-
te e a R602 Mágoè-Mucum-
bura.

O director de Serviços 
Centrais de Manutenção, na 
Administração Nacional de 

Estradas (ANE), Nelson Tsan-
dzana, indicou que já foi mo-
bilizado um empreiteiro para 
fazer um desvio adjacente ao 
corte na Estrada R602, Má-
goè-Mucumbura, em Tete, 
para permitir a circulação de 
viaturas para o abastecimento 
de produtos e medicamentos 
às comunidades.

“Por outro, vai facilitar a 
passagem de equipamentos 
para a outra margem, a fim de 
reparar o dano”, contou. 

Disse que a abertura do 
desvio provisório poderá ser 
concluído até hoje, sendo que 
de seguida o empreiteiro vai 
repor o solo arrastado pela 
chuva e compactá-lo para 
permitir a transitabilidade.

“Este trabalho poderá le-
var três dias, o que implica 

que em uma semana a estra-
da estará transitável”, disse 
Tsandzana, acrescentando 
que a obra terá um custo de 
menos de cinco milhões de 
meticais.

Para além da Mágoè-Mu-
cumbura, há outras estradas 
intransitáveis, devido a inun-
dações nas bacias dos rios 
Maputo, Incomati, Umbelúzi, 
Púngoè, Zambeze, Licungo e 
Ligonha, propiciadas, igual-
mente, por chuvas que se re-
gistam dentro e fora do país.

Tsandzana apontou que 
a ANE prevê construir uma 
ponte elevada sobre o drift 
de Mazambanine, em Boane, 
província de Maputo, para 
evitar que a subida das águas 
impossibilite a circulação de 
pessoas e bens. (AIM)

SEIS indivíduos, um dos quais 
de nacionalidade malawia-
na, encontram-se detidos no 
Comando Distrital da Polícia 
da República de Moçambique 
(PRM) em Cuamba, no Niassa, 
indiciados de homicídio, agra-
vado com extracção de órgãos 
humanos, supostamente des-
tinados à comercialização no 
vizinho Malawi.

O Serviço Nacional de In-
vestigação Criminal (SERNIC) 
aponta o malawiano, de 40 
anos, cuja identidade não foi 
revelada, como tendo assas-
sinado e extraído os órgãos 
genitais, coração e rins de uma 

pessoa do sexo masculino que 
residia no bairro Estação, em 
Cuamba.

Para lograr os seus inten-
tos, terá solicitado ajuda de 
um local, que confessa a sua 
participação no crime na noi-
te de 11 de Novembro último,  
no bairro da Estação, onde a 
vítima vivia sozinha. 

A vítima foi levada para o 
interior da sua residência em-
briagada, situação usada pelos 
criminosos a seu favor. 

O SERNIC refere que dos 
esforços para esclarecer este 
caso neutralizou, recente-
mente, mais quatro indiví-

A DELEGAÇÃO regional-norte do 
Instituto Nacional de Meteorologia 
(INAM), em Nampula, projectou a 
montagem e expansão das estações 
meteorológicas automáticas para 
todos os distritos da província, pois, 
actualmente, apenas cinco dos vinte 
e três existentes dispõem deste tipo 
de equipamento.

Segundo o chefe do departamen-
to de análise e previsão do tempo 
em Nampula, Nicolau Guilherme, as 
estações meteorológicas automáti-
cas são importantes e eficazes, para 

a previsão do tempo, estudo e mo-
nitoria climatológica de uma região, 
sem que seja preciso a presença do 
homem para manusear ou fazer a lei-
tura de dados. 

Por isso, segundo destacou, a 
execução do projecto é prioritária 
para as autoridades governamentais 
locais.

Neste momento estão instaladas 
estações na cidade de Nampula e nos 
distritos de Moma, Murrupula, Na-
cala e Lalaua. 

“Temos outro tipo de estações na 

província que, apesar de serem su-
ficientes para monitorar o estado do 
tempo e emitir avisos prévios às co-
munidades, para a tomada de medi-
das de precaução, dificultam a colec-
ta rápida de dados porque é preciso 
que esteja alguém presente para fazer 
esse trabalho”, explicou Guilherme. 

A província de Nampula tem a 
responsabilidade de fazer a combi-
nação de informações do estado de 
tempo, colectadas nas estações das 
províncias do Niassa e Cabo Delgado, 
que posteriormente são passadas às 

comunidades. 
Para o efeito, nos aeroportos de 

Nampula e Nacala, estão instaladas 
também estações meteorológicas 
com capacidade e dimensão mais 
abrangentes.

Moçambique é um dos países 
que ciclicamente sofre com as tem-
pestades ou depressões, em épocas 
chuvosas, causando cheias ou inun-
dações, mortes e destruição de infra-
-estruturas, que podem ser preveni-
das com a modernização de estações
meteorológicas.

A 
Ordem dos Advoga-
dos de Moçambique 
(OAM) requereu ao 
Tribunal Adminis-
trativo (TA) a con-

denação da mineradora Vale 
Moçambique ao pagamento 
de indemnizações e compen-
sações por danos materiais di-
rectos e não patrimoniais cau-
sados a cerca de 760 famílias 
da comunidade de Cateme, 
distrito de Moatize, província 
de Tete.

A OAM diz que a Vale 
conduziu o reassenta-
mento das 760 famílias de 
forma “injusta e abusi-
va dos direitos humanos”. 
As indemnizações e compen-
sações, segundo a OAM, estão 
na ordem de 1.188.591.360,00 
meticais (cerca de 18,6 mi-
lhões de dólares).

“A gravidade das situa-
ções criadas por este reassen-
tamento é tal que é sempre 
mencionado pela sociedade 
como exemplo do que não 
deve ser feito, daí que haja 
obrigação de reparação dos 
danos sofridos pelas comuni-
dades em causa por parte da 
Vale Moçambique, em con-
sequência do incumprimento 
das suas obrigações legais e 
contratuais”, refere a OAM em 
comunicado de imprensa en-
viado à AIM.

Segundo a OAM, “é es-
tranho que no seu comunica-
do sobre a venda da mina de 
Moatize a Vale nada diga so-

MAIS três postos adminis-
trativos estarão iluminados 
na base de energia eléctri-
ca da rede nacional até  2023, 
na província de Manica.  
Trata-se dos postos adminis-
trativos de Save, no distrito 
de Machaze, Chiurairwe, em 
Mossurize, e Mandie, em Guro. 
O anúncio foi feito ontem, em 
Chimoio, pela directora da 
empresa Electricidade de Mo-
çambique (EDM) área de servi-
ços ao cliente, Sílvia Guambe.  
Explicou que a electrificação 
dos referidos postos adminis-
trativos enquadra-se no pro-
grama Energia para Todos, que 
tem como meta o acesso uni-
versal ao recurso até 2030.

“Neste momento decorrem 
estudos para a viabilização do 
projecto. Nesta província temos 
actualmente 36 postos admi-
nistrativos ainda sem energia 
eléctrica da rede nacional. A 
meta é expandir a energia a to-
dos os postos administrativos. 
Queremos que até 2030 toda a 
província esteja iluminada atra-
vés da rede nacional”, referiu 

Guambe.
“Até finais do próximo ano 

estas três regiões estarão ilumi-
nadas porque é prioridade ligar 
os postos administrativos à rede 
nacional. Depois seguir-se-ão 
Nhamassonge, em Guro, e Ma-
vonde (Manica)”, acrescentou.  
Para além desta actividade, 
Sílvia Guambe explicou que a 
EDM continuará a consolidar a 
expansão,  ao longo do corrente 
ano, fazendo novas ligações. 

“O desafio da empresa para 
2022 é expandir a rede eléctrica 
para outras regiões e bairros, 
sobretudo nas cidades e vilas, 
no âmbito do cumprimento do 
Programa Quinquenal do Go-
verno, rumo ao acesso univer-
sal de energia eléctrica”, disse.  
A redução de perdas decorren-
tes de roubos de energia eléc-
trica também consta do rol das 
prioridades da empresa, segun-
do a fonte que não quantificou 
os valores envolvidos. 

“Há registo de roubo de 
energia eléctrica um pouco por 
toda a província. A vigilância 
e o combate destas práticas é 

para nós uma outra prioridade. 
Para tal, trabalhamos com ou-
tras instituições do Governo e 
comunidades”, afirmou Sílvia 
Guambe, em conferência de 
imprensa sobre o plano de ac-
ção para o presente ano. 

“Temos tido bons resultados 
e, gradualmente, os casos de 
perda de energia estão a reduzir. 
Também queremos melhorar as 
infra-estruturas existentes por-
que, como sabem, uma parte da 
rede é bastante antiga. Portan-
to, são actividades interligadas. 
Por isso, falámos da expansão 
da energia e também a me-
lhoria da rede”, acrescentou.  
Na província de Manica, to-
dos os distritos estão ilumi-
nados, através da energia 
eléctrica de rede nacional. 
Parte dos postos administra-
tivos está igualmente elec-
trificada, uns através da rede 
eléctrica nacional e outros com 
base em grupos geradores. 
Manica tinha, até Novembro 
passado, 154.850 clientes ligados 
à rede nacional de electricidade.  
(AIM)

MAL REASSENTADAS PELA VALE

OAM exige indemnização 
para 760 famílias em Tete

sa-modelo apresentada às co-
munidades afectadas, “o que 
nunca veio a se materializar”.

Em bom rigor, segundo a 
OAM, a Vale não realizou reas-
sentamento justo, nos termos 
da lei, tendo posto em causa o 
direito à habitação condigna; 
dignidade humana; acesso à 
terra produtiva, à saúde e à 
água; e direito às compensa-
ções a que têm direito nos ter-
mos da lei.

A OAM diz que as condi-
ções de habitação nas zonas 
de reassentamento continuam 
precárias e problemáticas, para 
além de que as terras atribuídas 
são pedregosas e impróprias 
para a prática da agricultura.  
Por isso, “as comunidades 
enfrentam problemas sérios 
de fome, de acesso à água, ao 
transporte e a fontes alternati-
vas de rendimento para o seu 
próprio sustento”.

Mais do que isso, indi-
ca, as indemnizações a que 
têm direito não lhes fo-
ram pagas na totalidade. 
Em Junho de 2007, a mine-
radora Vale Moçambique ce-
lebrou um contrato mineiro 
com o Governo de Moçam-
bique para a exploração do 
carvão mineral, nos termos 
do qual foi atribuída uma con-
cessão mineira a favor da mul-
tinacional, abrangendo uma 
vasta área no distrito de Moa-
tize, em Tete, e que inclui as 
terras que eram ocupadas por 
mais de mil famílias.

bre a salvaguarda dos direitos 
das comunidades afectadas”. 
Com efeito, a mineradora Vale 
Moçambique, SA informou 
recentemente a celebração de 
um acordo vinculativo com a 
Vulcan Minerals para vender 
a mina de carvão de Moatize e 
o Corredor Logístico de Nacala 
no valor total de 270 milhões
de dólares americanos.

Na sequência das suas ac-
tividades de monitoria dos 
direitos sobre a terra e direi-
tos humanos das comunida-

des afectadas pelos grandes 
investimentos, a OAM afirma 
que interpôs significativos 
processos judiciais contra a 
mineradora para, entre outros 
assuntos, materializar o reas-
sentamento justo das comu-
nidades afectadas, incluindo o 
pagamento de uma indemni-
zação justa às famílias.

“Alguns processos conhe-
ceram desfechos e outros ain-
da aguardam por uma decisão 
final, num contexto de injus-
tificada morosidade proces-

sual que perpetua a violação 
dos direitos humanos e sobre a 
terra das comunidades afecta-
das que até ao presente vivem 
em condições de reassenta-
mento injusto, e numa situa-
ção de mendicidade e de mar-
ginalização”, sublinha a OAM.

Exemplificou que, através 
do Acórdão N.º 09/TAPT/19, 
de 12 de Abril, o TA, em Tete, 
condenou a Vale Moçambique 
a reconstruir todas as casas 
com problemas, obedecendo 
aos padrões previstos na ca-

Em Moatize foram retiradas algumas famílias para dar lugar à exploração de carvão mineral 

ANE reconstrói estradas 
destruídas pela chuva

Presidente do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres na monitoria da subida do Incomáti na Manhiça

REDE NACIONAL EM MANICA

Energia chega a mais três 
postos administrativos

Novas ligações dinamizam actividades produtivas

Projectada expansão 
de estações meteorológicas

Traficantes de órgãos humanos
postos fora de acção em Cuamba

duos implicados no crime, 
salientando que não vai des-
cansar enquanto os mandan-
tes não forem colocados fora 
de acção.

A corporação disse estar 
na posse de informações se-
gundo as quais o destino dos 
órgãos humanos é o Malawi 
para fins de obscurantismo. 

A ocorrência agitou a ci-
dade e forçou os munícipes a 

um regime de recolher obri-
gatório.

No distrito de Mecanhe-
las, a Polícia neutralizou uma 
quadrilha, composta por sete 
elementos, que se dedicava a 
assaltos a instituições do Es-
tado para furtar equipamen-
tos informáticos e motos.

A PRM reclama a recupe-
ração de quatro computado-
res e três motos, furtados nos 

finais do ano passado, através 
de arrombamento das portas 
do edifício do Governo e nos 
Serviços Distritais de Infra-
-estrutura e Planeamento. 

A Polícia acredita ser esta
quadrilha que assaltou as ins-
talações dos Serviços Distri-
tais de Educação, Juventude e
Tecnologia de Mecanhelas,  no 
ano passado, onde foram fur-
tados computadores.

RUA DE SOFALA NO 437- MATOLA ‘’F’’ 
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CIDADE DE NAMPULA 7

MUSEUS 

POLICIA 

HOSPITAIS 

CRUZ VERMELHA

Bombeiros – 
26212222/26212260/840293051

Serviço Geral –  26213693

Hospital Central de Nampula - 
846397669/840142500

Hospital Geral de Marrere - 
872477831

Piquete Operativo – 
26213070/846019452

Piquete SERNIC – 970070547

Polícia Camarária – 846902640

1.ª Esquadra - 842261454

2.ª Esquadra - 847340320

3.ª Esquadra - 842931393

4.ª Esquadra - 843930708

5.ª Esquadra - 846730641

6.ª Esquadra - 840237233

7.ª Esquadra - 846183694

Museu Nacional de Etnolgia – 

Av. Eduardo Mondlane 

(26212129/848453536)

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA 

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

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

Sexta-feira, 14 de Janeiro de 2022

A VOZ DO MUNÍCIPE

MUNÍCIPES residentes no bairro 
de Murrapaniua 1, arredores da 
cidade de Nampula, pedem às au-
toridades a reabilitação da via de 
acesso que parte da Nova Chaves 
até ao Mercado Grossista de Wa-
resta, com vista a descongestio-
nar a Avenida do Trabalho, que faz 
parte da Estrada Nacional Número 
1(EN1).

Albertino José, residente na-
quele bairro, disse que a via em 
alusão não está em condições de 
transitabilidade, porque quando 
chove torna-se lamacenta, facto 
que dificulta a circulação de pes-
soas e bens.

“Essa estrada da Nova Chaves 
é uma alternativa para evitar o 
congestionamento que se regista 
na Avenida do Trabalho, princi-
palmente, na hora de ponta. Nos 
tempos idos essa via já ajudou os 
residentes locais na deslocação 
para o  “Grossista” de Waresta, 
mas actualmente está péssima”, 

disse José. 
Miguel Hermenegildo, mora-

dor, afirmou que aquela estrada já 
mereceu intervenção na governa-
ção do malogrado edil Mahamudo 
Amurane.

“Fala-se da estrada circular. 
Qual é a dificuldade de melhorar 
esta via, que pode servir de alter-
nativa enquanto não surge a espe-
rada?”, questionou Hermenegil-
do. 

O munícipe Jonito da Silva dis-
se que o troço não oferece condi-
ções para reduzir a pressão sobre 
a Avenida do Trabalho, sendo que 
há necessidade de se reabilitar 
para melhorar o estágio actual.

“Se reabilitassem a nossa es-
trada podia ajudar muito, porque 
há momentos em que a Av. do 
Trabalho regista engarrafamento, 
dificultando assim a circulação”, 
frisou da Silva.

Agostinho Armando desta-
ca que na época chuvosa a estra-

Cidadãos pedem a reabilitação
da rua da Nova Chaves

PARA DESCONGESTIONAR AV. DO TRABALHO

da tem tido problemas sérios por 
causa da água estaganada.

“É muito importante que essa 
estrada seja reabilitada, pois vai 
descongestionar a Avenida do Tra-
balho”, frisou Armando.

Albertino  José Agostinho Armando Jonito da Silva

Miguel Hermenegildo

Munícipes exigem 
melhor  gestão 
de resíduos sólidos 

SÉRGIO FERNANDO

O
S munícipes da ci-
dade de Nampula 
continuam a exigir a 
melhoria dos proce-
dimentos de recolha 

e gestão de resíduos sólidos 
para dinamizar o saneamento 
do meio.

Algumas residenciais de-
batem-se com montes de lixo 
que não é removido. Por exem-
plo, os moradores da Unidade 
Comunal Agostinho Neto, no 
bairro de Murrapaniua, dizem 
que há quantidades enormes 
de resíduos que não são remo-
vidas há dois anos.

Verónica de Castro, mora-
dora de Murrapaniua, disse que 
o monte de lixo está a criar um
ambiente desagradável, por-
que a zona é caracterizada por

cheiro nauseabundo e presen-
ça de insectos, situação que se 
agrava a cada época chuvosa.

As pessoas que residem nas 
imediações da lixeira se sentem 
obrigadas a passar refeições no 
interior das suas residências 
com forma de evitar as moscas.

As estruturas do bairro já 
tentaram comunicar a edili-
dade para intervir, mas sem 
sucesso. Alfredo Muloia, de 34 
anos de idade, lamenta o fac-
to de a lixeira estar associada a 
esconderijo de bandidos, que 
molestam as suas vítimas, so-
bretudo, na calada da noite.

A mesma situação regis-
ta-se na zona do Nasser, local 
onde foi implantada uma ponte 
pedonal, onde o lixo bloqueou 
a via de acesso e a população 
circula com dificuldades.

Aliás, alguns comercian-

tes do mercado daquela zona 
aproveitam-se da situação 
para promover o fecalismo a 
céu aberto. 

 O bairro de Mutauanha é 
uma zona com sérios proble-
mas de acesso, por isso as via-
turas da edilidade não podem 
circular pelo interior do po-
voado, para além de que os re-
síduos sólidos são depositados 
em locais impróprios, sendo 
que quando chove cria um am-
biente de mal-estar e por isso 
a anciã Maria Felisberto, de 69 
anos de idade, pede a interven-
ção de quem de direito.

Os bairros de Namicopo, 
Namutequeliua, Napipine e 
Muahivire destacam-se como 
as  que têm sérios problemas 
de vias de acesso que possam 
permitir a circulação de viatu-
ras da edilidade para a remoção 

dos resíduos sólidos.
Por essa razão, os cidadãos 

exigem que os gestores muni-
cipais identifiquem procedi-
mentos de recolha de lixo que 
se adequem à realidade das zo-
nas peri-urbanas.

A gestão de resíduos sólidos 
é um problema antigo, sendo 
que o município já tentou im-
plementar projectos que visa-
vam revolucionar o sector de 
Salubridade, Higiene e Gestão 
Funerária, como por exemplo o 
uso de moto-contentores.

 Todas as iniciativas nunca 
se concretizaram, pois a zona 
do Lourenço tinha sido identi-
ficada para acolher as obras de 
construção do aterro sanitário 
para facilitar o tratamento do 
lixo. Informações em poder 
do “Notícias” referem que um 
grupo de técnicos realizou em 
meados do ano passado um 
estudo de impacto ambiental, 
mas enquanto isso a edilidade 
instituiu lixeiras municipais em 
locais improvisados, algumas 
das quais entre habitações, com 
todos os riscos de saúde pública 
daí advindos.

O responsável da Empresa 
Municipal de Saneamento de 
Nampula (EMUSANA), Alfredo 
Alexandre, disse à imprensa em 
Julho de 2021 que a materiali-
zação das obras de construção 
de aterro sanitário eliminaria as 
lixeiras que se encontram nos 
arredores da urbe.

À margem disso, um novo 
dilema surgiu nos últimos me-
ses com o incremento do nú-
mero de catadores de lixo que 
procuram materiais para a re-
venda, dificultando o trabalho 
da edilidade pelo facto de espa-
lharem os resíduos sólidos.

 Há lixo por quase toda a cidade de Nampula

Contribuição para 
recolha de lixo
O CONSELHO Municipal da 
Cidade de Nampula intro-
duziu a taxa de saneamento 
para melhorar a recolha e o 
tratamento de lixo, incluin-
do a gestão de lamas fecais e 
de águas negras.

O valor começou a ser 
cobrado em Julho de 2021, 
através de facturas emitidas 
pelo Fundo de Investimen-
to e Património do Abaste-
cimento de Água (FIPAG), 
em percentagens que vão de 
cinco a quinze por cento.

Os cidadãos mostram-
-se receptivos à iniciativa
e estão a efectuar o paga-

mento, pois os munícipes 
interpelados pela nossa Re-
portagem entendem a im-
portância de contribuir para 
melhorar o saneamento.

De acordo com José Mo-
made, de 44 anos de idade, 
o cidadão deve fazer a sua
parte contribuindo no pa-
gamento de taxas e impos-
tos mas, segundo referiu, é
importante que a edilidade
esteja preparada para apli-
car esses fundos para me-
lhorar a vida da comunida-
de.

Para Momade, as pes-
soas estão a pagar a taxa de 

lixo faz muito tempo, mas a 
experiência mostra que os 
contribuintes não se bene-
ficiam. “É uma lástima ver 
montes de lixo que não se 
removem há vários meses 
ou mesmo anos”, afirmou.

Os nossos interlocutores 
entendem que a taxa é obri-
gatória, pois o valor aparece 
associado à factura mensal 
de água, sendo que não dei-
xa opções de recusa e por 
isso, o que resta é mesmo 
exigir que os contribuintes 
sejam compensados, atra-
vés da recolha regular de 
resíduos sólidos.

Alguns dos poucos contentores que há são vandalizados 

Focados no saneamento do meio
O DIRECTOR do gabinete 
municipal de Comunicação 
e Imagem, Nelson Carva-
lho, disse ao “Notícias” que 
a instituição está focada na 
melhoria do saneamento, 
através de intervenções na 
rede de esgotos e drena-
gens.

Indicou que, neste mo-
mento, o somatório da taxa 
ainda está na posse da em-
presa FIPAG e há diligên-
cias para que o valor seja 
canalizado ao município, 
explicando que não há ne-
nhuma dificuldade para o 
efeito, são procedimentos 
normais.

Segundo Carvalho, de-
pois de ter a disponibilidade 
do valor, a edilidade  traba-

ainda que não há nenhuma 
intervenção nova, pois algu-
mas actividades já vinham de-
correndo. A taxa vai dinami-
zar o exercício de actividades.

“Na rua de Moma assis-
tia-se a exposição de águas 
negras. O mesmo ocorria no 
bairro de Muhala e na rua Ma-
combre.Foram feitas inter-
venções e há resultados posi-
tivos”, disse Carvalho.

Aquele responsável acres-
centou que os técnicos estão, 
também, no terreno a realizar 
as actividades de sensibiliza-
ção das comunidades com o 
apoio dos líderes locais, para 
promover as boas práticas no 
tratamento de águas negras, 
manilhas e valas de drena-
gem.

lhará no sentido de colocar 
em práticatodas as acções 
previstas.

Referiu-se, por exem-

plo, de obras de construção 
de drenagens e esgotos, para 
além da aquisição de equipa-
mentos diversos, revelando 

Com todos os riscos, crianças brinca em montes de lixo 

Houve melhorias mas há malfeitores 
SEGUNDO Carvalho, dos 
investimentos previstos no 
âmbito da taxa de saneamen-
to está prevista a construção 
de drenos em quase todos os 
bairros da autarquia, um de-
safio que se acredita possível.

Anotou que antes da go-
vernação de Paulo Vahanle 
havia montes de lixo em qua-
se todas as unidades residen-
ciais, tendo sido levada acabo 
uma campanha de limpeza 
que consistiu na recolha de 
resíduos sólidos.

O director diz que actual-
mente a cidade melhorou. 
Persistem alguns focos que 
exigem um esforço redobra-
do, pois de acordo com as 
suas palavras casos esporádi-
cos são resultantes da igno-
rância e acções premeditadas 
para descredibilizar o traba-

lho dos gestores municipais.
“Vamos continuar a com-

bater os montes de lixo e 
outras componentes que es-
tão ligadas ao saneamento”, 
acrescentou, manifestando a 
esperança de que com a dis-
ponibilização do valor, a urbe 
terá a situação de lixo con-
trolada.

Numa altura em que o 
município está preocupado 
com actividades que possam 
ter impacto na vida dos ci-
dadãos, Carvalho diz que há 
registo de situações de van-
dalização de contentores de 
lixo e de grelhas que foram 
colocadas nas drenagens.

Por isso, as acções de sen-
sibilização visam ainda de-
sencorajar esse tipo de prá-
tica. Para o efeito, é urgente 
a necessidade de cada muní-

cipe ser vigilante e denunciar 
todo mau comportamento.

Explicou que os fundos 
que estão a ser usados para 

substituir as grelhas deviam 
servir para investir em outras 
áreas, uma realidade que re-
tarda o progresso da cidade.
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O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - UNDP lançou uma Manifestação de Interesse para 
provedores de Bens e Servicos. Os documentos do concurso estão nos links abaixo:

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

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

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

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

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

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

Unidade de Procurement do PNUD – Moçambique

315

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

Concurso Público

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA PROVINCIAL DA REPÚBLICA-MAPUTO
REPARTIÇÃO DAS AQUISIÇÕES

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Arrendamento de Imóvel

1. A Procuradoria Provuncial da República-Maputo convida todos os interessados que

reúnam os requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para o arrendamento 

de imóveis para escritórios e residências.

1.1- Escritorios do tipo 3 ou 4, localizados na Província de Maputo, nos seguintes termos:

 No Município da Manhiça 1 (um) imóvel para o funcionamento da

Procuradoria Distrital da República-Manhiça;

 No Município da Boane 1 (um) imóvel para o funcionamento da Procuradoria 

Distrital da República-Boane;

1.2- Residencias do tipo 3 ou 4, localizados na Cidade e Provincia de Maputo, nos seguites 

termos:

 Na cidade de Maputo 2 (Dois) imóveis para habitação de Magistrados do

Ministério Público;

 No Distrito de Namaacha 1 (Um) imóvel para habitação de Magistrado do

Ministério Público.
2. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações na Procuradoria
Provincial da República-Maputo, cidade da Matola, Praça de Municipio, nº 7, Celular nº   + 258
(82) 3245110 (87) 0773583, junto da Repartição de Aquisições.

3. As propostas deverão ser acompanhadas dos seguintes documentos:

a) Fotocopia autenticada do Título de Propriedade do Imóvel ou Registo Predial;

b) Fotocópia autenticada do documento de identificação Civil e NUIT, tratando-se de
pessoas singulares;

c) Escritura Pública ou documento equivalente em originais ou cópias autenticadas,

tratando-se de pessoas colectivas;

d) Declaração reconhecida pelo Cartório Notarial de que não se encontra em nemhuma

das situações de impedimento de contratar com o Estado (Para pessoas singulares e

colectivas);

e) Documento comprovativo da regularidade Fiscal  (Para pessoas singulares e colectivas);

f) Certidao emitida pelo Tribunal Judicial copentente que atesta a situação jurídica do

imóvel;

4. As Propostas deverão ser entregues no endereço indicado no nº 2, durante o horário

normal de expediente.
5. A contratação será regida 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, 12 de Janeiro de 2022
Autoridade Competente

 (Ilegível) 34

O OBSERVATÓRIO da Ci-
dadania de Moçambique 
(OCM) espera ver agenda-
da para a próxima sessão 
da Assembleia da República 
(AR) a proposta de Lei que 
cria o cartão do cidadão, um 
documento único para vá-
rios efeitos.

Esta organização da so-
ciedade civil entende que 
o documento vai permitir a
racionalização de recursos
financeiros e tempo de tra-
tar identificações de forma
dispersa, tanto para o cida-
dão, como para o Estado.

Esta e outras quatro 
propostas de lei foram sub-
metidas ao Governo e ao 
Parlamento em 2020, es-
perando-se que as mesmas 
sejam discutidas e apro-
vadas para o benefício dos 
moçambicanos.

O director executivo da 
OCM, Ismael Mussa, explica 
que, no ordenamento ju-
rídico moçambicano, para 
o cidadão comprovar a sua
identidade civil, fiscal, de
segurança social e eleito-
ral deve diligenciar junto
de várias entidades públi-
cas, no sentido de obter a
respectiva documentação,
com todos os custos asso-
ciados.

“Esta situação não afec-
ta apenas o cidadão, mas 
também o Estado que tem 
custos associados à criação 
de condições materiais para 
a emissão de múltipla do-
cumentação”, demonstrou 
Mussa em entrevista conce-
dida ao “Notícias”. 

De acordo com este ac-

tivista social, para a partici-
pação política dos cidadãos 
nos pleitos eleitorais que 
acontecem nos intervalos 
de cinco anos, por exemplo, 
devem se recensear para 
obter o cartão de eleitor, o 
que podia ser dispensado 
emitindo este documento 
único.

As outras propostas sub-
metidas à AR por esta or-
ganização são as que criam 
a lei do direito de acção 
popular; de alteração pon-
tual da lei do Imposto so-
bre Rendimento de Pessoas 
Singulares (IRPS); da lei de 
contenção da despesa pú-
blica e do direito à antena e 
à réplica política. 

Para fazer a indução dos 
deputados da AR sobre estas 
propostas de lei, o OCM e a 
Fundação MASC realizaram, 
nos finais de 2021, em Ma-
puto, um seminário de so-
cialização com os membros 
da Comissão dos Assuntos 
Constitucionais, Direitos 
Humanos e de Legalidade.

No mesmo encontro, de 
acordo com Ismael Mussa, 
o presidente desta comis-
são da AR, António Boene,
garantiu que as propostas
serão levadas à discussão
ainda na presente legisla-
tura, com vista à sua trans-
formação em projectos de
lei, o que pode acontecer na
segunda sessão deste ano.

Sobre a proposta de lei 
do direito à acção popular, 
Ismael Mussa explicou que 
se trata de uma prerrogativa 
estabelecida no artigo 81 da 
Constituição da República, 

rante a luta de libertação na-
cional e da defesa da soberania.

Por seu turno, os líderes 
comunitários de Mecula ga-
rantiram que irão reforçar a vi-
gilância e denunciar quaisquer 
movimentos de pessoas estra-
nhas naquele distrito. Artur 
Sané, régulo de Nambuarro, 
prometeu denunciar às FDS 
os parentes que estiverem en-
volvidos com os terroristas, 
convidando aos seus pares a 
seguirem o exemplo.

Judite Massengele disse 
que o Governo está a conside-

rar todos os meios para pro-
teger os cidadãos, sendo que 
o pedido dos antigos com-
batentes vai merecer o devi-
do tratamento por parte das
autoridades governamentais,
uma vez tratar-se de um as-
sunto complexo.

O terrorismo é um fenó-
meno complexo, sobretudo 
pela forma como os seus au-
tores actuam para provocar 
mortes e destruição de infra-
-estruturas sociais, económi-
cas e do Estado, o que moti-
vou os antigos combatentes a

consideram ser este mais um 
momento para demonstrarem 
a sua disponibilidade de se 
sacrificar pela paz e tranquili-
dade. Neste momento, o nú-
mero de deslocados internos 
em Mecula tende a subir e até 
à última terça-feira, estavam 
contabilizados 5207, o cor-
respondente a 1404 famílias. 
Na semana passada, o núme-
ro de deslocados era de 3803 
pessoas, provenientes de 1192 
famílias, de acordo com o ad-
ministrador de Mecula, Antó-
nio Joaquim.

LUTA CONTRA TERRORISMO

Antigos combatentes 
pedem armas 
em Mecula

Milhares de deslocados aguardam pelo acolhimento em Mecula

PROPOSTA DEPOSITADA NA AR EM 2020

OCM espera ver agendada 
lei que cria cartão do cidadão

que constitui um pilar bá-
sico do Estado de Direito, 
por ser um instrumento de 
participação e intervenção 
democrática dos cidadãos 
na vida pública.

Também permite fazer 
a fiscalização da legalida-
de, de defesa dos interesses 
difusos legalmente prote-
gidos, o que para o OCM 
constitui um imperativo 
que a Assembleia da Repú-
blica discuta e aprove uma 
lei de acção popular, de 
modo a fixar os mecanismos 
para a efectivação deste di-
reito constitucionalmente 
consagrado.

Em relação à alteração 
pontual da Lei do IRPS, o 
OCM considera que vaia 

alargar as deduções admi-
tidas legalmente, argumen-
tando que, na sua maio-
ria, os cidadãos auferem 
um rendimento baixo que, 
muitas vezes, não cobre 
os custos de aquisição dos 
bens e serviços básicos ne-
cessários para a sua sobre-
vivência. 

“E têm ainda de supor-
tar as despesas associadas à 
assistência médica e medi-
camentosa, além da educa-
ção”, lamentou e acrescen-
ta que as propostas de lei 
do direito à antena e réplica 
política surgem da necessi-
dade de a AR dever adop-
tar um quadro legal para o 
exercício do direito funda-
mental.

A
NTIGOS combatentes 
da luta de libertação 
nacional e da defesa 
da soberania, no dis-
trito de Mecula, no 

Niassa, pediram quarta-feira 
ao Governo provincial a alo-
cação de armas de fogo para 
ajudarem na luta contra os ter-
roristas.

Nos últimos dois meses, 
os malfeitores atacaram este 
distrito, onde mataram cinco 
pessoas e destruíram casas e 
outras infra-estruturas pú-
blicas e privadas, provocando 
milhares de deslocados inter-
nos. O pedido foi manifestado 
no encontro que a governado-
ra do Niassa, Judite Massen-
gele, manteve com os antigos 
combatentes baseados em 
Mecula, durante a visita efec-
tuada ao distrito onde desde 
Novembro se vive uma situa-
ção de insegurança em razão 
das acções dos terroristas.

Os malfeitores estão a fu-
gir de Cabo Delgado onde as 
Forças de Defesa de Moçam-
bique (FDS), com ajuda dos 
aliados do Ruanda e dos países 
da Comunidade para o Desen-
volvimento da África Austral 
(SADC), estão a conquistar 
terreno ao desalojá-los das 
suas bases.

Os antigos combatentes 
reconheceram, na ocasião, os 
esforços exercidos no combate 
aos terroristas em Mecula, mas 
entendem que poderiam dar a 
sua contribuição na protecção 
de vidas humanas com base 
na experiência acumulada du-

 J.
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Ismael Mussa, director executivo do Observatório da Cidadania de Moçambique
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
________

CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇO DE SAÚDE DA CIDADE

HOSPITAL GERAL DE MAVALANE

ANÚNCIO DE CONCURSO 
1. O Hospital Geral de Mavalane (HGM) convida empresas interessadas a apresentarem
propostas, fechadas, para os concursos seguintes:

Nº do 
Concurso

Objecto do Concurso

Data e Hora 
Final para 

Entrega das 
Propostas

Data e 
Hora para 

Abertura das 
Propostas

Modalidade posicionamento

Valor para 
Aquisição 

(Não 
Reembolsável)

01/HGM/
UGEA/2022

Contratação para 
fornecimento de 

Material de Consumo 
para copa e cozinha

26/01/2022
08:00hrs

26/01/2022
08:15 Hrs

Limitado
02/02/2022

09:30 Hrs
1000,00 MT

02/HGM/
UGEA/2022

Contratação para 
fornecimento 

material
Odontológico. 

Hosp. Laboratorial 
e Químico-

Estomatologia

26/01/2022
09:10hrs

26/01/2022
09:20 Hrs Limitado

02/02/2022
09:30 Hrs

1000,00 MT

03/HGM/
UGEA/2022

Prestação  Serviços 
de Manutenção e 

Reparação de Bens 
Imóveis

Lote I: Serralharia
Lote II: Pintura

Lote III: Carpintaria 
Lote IV: Carpintaria

26/01/2022
10:00hrs

26/01/2022
10:10 Hrs Limitado

02/02/2022

10:00 Hrs
1000,00 MT

04/HGM/
UGEA/2022

Prestação de Serviço 
de Manutenção 

preventiva e 
correctiva de 

Equipamento de Frio

26/01/2022
11:00hrs

26/01/2022
11

10 Hrs
Limitado

02/02/2022
10:00 Hrs

1000,00 MT

05/HGM/
UGEA/2022

Contratação para 
prestação de Serviços 

de Fumigação e 
Desratização

26/01/2022
11:50hrs

26/01/2022
12:00 Hrs Limitado

02/02/2022
10:30 Hrs

1000,00 MT

06/HGM/
UGEA/2022

Contratação para 
Aquisição de Pneus e 

Baterias.

26/01/2022
12:30hrs

26/01/2022
12:40 Hrs Limitado

02/02/2022

10:30 Hrs
1000,00 MT

07/HGM/
UGEA/2022

Aquisição de 
consumíveis de 

escritório: Tonner

26/01/2021
13:00hrs

26/01/2022
13:15 Hrs Limitado

02/02/2022

11:30 Hrs
1000,00 MT

08/HGM/
UGEA/2022

Aquisição de 
Equipamentos, 
Maquinaria e 
Mobiliários

27/01/2022
09:00hrs

27/01/2022
09:15 Hrs Limitado

02/02/2022
11:30 Hrs

1000,00 MT

09/HGM/
UGEA/2022

Contratação para 
Aquisição de Material 

Duradouro de 
Escritório

27/01/2022
10:00hrs

27/01/2022
10:15 Hrs

Limitado
02/02/2022

12:00 Hrs
1000,00 MT

10/HGM/
UGEA/2022

Contratação 
de Serviços de 
Manutenção e 
Reparação de 

Geradores

27/01/2022
11:10hrs

27/01/2022
11:25 Hrs Limitado

02/02/2022
12:00 Hrs

1000,00 MT

11/HGM/
UGEA/2022

Contratação para 
prestação de 

Serviços de Sucção 
de Águas negras e 
Desentupimento

27/01/2022
12:00hrs

27/01/2022
12:10 Hrs

Limitado
02/02/2022

12:30 Hrs
1000,00 MT

01/PB/
HGM/

UGEA/2022

Aquisição de Géneros 
Alimentícios

Lote I: Produtos de 
Lavandaria

Lote II: Limpeza Geral

04/02/2022
09:00hrs

04/02/2022
09:15hrs Público

14/02/2022
09:30 Hrs

1000,00 MT

02/PB/
HGM/

UGEA/2022

Aquisição de Géneros 
Alimentícios

Lote I: Produtos de 
Mercearia

Lote II: Aquisição de 
Frescos

04/02/2022
11:10hrs

04/02/2022
11:25 Hrs

Público
14/02/2022

10:30 Hrs
1000,00 MT

2. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou
levantá-los em formato electrónico na UGEA do HGM pela importância não reembolsável de 1000,00 MT,
através de um talão de depósito do Banco Comercial de Investimentos (BCI), conta n.º 6407218710001.

As Propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e serão abertas em sessão pública, no mesmo 
endereço, na presença dos Concorrentes que desejarem comparecer:

Endereço: Hospital Geral de Mavalane, Av. FPLM n.º 2260- Maputo

Tel: 21463054       Fax: 21460416 

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

Autoridade Competente

(Ilegível)

382

PARA DESENHAREM POLÍTICAS

Ministro da Defesa 
quer quadros 
comprometidos

JOANA MACIE

O 
MINISTRO da Defesa 
Nacional, Cristóvão 
Chume, defende uma 
Direcção Nacional 
de Política de Defesa 

(DNPD) dinâmica, estudiosa, 
descomplexada e exposta ao 
ambiente externo, o que exige 
quadros tecnicamente brilhan-
tes e comprometidos com o 
trabalho.

Falando quarta-feira úl-
tima, em Maputo, na tomada 
de posse de novos quadros que 
passam a assumir cargos de di-
recção, Chume disse que a ins-
tituição precisa de dirigentes 
que exteriorizam o seu pensa-
mento para o bem das áreas em 
que estiverem.

Trata-se de directores na-
cionais, delegados de centros 
provinciais de Mobilização e 
Recrutamento, bem como adi-
dos de Defesa que irão repre-
sentar o país no estrangeiro.

Dirigindo-se especifica-
mente ao novo director da 
DNPD, o Brigadeiro Anastácio 
Barassa, o ministro orientou a 
não manter pessoas que não se 
enquadram nas equipas ou no 
perfil da exigência da missão.

Cristóvão Chume quer ain-
da ver no centro das atenções 
desta direcção a análise estra-
tégica porque, segundo afir-
mou, “o ministério está a ca-
minhar nas cegas”. 

“Estamos às cegas. Não 
sabemos para onde vamos. O 
ambiente estratégico interno e 
externo da actuação das Forças 
Armadas alterou consideravel-
mente nos últimos cinco anos”, 
lamentou o ministro e explicou 

subjectivas que lesam a exe-
quibilidade da missão militar”, 
alertou.

O ministro exige que o re-
cém-nomeado director nacio-
nal desta área apresente uma 
proposta de capacitação das 
FADM nas vertentes mais exi-
gentes, referindo-se à forma-
ção de estrategas na área de de-
fesa nacional e Forças Armadas.

Salientou a importância de 
investir no capital humano na 
arte de melhor defender o país, 
distanciando-se da busca de 
oportunidades, quer internas 
quer externas, que oferecem 
formação em áreas que pouco 
acrescentam para o Exército.

O campo da cooperação bi-
lateral é outro que deve melho-
rar o seu desempenho, haven-
do necessidade de distinguir 
as parcerias estratégicas que 
venham somar mais oportu-
nidades e capacidades para as 
Forças Armadas. 

No contexto da luta contra 
o terrorismo, o ministro exi-
ge a maximização de alianças
estratégicas que coloquem as
FADM na frente internacional
mais robusta do combate a este
flagelo, sem descurar os pactos
já alcançados com os países da
região, União Europeia, in-
cluindo o Ruanda.

O dirigente aconselhou 
para que se continue a apostar 
nas comissões permanentes de 
Defesa e Segurança com os paí-
ses vizinhos porque “Moçam-
bique sempre foi o dinamizador 
das mesmas, pois a nossa loca-
lização geoestratégica coloca-
-se na esteira de maiores desa-
fios do ponto de vista de defesa 
e segurança”.

que, da pirataria marítima que 
se colocava como um grande 
desafio para Moçambique, veio 
o terrorismo que antes estava
em territórios mais a norte do
continente africano. 

“Não estávamos tão avi-
sados. Continuamos menos 
avisados. Faltam estudos ob-
jectivos. Se não possuímos 
capacidades internas para o 
efeito, devemos induzir a pro-
dução e discussão de conteú-
dos que interessam a defesa 

nacional”, recomendou.
Ainda sobre esta área, o mi-

nistro entende que o país não 
deve continuar a funcionar sem 
os documentos que estruturam 
o edifício legal e conceptual da
defesa nacional, pois a ausência 
dos mesmos minimiza a op-
timização de valências que as
Forças Armadas de Moçambi-
que (FADM) possuem. 

“Colocar a liderança no pa-
pel de entusiastas deixa-nos, 
por vezes, perdidos em ideias 

Ministro da Defesa Nacional, Cristóvão Chume

Forças na reserva  
como alternativa credível  
PARA Cristóvão Chume, o Co-
mando de Reservistas deve 
constituir-se, a médio prazo, 
como uma força alternativa, 
credível e que substitua as forças 
no activo em outras missões de 
interesse público.

Dirigindo-se ao comandan-
te do Comando de Reservistas, 
Brigadeiro Luciano Barbosa, o 
ministro exigiu estratégias de 
protecção a grandes objectos 
económicos, segurança maríti-
ma, protecção de áreas de con-
servação, entre outras, liber-
tando assim as Forças Armadas 
para estarem prontas e dispo-
níveis para missões eminente-
mente de defesa.

Para isso, orientou para que 
o novo comandante apresente
uma proposta de reestrutura-
ção do documento normativo
que cria este comando, deven-
do dotá-lo de recursos huma-
nos descomplexados e abertos
a arriscar e trilhar por caminhos
pouco conservadores que ainda
continuam a impor-se no seio
do sector da defesa.

Segundo o ministro, as tec-
nologias de informação e co-
municação permitem hoje em-
barcar em modelos modernos 
de gestão de pessoal, exigindo a 
inclusão desse formato no plano 
de trabalho e a busca de técnicos 
qualificados a nível interno.

A Manuel Figueiredo Dom-
bo, que tomou posse como as-
sessor do ministro da Defesa, 
Cristóvão Chume disse que es-
pera um apoio pessoal e próxi-
mo na coordenação dos grandes 
temas relacionados com par-
cerias estratégicas que estejam 

fora da alçada da Direcção Na-
cional de Política de Defesa Na-
cional. 

“A nossa folha de contactos 
institucionais deve estar actua-
lizada e dinâmica, não permi-
tindo que o ministro da Defesa 
perca contacto com instituições 
públicas e privadas que mantêm 
relação de benefícios para o sec-
tor de defesa nacional”, alertou.

Aos delegados provinciais, 
o ministro exigiu a dinamização 
da presente campanha de re-
censeamento militar, devendo
superar as metas estabelecidas,
mesmo reconhecendo os desa-
fios que encontrarão no terreno. 

Cristóvão Chume exigiu 
ainda que se apliquem na coor-
denação, ao nível provincial, 
dos processos administrativos 
dos utentes dos serviços, evi-
tando o crónico problema da 
burocratização de procedimen-
tos. 

Disse que grande parte dos 

utentes são cidadãos que deram 
contributo na defesa do país e 
esperam celeridade dos seus 
processos para encontrarem re-
pouso merecido. 

“Apliquem-se também na 
boa gestão da coisa pública, 
particularmente os valores co-
lectados em diversos serviços 
prestados. Estaremos atentos à 
vossa gestão financeira e admi-
nistrativa”, alertou. 

HÁ FUNCIONÁRIOS 
QUE SE RECUSAM 
A REFORMAR
SEGUNDO o ministro da 

Defesa Nacional, existem, nos 
centros provinciais de Mobili-
zação e Recrutamento, funcio-
nários sem iniciativas, que não 
dominam as plataformas colo-
cadas à disposição pelo Esta-
do, tornando assim complexa, 
lenta e chata a prestação dos 
serviços públicos.

Lamentou a existência de 
funcionários com idade da re-

forma, mas que teimam em 
não se desvincular, de modo a 
abrirem vagas para jovens dis-
poníveis e capazes de dar uma 
nova visão e inovação nos ser-
viços prestados.

De acordo com o dirigente, 
assiste-se ainda nestes serviços 
a arquivos abarrotados de pa-
péis, por vezes mal cuidados, 
quando existem disponíveis 
plataformas tecnológicas que 
minimizam a acumulação de 
papéis em espaços de trabalho. 

“O delegado deve trans-
formar-se em líder da equipa. 
Pretendemos de vós, mulheres 
e homens, que incitem as equi-
pas a mudanças e inovação”, 
acrescentou Cristóvão Chume.

Entretanto, Chume re-
conheceu o papel crucial de 
liderança dos quadros que 
transmitiram a sua missão de 
direcção e chefia, pela expe-
riência transmitida ao longo do 
seu trabalho. 

Forças Armadas na reserva devem ser alternativa credível 
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O Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários (INATRO, IP) informa aos 

seus utentes e ao público em geral que não está a produzir a Carta de 
Condução Biométrica desde o dia 1 de Dezembro de 2021.
A não produção física deste documento, resulta da rescisão do contrato, a 30 
de Novembro de 2021, com a  entidade confiada a produzir e a imprimir a 
Carta de Condução Biométrica, em virtude das irregularidades de natureza 
administrativa registadas no âmbito da respectiva contratação.

Para acções subsequentes sobre as irregularidades administrativas consta-

tadas e assegurar o cumprimento das obrigações entre a contratante e a 

contratada, o INATRO, IP remeteu o assunto às autoridades competentes, 

em cumprimento da legislação aplicável.

Na perspectiva de garantir a continuidade do serviço de produção e impres-

são da Carta de Condução Biométrica, o INATRO, IP, de imediato, iniciou com 

o processo de contratação de uma entidade com vista a retoma dos serviços

o mais urgente possível.
Enquanto decorre o processo de contratação da entidade para a produção

da Carta de Condução Biométrica, os condutores continuarão a usar a
Carta de Condução Temporária emitida nas situações de  condutor inicial,

averbamento e segunda-via, renovação, actualização de detalhes e caso se
encontre caducada, os condutores deverão dirigir-se às Delegações do
INATRO, IP a fim de prorrogar a sua validade.

Maputo, aos 12 de Janeiro de 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

INSTITUTO NACIONAL DOS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, IP

Departamento de Comunicação e Imagem

COMUNICADO

Cidade de Maputo, Avenida 25 de Setembro, n.º 1967, Caixa Postal n.º 4436
377 241

ANÚNCIO – Pedido de Manifestação de Interesse 

Concurso de Seleção de Empresas para Prestação de Serviços de Implantação e Instalação 
de Linha de Cabo de Fibra Óptica Subterrâneo e Aéreo, incluindo a construção de vedação 
de Aço, base de Betão e cobertura para Geradores em pontos com BTS no Território Nacio-
nal.

A Movitel S.A., empresa Moçambicana a operar no ramo das telecomunicações desde maio 
de 2012, no âmbito da expansão e manutenção de serviços de telecomunicações no 
território nacional, pretende implantar e instalar linhas de cabo de fibra ótica subterrâneo e 
aéreo, incluindo a construção de vedação de aço, base de betão e cobertura para geradores 
em pontos com BTS no território nacional, de acordo com a seguinte relação:

Implantação de Linhas de Cabo subterrâneo e aéreo, construção de vedação de Aço, 
base de betão e cobertura para Geradores

Às empresas interessadas, solicita-se que apresentem as suas propostas no período 
compreendido entre 11 de Janeiro à 19 de Janeiro do presente ano. Para mais infor-
mações e/ou termos de referência, bem como, o envio de propostas técnicas, financei-
ras e manifestação de interesse, poderá ser feito a partir dos seguintes endereços 
eletrónicos:

• xuandv1@viettel.com.vn
• ngoc.monica@movitel.co.mz
• Xuandv@gmail.com

Poderá, tambem, entrar em contacto com a Srª Mónica pelo +258 87 963 3333 

Por favor, inclua a referência do concurso no assunto do e-mail: 2656/REQ-INF _ Install Under-
ground and Air optical Cable _ MVT

É de referir que apenas serão consideradas as propostas acompanhadas dos seguintes documentos 
legais:

• Alvará de construção
• Licença / Certidão de exercício de actividade comercial
• Experiência comprovada em projectos similares ou afins
• As propostas devem ser enviadas em função de cada lote

Maputo, 10 de Janeiro de 2022

Em todo lugar, A todo momento Em todo lugar, A todo momento

No

1

2

3

4

5

Obra Quantidade Localidade

Instalação de Cosite e cell 4G para telecomunicações

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

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

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

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

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

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

101 sites

260,000 km

188 km

15 sites

12 sites

13 sites

37 sites

Maputo, Tete

Gaza, Manica

Nacala

Gaza

Inhambane

Manica

Tete

6

7

31
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VA LO R I Z AÇ ÃO  D O  M E T I C A L

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

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

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

COMUNICADO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Sócrates Vaz Bernardo Dias 

Matias Morgado Guivala 

Mário Augusto Gaspar

Manunu Na Mamwenhe Lamucani 

Mahomedzicar Osman 

Izaquiel Fernandes 

Ide Selemane Ide 

Fundação Agha Khan

Fernando Cesar Sucute

Fernando Carlitos Afai Quinava 

Faruque Juma Ibraimo 

Estevão Valentim 

Esmeralda Anli 

Ernesto Alfredo Phiri 

Dionísio  Muemede

Costa Mário Padiuma

Aurelina Lucília Bernardo Jorge 

Associação de Uvala de Mararange

Alcina Cassimo Khan 

Habiba Jamal Amade

SV Microcrédito, E.I.

M2 Microcrédito, E.I.

Tiende Pamodja Microcrédito E.I.

Binasse Nacir Microcrédito E.I.

Osman Microcrédito E.I.

Nlrati Sandokan Microcrédito, E.I.

Ide Microcrédito, E.I.

Fundação Agha Khan Microcrédito E.I. 

Fernando Cesar Sucute Microcrédito E.I.

Kulinga Microcrédito, E.I.

Kussaidiya Microcrédito, E.I.

Leva Tako Microcrédito, E.I.

MMA Microcrédito, E.I.

Phiri Microcrédito, E.I.

Vakani-Vakani Microcrédito, E.I.

PADIUMA Microcrédito, E.I.

Shelemir Microcrédito E.I.

Associação de Uvala de Mararange Microcrédito, E.I.

Microcrédito Rahnia, E.I.

Habiba Microcrédito, E.I

N/O Nome comercial do operador Representante

1. Província de Cabo Delgado

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Zuze Francisco Zulu 

 Matias Bernardo

Maimuna Faquirá Ussi 

Jorge Baptista Sumila 

João M. Muchanga

Jeremias José Muhai 

 Adelaide Bela Agostinho

Ferreira Engenheiro

Estilano Álvaro Eglande 

Edson Remane Muzuza Adamo Natha 

Belmiro Taveira Mizé Lampião

Alexandre Lampião 

Adélia Mugua Domingos 

Ângelo de Arcanjos Messias Ferreira

Fernando Nhambo Manhiço

WIZU Microcrédito, E.I.

Matias Crédito , E.I.

V. Sucesso Microcrédito, E.I.

Chuabo - Micro- Crédito, E.I.

João M. Muchanga

Chalseia Microcrédito, E.I.

Hokolala Microcrédito, E.I.

Ferreira Engenheiro, Microcrédito, E.I.

Lanos Microcrédito E.I.

Edson Remane Muzuza Adamo Natha 

Belmiro Taveira Mizé Lampião

AZADER,

Lúrio Microcrédito, E.I.

VK Microcrédito, E.I.

ABA Microcrédito E.I

Microcrédito Skantha - Mioskantha, E.I

N/O Nome comercial do operador Representante

7. Província de Zambézia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Mussa Hilário Dinis 

Ana Antónia Henrique Dimitri

Maria Virgínia S. L. Maquechemu 

Marcelo Dias João 

Felisberta António Victorino Guerra 

Edson da Clara Vicente Lino 

Edgar Manuel Ramul 

Domingos Valente Muchisse 

Cândida Orlando Joaquim Goia 

Asmita José Sacur Cassamo Chongo 

Arcanjo Gervásio Carvalho 

Adelaide Celma Januario 

Elídio João Muvale

Nequeleto Augusto Inácio 

Gércia da Aparição Curado Mucipo

António Pires

Dinis Microcrédito, E.I.

Microcrédito Nilva, E.I.

Microcrédito Dzua, E.I.

Marcelo Dias Microcrédito, E.I. 

Microcrédito Kulambo, E.I.

Txuna Ni Manja Microcrédito, E.I.

Célula Microcrédito, E.I.

Domingos Valente Muchisse Microcrédito, E.I.

Cândida Orlando Microcrédito, E.I.

ELL Microcrédito, E.I.

Carvalho Microcrédito, E.I.

CELMA Microcrédito, E.I.

Akani Microcrédito, E.I.

NEQ Microcrédito, E.I.

Mindo’s Microcrédito, E.I.

Microcrédito Relâmpago, E.I.

17

18

19

20

Fidelino Hilário Espada Constantino 

Rodane Tembe

Jone Paulo Moisés

Natércia Alberto da Conceição Seda  

Espada Microcrédito, E.I

H.T Microcrédito, E.I

Jone Microcrédito, E.I

N. Seda Microcrédito, E.I

N/O Nome comercial do operador Representante

6. Província de Tete

1

2

3

4

5

6

7

Maria Manela Eusébio Ledge 

Claudia Rosita José Baine

Associação Microcrédito de Luchiringo

Afonso Muraco Namaito

Francisco Milton Jorge Brito

Soluções de Microcrédito, E.I 

Kukula Niassa Microcrédito, E.I.

ADC Microcrédito, E.I.

ADECON Microcrédito, E.I.

AMICROL Microcrédito, E.I.

BMC - Banca Microcrédito, E.I.

Inter Microcrédito, E.I

N/O Nome comercial do operador Representante

2. Província de Niassa

Associação para o Desenvolvimento da 
Comunidade

Associação Zambeziana para o 
Desenvolvimento Sustentável

Associação para o Desenvolvimento 
Comunitário do Niassa

1

2

3

4

5

6

7

8

Zeferino Aberto Gravata Canivete

Trindade Bicho Simão

Felisberto Zunza

Faustino Vasco Almeida

Estevão Chicuama

Alcides Paulo Aliazar Paulo Cintura

Laura Sérgio Gulele

Zeferino Canivete Microcrédito, E.I.

M.O. Microcrédito, E.I.

F.R.N.M.Z Microcrédito, E.I

Maita Basa Microcrédito, E.I.

Mina Microcrédito, E.I

Associação Kwaedza Simukai Manica

Paulino Microcrédito, E.I.

MLT Microcrédito, E.I.

N/O Nome comercial do operador Representante

4. Província de Manica

Organização para a paz e desenvolvimento 
humanitário

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Abdul Abubacar Azevedo

Alexandre Salvador Sumbana

Américo Alberto Agostinho

Argentino Francisco

Brito Muansuro

Carlos Avelino Lourenço Garcia

Clemente Francisco Dijá

Egnência Quenjasse Mahoque

Fátima Maconde

Fernando Morgado

Francisco Hanhane Muhole

Gabriel Filimone Muatinissa

Júlio Muhie Namaito

Juvêncio Nhantumbo

Madalena André Monjane

Maia Dionísio Lacerda

Miraldo Jeque Luís Lourenço 

Nilza Felisberto Guirrugo Manganhela

Niprege Ramadane João

Sandra Mariza Ambrossainho

Valdimiro Alexandre de Rosta Joel

Azevedo Microcrédito, E.I.

Alexandre Salvador Sumbana Microcrédito, E.I.

Américo Microcrédito, E.I.

VMC Microcrédito, E.I.

Nacala Prestígio Microcrédito, E.I.

CG Microcrédito, E.I.

Chikhate Microcrédito, E.I.

Ephiro Microcrédito, E.I.

AMF Microcrédito, E.I.

Nunnuwe Microcrédito, E.I.

Aloga Microcrédito, E.I.

Muatimissa Microcrédito, E.I.

Modelo Microcrédito, E.I.

Juveone Microcrédito, E.I.

Parapato Microcrédito, E.I.

MDL Microcrédito, E.I.

ML Microcrédito, E.I.

Bingo Microcrédito, E.I.

Kalihiwa Microcrédito, E.I.

Microcrédito, E.I. sem Fronteira 

Kalusa Microcrédito, E.I.

VJS Microcrédito, E.I.

N/O Nome comercial do operador

3. Província de Nampula

Representante

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Zuhra Ussene Vali 

Zinja João Machio

Victorino Lucas Augusto Simão 

Pedro Paulo Gunjare Datizuau 

Nilza Janete Sabino Calenga 

Neves Júlio Pedro Limpo

Mariano Tembo Mirione 

Lovemore Moffat Kabudula

Irene Honuane 

Francisco Sabia Massuanganhe 

Francisco Dango Chitocosse

Filomena Simoni Camurai 

Felicidade António Torcida Felimone 

Essita da Gloria Carlos Nora Sitole 

Elma Ruth Alberto Varela 

Edson Odrique Oliveira Januario 

Consórcio Associações com Moçambique

Carlos Francisco Chombe 

Associação Tiphendzane 

António Mussuoana Sora

Anabela Maria Arnaça dos Santos 

Armando Elias Mafunde 

Lília Joana Matias Mireia 

Domingas Sónia Patrício Zuro 

Yathu Microcrédito, E.I.

Machio Microcrédito E.I.

Yanga Microcrédito, E.I.

DAT Microcrédito, E.I.

Nhoshani Microcrédito, E.I

Tchiriro Microcrédito, E.I.

Canxixe Microcrédito,E.I.

Lovemore Moffat Kabudula

Muxungué Microcrédito, E.I.

OAN Microcrédito, E.I.

Moz Microcrédito, E.I.

Filomena Simoni Camurai 

Obaliwa Microcrédito, E.I.

Credisul Microcrédito E.I.

MAAC Microcrédito, E.I.

Wedicon Microcrédito, E.I.

Consórcio Associações com Moçambique

Mozambique Microcrédito, E.I.

Associação Tiphendzane 

Ku Mussa Microcrédito, E.I

Welwiltcha Microcrédito, E.I

Armando Mafunde Microcrédito, E.I

Kadosh Microcrédito, E.I

DS Microcrédito, E.I

N/O Nome comercial do operador

5. Província de Sofala

Representante

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Tomás Lourenço Machai

Teresa Ernesto Chambule 

Tânia Eugénia Fernando Malate 

Syder Sténio Amrathelal Salvador 

Shaun Chance Bisset 

Sérgio David Sambo 

Angélica Jubeta Muchave

Rosana Eduardo

Rogério Paulo Bila

Orlando Henrique Jamisse

Nélio Alex da Glória Enoque 

Moshin Suleimane Cassamo 

Marques Pedro Nhanala 

Mário Ernesto Sevene 

Marielle Zeidler 

Maida Cesár Fernando 

Magno Maria Alberto 

José Laite Manhique

Luísa Joana Chicoge Goca

Luís Rafael Monjane

José Gonçalves 

Jorge Fugão Machimba Vilanculos

Isequiel Rafael Cardo 

Gonçalves Cecília Matusse 

Francisco Armando 

Fezila Benito Pagula

Ernesto Julião Manhique 

Eduardo Paulo Miguel Congolo

Edson dos Santos Acácio Augusto

Zavala Microcrédito, E.I.

Guphassana Microcrédito, E.I.

Microcrédito Malate, E.I.

Syder Salvador Microcrédito, E.I.

Super Simples Microcredito, E.I.

Microcrédito Kula, E.I.

Rural Crédito, E.I.

Vuneka Microcrédito, E.I.

Rogério Paulo Bila

Orlando Microcrédito, E.I.

NAS Microcrédito, E.I.

Kukulisa Microcrédito, E.I.

Xivuno Microcrédito, E.I.

Mbewu  Microcrédito, E.I.

MZ Nyeleti Microcrédito, E.I.

Masseve Microcredito, E.I.

Magno Microcrédito, E.I.

Macassa Créditos, E.I.

Lego Microcrédito, E.I.

Luís Monjane Microcrédito, E.I.

Inharrime Microcrédito, E.I.

Microcréditos Ku Vunana, E.I.

IC Microcrédito, E.I.

GCM Microcrédito E.I.

Muvuni Microcrédito, E.I.

Fezila Benito Pagula

Maisacr - Irmãos Microcrédito, E.I. 

CO Microcrédito, E.I.

Nghala Microcrédito, E.I.

N/O Nome comercial do operador

8. Província de Inhambane

Representante

(continuação da tabela da Província de Tete)

Maputo, 10 de Janeiro de 2022
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Abdul Azize Alibhai Júnior 

Abdul Razak dos Santos 

Abel Moisés Timbana 

Achirafo Ossumane Mulungo 

Adelino Benjamim Matecane 

Adérito Pelembe 

Ádia Juscilde António Manhique 

Admildo Domingos Mahumane

Adriano Venâncio Macuácua 

Agnaldo Fernandes Ernesto 

Agostinho Maurício Silvino 

Aida Ofinar Tinga Langa 

Albertina Muchine

Zaya Microcrédito, E.I.

Razak Santos Microcrédito, E.I.

Bindzula Microcrédito E.I.

A. O. Microcrédito E.I.

Tangente Microcrédito, E.I.

Kuyanha Microcrédito, E.I.

Grow Microcrédito, E.I.

KA Microcrédito, E.I.

Polén Microcrédito, E.I.

Phassega Microcrédito, E.I.

A.M.S Microcrédito, E.I.

Vencer Microcrédito, E.I.

Universo Microcrédito, E.I.

N/O Nome comercial do operador Representante

10. Província e Cidade de Maputo

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

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

Hélder Humberto Amaral (Helder Humberto 
Amaral Microcredito)

Associação para o Desenvolvimento 
Sustentável

Associação para o Desenvolvimento 
Sustentável

Associação de Desenvolvimento Económico 
de Inhambane (ADEI)l

Associação de Desenvolvimento Económico 
de Inhambane (ADEI)l

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Simão Alexandre Maculuve 

Ricardina João David 

Luís Manuel da Silva Paixão 

Laurinda Alberto Mulhaisse 

José P. Moiane

Joaquim Miguel Tovela 

Jeremias Francisco Sitoe 

Jaconias António Massango 

Iracema Baptista Gonçalves 

Inocêncio Sigaúque 

Hermínia André Mapanzene Tete

Helena da Graça José Elias Manhiça 

Gledis Margarida Gildo Mutemba

Fundo de Desenvolvimento da Mulher, SARL

Fernando Eleotélio Covane

Emílio Samuel Mabalene 

Emídio Arlindo Langa 

Cremildo Valente Buque 

Cremilda Patrício 

Change Microcrédito 

Camilo Fabião Manhique

Bernabé Eduardo Dimande 

Augusta Alberto 

Atanásio Marcos Machava 

Alberto Chico Menezes Donquene

Albertino Armando Ubisse 

Afonso Rafael Cossa

César Atanázio Macamo

Vuma Microcrédito, E.I.

Mabumo´s Microcrédito, E.I.

NSP Microcrédito, E.I.

LM Microcrédito, E.I.

José P. Moiane

Toma Microcrédito, E.I.

Chicualacuala Crédito, E.I.

Crédito Hluvucane, E.I.

TKIMA Microcrédito, E.I.

Alavanca Microcrédito, E.I.

KWK Microcrédito, E.I.

Yadash Microcrédito, E.I. 

Hélder Humberto Amaral Microcredito, E.I.

Gledis Margarida Gildo Mutemba

Fundo de Desenvolvimento da Mulher, SARL

Chaco Microcrédito E.I.

Paryango Microcrédito,E.I.

KAVATA Microcrédito, E.I.

Buque Microcrédito, E.I.

KCP Microcrédito E.I.

Sílvio Carlos Mula, E.I.

Camilo Fabiao Manhique

Nwaukhisse Microcrédito, E.I.

Microcrédito Confiança, E.I.

Muzamane Microcrédito, E.I.

Donquene Microcrédito, E.I.

Npfuni Microcrédito, E.I.

Empírico Microcrédito, E.I.

Wuka Chidenguele Microcrédito, E.I.

N/O Nome comercial do operador

9. Província de Gaza

Representante

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Edgar Fernando de Assis 

Cáritas Diocesana de Inhambane

Calisto Américo 

Augusto Bernardo Ferrão

Angélica António Chilengue 

Alfredo Herculano Pires 

Albertina Pascoal Foquiço 

Adérito Jaime Hambucane 

Adalberto Paulino Falso Armindo

Ezaro Raimundo Vicente Zunguze   

J & E Microcrédito, E.I.

Cáritas Diocesana de Inhambane

Kuvanga Microcrédito E.I.

Ferrão Microcrédito, E.I.

Angélica Chilengue Microcrédito, E.I.

MP Microcrédito, E.I.

LAS Microcrédito, E.I.

H. Microcrédito, E.I.

VG Microcrédito, E.I.

SW Microcrédito, E.I.

(continuação da tabela da Província de Sofala)
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45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

Alberto Munguambe 

Alice Augusto Covo Nguenha 

Amélia Antonio Uamusse

Ana Dércia António Mausse

Ana Miguel Toro Manhique

Ana Paula Ribeiro Quibe 

Aníbal Leonardo Simbine 

António Edson Justino Tchuquela 

António Fernando Mandlate

António Linder Filipe 

Arciolinda Abílio Ouana 

Arménio Alfredo Manhiça

Artimiza Armando Arrone 

Assucena Manjate 

Augusto Francisco Ubisse 

Aurélio Alberto Macuácua 

Beatriz Izilda Amone (Kupfuka Microcrédito, E.I)

Boaventura Pombo da Dívidas 

Boavida Júlio Tai Chissaque

Cain Alexandre Macuvele

Cassimo Capruchande Jeichande 

Catarina Adelino Marinho 

Celeste Nhanala 

Celso Manguele 

Celso Manuel Chana 

Cesaltina Eugénio Uamusse 

Cláudia dos Anjos Macamo 

Claudino António Manuel Braga

Cláudio Samuel Macombo 

Confiança Benjamim Arão Chicombo

Crimildo Felisberto Muchisse 

Custódio Aurélio Simbine

Daniel Ângelo Tamele 

Danúbio Felisberto Chiziane 

David Afonso Arone 

Décio Mavale 

Delfina Rangel 

Denário Daniel Cumbi

Dinis Abrão Canda 

Dinis António Bernardo 

Dirse Luzarda da Graça 

Dulce Ishaca Aly Baraca 

Éder Bruno da Graça Pedro Marina 

Edmundo Nando Henrique Chiau 

Edna Magalhães Bazo 

Edson Pedro Bambamba

Elcídio Fernando Jaime

Elisa Maria Fernando Chiluvane 

Emanuel Eugénio António Agaia

Emídio João Fabião 

Emília Catarina Nzucule Cumbe 

Enoque João Jala 

Enzo Baptista 

Epidauro Manjate 

Ester Alfeu Magule Soda 

Ester Carmelo Moiane 

Estilano álvaro Eglande 

Eulália Maria Joaquim Tcamo Dauane 

Eunésia Larisse Ponguane Uetela 

Faquir Bay Júnior 

Felizarda Horácio Gongolo 

Tchela Male Microcrédito E.I

Pfunekani Zimpeto Microcrédito, E.I

AMA Microcrédito

Menete Microcrédito, E.I

Yakane Microcrédito, E.I

Rubatsiro  Microcrédito, E.I

Txusseka Microcrédito, E.I

Só Microcrédito

Maleyamina Microcrédito, E.I

Mati  Microcrédito

Provedor Microcrédito

AGM Microcrédito, E.I

Manancial Microcrédito

AJM Microcrédito, E.I

Bassambilo Microcrédito, E.I

A.C.E.L Microcrédito, E.I.

Kupfuka Microcrédito, E.I.

Kupfunana Microcrédito, E.I.

T.C. Microcrédito, E.I.

Kududa Microcrédito, E.I.

Kuvunana Microcrédito, E.I.

Embondeiro Microcrédito, E.I.

Diários Microcrédito, E.I.

CLVM Microcrédito, E.I.

Chana Microcrédito, E.I.

El Young  Microcrédito, E.I.

Kutsaca Microcrédito, E.I.

Cadi Microcrédito, E.I.

CSM Microcrédito, E.I.

Invista Microcrédito, E.I. 

Crimildo Muchisse Microcrédito, E.I.

Lhympopo Microcrédito, E.I.

MUSSURUKO Microcrédito E.I.

Império Microcrédito, E.I.

Soluções Microcrédito

DM Microcrédito, E.I.

Mão Amiga Microcrédito, E.I.

NG Microcrédito

Canda Microcrédito, E.I.

DAS Microcrédito

Kulomba Microcrédito, E.I.

Okopha Nzurukho

Éder Microcrédito, E.I.

Lagutela Microcrédito, E.I.

Magalhães Microcrédito

Credika Microcrédito, E.I.

Nochile Microcrédito, E.I.

IRCD Microcrédito, E.I.

Agaia  Microcrédito, E.I.

Paz Microcrédito

Lotus Microcrédito, E.I.

Mwana Microcrédito, E.I.

Brilho Microcrédito, E.I.

Kulane Microcrédito

Florescer Microcrédito 

ECM Microcrédito

Microcrédito Central L'L, E.I.

Sky Fin Microcrédito, E.I.

EL Microcrédito

Bay Microcrédito, E.I.

Realizações Microcrédito, E.I.

(continuação da tabela da Província e Cidade de Maputo
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Fernando Augusto Feniasse 

Fernando Cacilda Chilundo 

Fernando Duarte 

Filimão Joaquim Ruco

Florentino Sarmento Massingarela Júnior

Fortunata Aurélio Machava 

Francisco de Barros Simbine 

Francisco Faria 

Frederico Cândido Muianga 

Gamito da Alda Machava 

Gerson Monteiro Muhate 

Gervásio Uacheque 

Gina Matsul 

Gisela Felisberto Munguambe 

Graciete Raul Cossa 

Helton Rafael Joaquim Madeira 

Hermínio Chavana 

Hilário Domingos Mahumane

Ilídio Matola

Imídio de Carvalho Sambo 

Isabel da Conceição Mateus 

Isaque Carlos Cubara 

Jaime Carlos Fernando

Jeremias Gabriel Canda 

Jorge Morais 

José Fernando Joarce Júnior 

José Monteiro 

Julião Arlindo 

Júlio Boaventura Sitoe 

Justino António Comé 

Kevin Karl Woderich

Khulula Microcrédito, E.I. 

Látia Moisés Sambo Gulube 

Laurentino Hagee Tete 

Leonel Florêncio Nhambi 

Leonor Nilza Filipe Boca

Leovigildo Felisberto Munguambe

Lídia Julião Mudema

Lígia Carlos Mahumane 

Lucrécio Manuel Teixeira Sengo Júnior 

Manuel Bene 

Manuel Fernando João Belmiro 

Marino Omar Soares

Mário Augusto da Silva

Marta Nhatave 

Mauro Mateus Mazimba 

Módi Adelina Adriano Maleiane 

Nalda da Conceição Maurício 

Nália Leodomila Pascoal Timóteo 

Nelson Jorge Bonde 

Nenita da Graça Samuel

Nércia Zerelda Carlos Cossa 

Neusa Natacha Manuel Songane 

Odete da Luz  Chirindza 

Osvaldo Arnaldo Muchanga 

Paulo José Chirindza 

Pedro Jussar Ribeiro  

Pércio Henrique Chirindza  

Reginaldo Ricardo Nhantumbo 

Reinaldo Calçada Guina Luís 

Samuel Sitoe 

Kubhatana Ngo Simba Microcrédito

F.I.M Microcrédito, E.I.

Erik Microcrédito

MALI HAKU Microcrédito 

Microcrédito Penitude, E.I.

Universal Crédito, E.I.

Khombelane Microcrédito, E.I.

FM Microcrédito, E.I.

ServCred Microcrédito, E.I.

Livoningo Microcrédito, E.I.

BB Microcrédito, E.I.

Kashe Microcrédito 

GM Microcrédito, E.I.

Mpatsano Microcrédito, E.I.

WJ Microcrédito E.I.

H.M. Microcrédito, E.I.

Beka Microcrédito

Whezu - Microcrédito, E.I.

Matola Microcrédito, E.I.

IS Microcrédito, E.I.

Fonte Microcrédito, E.I.

Líder Microcrédito

JCF Microcrédito, E.I.

Impala Microcrédito

Tenga Microcrédito, E.I.

Muandro Microcrédito, E.I.

Liquidez Microcrédito, E.I.

Chipasso Microcrédito

Turen  Microcrédito, E.I.

Justino Microcrédito, E.I.

Simplicidade Microcrédito, E.I.

Khulula Microcrédito, E.I.

L.M.G. Microcrédito, E.I.

Tecla Microcrédito, E.I.

Nhambi Microcrédito, E.I.

Ntlangano Microcrédito, E.I.

Prudência Microcrédito, E.I.

Mihandzo Microcrédito, E.I.

LCM Microcédito

LSW Microcrédito, E.I.

ISB Microcrédito, E.I.

Dlelene Microcrédito, E.I.

M.S. Microcrédito, E.I.

Dasilva Microcrédito, E.I.

Nivhoneni Microcrédito

SDC Microcrédito, E.I.

ICEF Microcrédito

USIZO Microcrédito, E.I.

TCT  Microcrédito, E.I.

PFB Microcrédito

Moriá Microcrédito, E.I.

Cruz Microcrédito, E.I.

2N Microcrédito, E.I.

Daluz Microcrédito, E.I.

Fast Microcrédito, E.I.

DP Services

Ribas Microcrédito, E.I.

Irmandade Microcrédito, E.I. 

Renha Microcrédito, E.I.

SIBA Microcrédito E.I.

Microcrédito S.S., E.I.

(continuação da tabela da Província e Cidade de Maputo
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250

251

252

253

254
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Elidio António Chunguane 

Eugénio Cumbane 

Eulícia da Conceição Miguel Naiete

Eulínio Alexandre Cande

Fáusia Veneranda Gil Chambal 

Fernando Domingos dos Santos 

Fernando Nhambongo 

Fira Anette Armando Moamba 

Florinda Estefânia M. D. Tembe 

Gerson Monteiro Muhate 

Gertrudes Cabral Nhanala 

Gilcio Viriato Manjate

Gonçalves Artur Salvador 

Halacane Iacubo Amisse 

Hélder Adelino Bernardo

Hélder Júlio Malhoe 

Hélio Adolfo Correia

Hélio Francisco Chacha 

Helton Estevão Nuno Vilar

Humberto Márcio Cumbana

Idália NtxeKwasse David Mucavele

Igor Stwart Mazuze Roberty

Ilídio Ernesto de Almeida Lipangue

Itélio António Macaringue 

Isaías Gerácido David Muhate

Jaime da Conceição Bejamim

Jaime Holo Félix Chibindji 

Jennifer Langa

Joana José Fafetine 

João Luzo Bosse

João Pedro Nhanombe 

José Castigo Paulo

José Eduardo Correia Malapene 

José Resende da Silva Ribeiro 

Jude Mariamo Horácio Novela 

Júlia Eduardo Novla Gimo 

Kleyton Macatange 

Laila Idnésia Natividade Paulino 

Lazáro Vicente Cossa 

Lécio Dirceu Cumbe 

Leila Domingos Condo 

Leonardo Acácio António

Leonência Jordina Langa 

Leonor Benjamim Balane

Lourenço Cossa Júnior 

Luísa da Conceição dos Santos Raso

Manuel Cusrtódio Paulino Maló 

Mariana Bartolomeu Langa 

Martins Navingo

Marven Victorino António Munguambe 

Miguel Alexandre Machehane 

Moisés Rogério Guambe

Nélson Carmindo Nhachongue

Nelson Cristóvão

Nelson José Uetimane 

Nelson Moisés Arnaldo Nhamuchua 

Nildo Aurélio Jeco 

Nóbrega José de Sousa 

Nocélio Chadreque Macie

Obadias Xavier  

Elthay Microcrédito, E.I.

Laedy Microcrédito, E.I.

Liwette Microcrédito, E.I.

Andissa Microcrédito, E.I.

FCI Microcrédito, E.I.

Buda Microcrédito, E.I.

Nhambongo Microcrédito

Firmo Microcrédito, E.I.

Ekan Microcrédito, E.I.

Muhaxi Microcrédito, E.I.

Prospere Microcrédito, E.I.

Sonhos Microcrédito, E.I.

Mudjekene Microcrédito, E.I.

ABK Microcrédito

Alicerces Microcrédito, E.I.

Visa Microcrédito, E.I.

Coroa Microcrédito, E.I.

Chacha Microcrédito

AVL Microcrédito, E.I.

Microcrédito Heminilvias, E.I.

Ntxekwasse Microcrédito, E.I.

Mola na Hora Microcrédito, E.I.

Chibaba Microcrédito, E.I.

Maka Microcrédito, E.I.

Credimond Microcrédito, E.I.

Asheley Microcrédito, E.I.

Holo Microcrédito, E.I.

OSL Microcrédito, E.I.

Somangue Microcrédito E.I.

Tiyani Microcrédito

JP Microcrédito

Caju Microcrédito, E.I.

FL Microcrédito, E.I.

SR Microcrédito, E.I.

PROSAP Microcrédito, E.I.

Juju Microcrédito, E.I.

Macapito Microcrédito, E.I.

Lar Mabunda Microcrédito, E.I.

Lalathi Microcrédito 

LDC Microcrédito

Jenil Microcrédito

SYMVÁLLEI Microcrédito, E.I.

Malanga Microcrédito, E.I.

Ganhane Microcrédito, E.I. 

Microcrédito Pluvial, E.I. 

Mutual Microcrédito, E.I.

Microcrédito Essência, E.I.

Mtsula Microcrédito, E.I.

Anjo do Negócio Microcrédito, E.I.

MCW Microcrédito, E.I.

Empreendedor Microcrédito, E.I.

Machehane Microcrédito, E.I.

Confiança Microcrédito, E.I.

NHACHU Microcrédito, E.I.

Quedas do Lúrio Microcrédito, E.I.

Enkanthus Microcrédito, E.I.

Tsutsuma MK Microcrédito, E.I.

NJ Microcrédito

Crediextra Microcrédito, E.I.

Carteira Koila Microcrédito

OX Microcrédito, E.I.

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

Shaida Maria Amad Seni

Sheila Valentina Fernandes António

Sónia de Sousa Romão Muxanga 

Stela Cristina Muchanga

Telmo de Neves Lubrino Maquechemu 

Tenday Rúben Jó 

Themba José Matavele 

Valdemir Alexandre Simbane 

Valentim frederico Mandlate Namizinga 

Vasco Chingore Fernando

Virgílio Fernando Come 

Virgínia Mandlate

Vitorino Uiliamo Matenderere 

Wick Alberto Júlio Macamo

Wilton Fernando Mabjaia

Zélio Ivan Banze 

Zico Eugénio Moiane 

Abílio Agostinho Bata 

Adelina Cristiana Plácido Mocubela Mabombo

Adelino André Langa 

Adelino Arminda Pave  

Adelino João Júnior 

Alestiar Givragy Mugumela 

Alfredo Raimundo Chicuava

Almira Enoque

Amândio Joaquim Comé

Amilton Estevão Manjate 

Ana Abílio Chirindza 

Ana Samuel 

Ana Victória Madeira da Cunha 

Ângelo Armando Mondlane 

Aniceto dos Anjos Ribeiro

António Afonso Cossa 

António Armando Manhiça 

António Domingos Matsolo 

Apolinária da Albertina Cuambe Mathe

Aristides Agostinho Cumbana 

Azarias Júnior Balate 

Baptista Nicolau Guiliche

Bonifácio Alberto Cau 

Carlos Edgar Caixelo Manjate 

Carlos Miguel Panguana 

Chemane Faruco Camal 

Chineve Microcrédito 

Cláudio Alberto Tembe

Cristina Amós Crisóstomo Matsimbe Nhamue 

Custódio Alexandre Tivane 

Daniel Vasco Moiane

Daurília Laurinda Timane 

Délcia de Lurdes Mutisse

Dércia  Chelenje

Dionísio Francisco Moiane 

Dionísio Samuel Gumende 

Domingos Durbeque Júnior

Domingos Machava 

Dormália Verónica Massango Comuana

Edelson Cláudio Abílio Matine

Edgar Orlando Guila 

Edson Lázaro Mathe

Ekton Samuel Tomás Langa 

Prontidão Microcrédito, E.I.

Prospera Microcrédito, E.I.

Valentina Microcrédito, E.I.

Tambira Wathu Microcrédito, E.I.

Wanga Microcrédito, E.I.

Malhampsene Microcrédito, E.I.

Tenday Microcrédito

Es´Khaleni Microcrédito, E.I.

EBN  Microcrédito, E.I.

VWM Microcrédito, E.I.

CactUs Microcrédito, E.I.

Imbondeiro Microcrédito

Ebenezer Microcrédito

Malongua Microcrédito

Macamo Microcrédito E.I.

Kulamulela Microcrédito, E.I.

Arco-Iris Microcrédito, E.I.

Tsanelzy Microcrédito, E.I.

Mahigo Microcrédito, E.I.

AD Microcrédito, E.I.

Credível Microcrédito, E.I.

 Pave Microcrédito 

A.J.J  Microcrédito, E.I.

Nomic Microcrédito, E.I.

INA Microcrédito, E.I.

AYA Microcrédito, E.I.

Nova Vida Microcrédito, E.I.

Jans  Microcrédito, E.I.

ADN Microcrédito, E.I.

Gama Microcrédito, E.I.

Mussurukho Microcrédito E.I.

Anjinhos Microcrédito, E.I.

Nota Microcrédito, E.I.

Microcrédito Dima's, E.I.

Macthunissa Microcrédito, E.I.

Matsolo Microcrédito, E.I.

Jiréh Microcrédito, E.I.

ABC Microcrédito, E.I.

Identidade Microcédito, E.I.

Águia Microcrédito

BC Microcrédito, E.I.

CECM Microcrédito E.I.

CL Microcrédito E.I.

A Nossa Microcrédito, E.I.

Lucas Sebastião Chilaúle 

Kileró Microcrédito, E.I.

Wezu Microcrédito, E.I.

Custódio Microcrédito E.I.

DSB Nkateko Microcrédito, E.I.

Kymu Microcrédito, E.I

Lude Microcrédito, E.I.

C.D Microcrédito, E.I.

Hlengueleta Microcrédito, E.I.

DG Microcrédito, E.I.

Durbeque Microcrédito, E.I.

Escambo Microcrédito, E.I.

PRG Microcrédito, E.I.

Mais Mola Microcrédito, E.I.

Edgar Microcrédito, E.I.

Billicredit Microcrédito, E.I.

Samuel Langa Microcrédito, E.I.
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Odilio Alexandre Cumbe 

Olga Davene Mate

Olívia Cabral Nhanala 

Paulo João Uate 

Prudêncio Noélio da Cruz Marrumbe 

Raimundo Dinis Sueia 

Relda Luísa António Boa Koko 

Renato Jeremias Langa 

Rogério Jossefa Muchanga 

Rosalina Boene

Salomão Marcos Cuco 

Salvador Júnior

Samiro Cassimo Alaudine Issufo

Sérgio José Nhane

Sérgio Wanderley Venâncio Quiba 

Sheila Vasco Muxlhanga 

Stela David Beny Chabooka Chirindza 

Tamires Irene Carvalho Madeira 

Tomás Carlos Soares de Pombal 

Tomé Vileta Kuanza 

Vagner Stefan Elias Acub Varinde

Valdimiro Abdala Luís

Valeriando Joaquim da Costa 

Victor Jaime Parruque 

Vinte Mabote 

Virgínia Noma Alberto Mangana 

Zaida Inácio Nacuel

O. A. Microcrédito

ODM Microcrédito, E.I.

Sorriso Microcrédito

Jowal Microcrédito, E.I.

Tchizenda Microcrédito

Bindzo Microcrédito, E.I.

Tinhike Microcrédito, E.I.

RLX Microcrédito 

Madiba Microcrédito, E.I.

Diva Microcrédito, E.I.

SOLUA Microcrédito, E.I.

Muhuluxi Microcrédito, E.I.

Samirro Issufo Microcrédito, E.I.

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

Solução Microcrédito E.I.

Kulawene Microcrédito

Txapita Microcrédito, E.I.

Zoe Microcrédito, E.I.

TP Microcrédito

Grémio Microcrédito, E.I.

Queromola Microcrédito, E.I.

Owany Microcrédito, E.I.

Inclusivo Microcrédito, E.I.

Parruques Microcrédito, E.I.

VJ Microcrédito 

Maalalel Microcrédito, E.I.

KJ Microcrédito, E.I.

(continuação da tabela da Província e Cidade de Maputo

Lourenço Luciano Ngulele (Mutual 
Microcrédito, E.I)

O BM apela aos operadores de microcrédito a aderirem ao 

processo de realização de prova de vida, sob pena de 

cancelamento do registo para o exercício da actividade.

As dúvidas que surgirem no âmbito do presente comunicado, 

deveram ser colocadas ao Departamento de Supervisão 

Prudencial do BM, através dos telefones +258 

21354600/21354700. 

Maputo, 10 de Janeiro de 2022
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Convite para Participação no Concurso Público para Serviço de Seguro de Saúde

Concurso # PR Nº 9236

Secção 1 - Informações sobre a instituição 
A CARE Internacional em Moçambique é uma organização não-governamental Humanitária 
e de Desenvolvimento, que opera em Moçambique desde 1986, nas áreas de resposta à 
Emergência, Redução de Risco de Desastres e Programas de Desenvolvimento a longo prazo, 
implementando Projectos nas áreas de agricultura, água, saneamento e higiene, género, 
microcrédito e poupança, saúde materna e reprodutiva, HIV/SIDA, Mudanças Climáticas e 
Advocacia. 

Secção 2 - Convite para:
A CARE lança um edital para Serviço Seguro de Saúde, válido por 12 meses para todos 

os trabalhadores da Care Moçambique e devem responder às especificações constantes no 
caderno de encargo.

Secção 3 - Levantamento de cadernos de encargos
 Os fornecedores interessados poderão obter mais informações incluindo os Cadernos de 
Encargo no endereço:

• Escritório da CARE Internacional Moçambique em Maputo na Av. Mártires de Mue-
da, nº 596, cidade de Maputo, durante o horário normal de expediente, de quarta-feira, 
12 de janeiro a quarta-feira, 19 de Janeiro, das 8.00 às 16.30 horas. Assim como por 
email, para carla.dasilva@care.org e sinezia.muquivirele@care.org 

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

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

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

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

ANÚNCIO
O Centro de Colaboração em Saúde (CCS), pretende contratar pessoal para a Cidade 

de Maputo, para as posições abaixo mencionadas com a respectiva qualificação: 

I. QUALIFICAÇÕES GERAIS:
• Excelente comunicação verbal e escrita em português;
• Habilidades de comunicação, coordenação e trabalho em equipa;
• Capacidade de trabalhar com autonomia e responsabilidade;

• Orientado para resultados, dinamismo, integridade e ética;
• Capacidade de planear, conduzir, documentar todas actividades e apresentar

relatórios;
• Bases sólidas de informática – proficiência em Microsoft Office na óptica do

utilizador;

II. QUALIFICAÇÕES ESPECÍFICAS PARA OFICIAL DE DADOS (02)
• Ensino Médio com três anos de experiência em gestão de dados de saúde na área de

HIV ou Licenciatura em Saúde, Informática,  Estatística Sanitária ou equivalente;
• Sólidos conhecimentos no uso dos Sistemas Electrónicos de Seguimento de

Pacientes com HIV/SIDA com maior enfoque para o OpenMrs;
• Conhecimento do uso de sistemas DHIS2, SISMA e DATIM;
• Pelo menos 2 anos de experiência a trabalhar com PEPFAR ou outra Instituição do

Governo americano na área de M&A, especificamente para o programa de HIV/
SIDA;

• Conhecimento de Indicadores MER [será uma vantagem];
• Sólidos conhecimentos na área de análise de dados e uso de pacotes estatísticos

e informáticos;
• Capacidade de trabalhar sobpressão e em equipa;
• Conhecimento do funcionamento dos programas de Cuidados e Tratamento,

Prevenção da Transmissão Vertical de Mãe para Filho [PTV], TB, CACUM, VBG e
ATS.

III. QUALIFICAÇÕES ESPECÍFICAS PARA ASSESSOR DE RECURSOS HUMANOS (01)
• Nível de formação Académica: Licenciatura ou mestrado em Direito, Ciências

Sociais, Recursos Humanos, Gestão, Sociologia e áreas de ciências humanas.

• Experiência mínima: Mínimo de 10 anos a trabalhar na área de gestão e 5 anos
em gestão específica de RH.

• Bons conhecimentos de informática, nomeadamente:
o Word, Power Point, Outlook na óptica de utilizador.
o Excel, nível intermediário e avançado.

• Elevada capacidade de trabalhar sob pressão.
• Capacidade comprovada de liderança.
• Capacidade de elaboração de relatórios de alto padrão na língua portuguesa e

inglesa.

IV. QUALIFICAÇÕES ESPECÍFICAS PARA GESTOR SENIOR DE LOGÍSTICA (01)
• Nível Superior em áreas de Gestão, Economia ou outras afins
• Cerca de 10 anos de experiência de gestão nas áreas de procurement, transporte,

armazém e inventário.
• Profissionalismo, idoneidade e alto sentido de responsabilidade.
• Bons conhecimentos de informática, nomeadamente:

o Word, Power Point, Outlook na óptica de utilizador.
o Excel, nível intermediário à avançado.

• Elevada capacidade de trabalhar sob pressão.
• Capacidade comprovada de liderança.
• Capacidade de elaboração de relatórios de alto padrão na língua portuguesa e

inglesa.

V. QUALIFICAÇÕES ESPECÍFICAS PARA OFICIAL DE PHC & INFORMÁTICA (01)

• Licenciatura em Informática;
• Domínio de SQL Server;
• Conhecimento avançado em lógica programação;
• Experiência em implementação de Software de Gestão (preferencialmente PHC);
• Pelo menos 3 anos de experiência na implementação e assistência técnica a utilizadores

de ERP;
• Conhecimento e experiência de trabalho em ambiente de rede;
• Conhecimento e experiência em SO Windows e Linux;
• Capacidade de trabalhar em equipa;
• Capacidade analítica;
• Noções de contabilidade;
• Noções de imobilizado;
• Noções de gestão de armazém.

A data de encerramento da apresentação das candidaturas é a 19 de Janeiro de 
2022. Os candidatos interessados deverão apresentar uma carta de apresentação 

juntamente com o “Curriculum Vitae” detalhando as experiências relevantes e 
referências que possam ser consultadas, para: recursoshumanos@ccsaude.org.mz 

e indicar no assunto do email a posição a qual se candidata. Somente os candidatos 

que reunirem os requisitos serão contactados. 

Os Termos de Referência para as posições acima referidas, poderão ser adquiridos nos 
escritórios da organização, na Rua Damião de Góis nº 279, Bairro da Sommerschield, 

das 7.30 às 16.30 horas .
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BOLSA DE VALORES DE MOÇAMBIQUE

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO N°24A002141/CP/01/2022

1. A Bolsa de Valores de Moçambique convida pessoas singulares ou colectivas,
nacionais ou estrangeiras, interessadas e que reúnam os requisitos de elegibilidade 
a apresentarem propostas fechadas para Prestação de Serviços de Agenciamento
de Viagens.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar 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 1.000,00MT (mil meticais), para cada conjunto, a ser depositado 
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 120 dias, a contar da data-final da sua
entrega.

4. As propostas deverão ser entregues em formato físico, no endereço acima citado,
até às 10.00 horas do dia 4/2/2022 e serão abertas em sessão pública, no mesmo
endereço, às 10.30 horas do mesmo dia na presença dos concorrentes que desejam
comparecer.

5. As propostas deverão ser acompanhadas de uma garantia provisória no valor de
60.000,00MT, válidas pelo prazo de 120 dias.

6. O anúncio do posicionamento dos concorrentes será feito às 10.30 horas do dia
18/2/2021, em sessão pública, a realizar na Bolsa de Valores de Moçambique,
sita na Av. 25 de Setembro, nº 1230, 5º Andar, Prédio 33 Andares.

7. 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.

Maputo, aos 14 de Janeiro de 2021

A Autoridade Competente
(Ilegível)
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EM PRIMEIRA MÃO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE

NACIONAL E INTERNACIONAL

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E  APP STORE

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

Rua Damião de Gois, 371, Bº da Sommershield – Maputo 

Tel: +258 21 49 42 13; Fax: +258 21 49 42 12; Cel: +258 30 55 382
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A Sasol Petroleum Temane Limitada (doravante designada como 
Sasol) detém o Acordo de Produção de Petróleo (PPA) Joint Venture não 
Incorporado (UJV) em Moçambique. No âmbito do PPA, a Sasol opera 
instalações em Moçambique, incluindo uma instalação de processamento 
de gás em Temane, no sul de Moçambique, nomeadamente a Unidade de 
Processamento Central (CPF). CPF processa fluídos de produção dos campos 
de gás em terra de Temane e Pande.

Com o objetivo de cumprir de forma sustentável as obrigações contratuais 
ao longo da duração dos Contratos de Venda de Gás (GSAs), o PPA UJV 
necessita de actividades adicionais de extensão da planta, para além 
do perfil de produção-base do PPA. Para se atingir esse objetivo, serão 
necessários serviços regulares de concepção de engenharia para se garantir 
a optimização da fábrica.  

Para o propósito acima mencionado, os proponentes de engenharia 
interessados, deverão demonstrar a sua capacidade e experiência adequadas 
para executar com sucesso os serviços de concepção de engenharia em 
conformidade com os requisitos técnicos, normas e códigos aplicáveis às 
indústrias petrolífera, gás e petroquímica, cumprindo em simultâneo os 
requisitos de conteúdo local da República de Moçambique.

Esta manifestação de interesse destina-se a solicitar informações 
necessárias para que a Sasol possa identificar e avaliar proponentes 
devidamente qualificados e experientes, de preferência registados ou 
estabelecidos e com actividades na República de Moçambique, de modo a 
proporcionar para os referidos proponentes uma oportunidade de participar 
em futuras licitações de projetos de engenharia.

Assim sendo, a Sasol vem por este meio, solicitar aos proponentes elegíveis 
a manifestar o seu interesse para a prestação de serviços de concepção de 
engenharia.  Os proponentes interessados deverão facultar as informações 
necessárias, que demonstrem que possuem as qualificações, capacidades e 
experiências relevantes para execução do trabalho identificado.

Por conseguinte, é necessária a submissão da seguinte documentação e 
informação:

1) Conteúdo Local

a) Registo da Empresa;

b) Apresentar detalhes relativos à estrutura accionista do proponente de
engenharia (participação percentual detida pelos accionistas, bem como
uma descrição dos acionistas);

c) Indicar a percentagem de trabalhadores, pessoal e dirigentes de
nacionalidade Moçambicana existentes na empresa.

d) Fornecer endereço de instalações em Moçambique;

Sasol Petroleum Temane Limitada (herein after referred to as Sasol) owns the 

Petroleum Production Agreement (PPA) Unincorporated Joint Venture (UJV) in 

Mozambique. Under the PPA, Sasol operates facilities in Mozambique, including 

a gas processing facility at Temane, in southern Mozambique, namely the 

Temane Central Processing Facility (CPF).  The CPF, operated by Sasol, processes 

production fluids from the Temane and Pande onshore gas fields.

In order to meet the contractual obligations sustainably over the duration 

of the Gas Sales Agreements (GSAs), the PPA UJV requires additional plateau 

extension activities, over and above the base PPA production profile. To 

achieve this, regular engineering design services will be required to provide the 

optimization of the plant.  

For the purpose mentioned above, interested Engineering Contractors will 

need to prove their appropriate ability and experience to successfully execute 

Engineering Design Services in compliance with the technical requirements, 

standards and codes applicable to oil, gas and petrochemical industries, whilst 

complying to local content requirements of the Republic of Mozambique. 

This EOI is intended to solicit information required to enable Sasol to identify 

and assess suitably qualified and experienced Contractors, preferably registered 

or established and operating in the Republic of Mozambique, to create an 

opportunity for such Contractors to potentially participate in the future bidding 

for engineering projects. 

Sasol hereby invites eligible contractors to indicate their interest to bid for 

the Engineering Design Services.  Interested Contractors should provide 

appropriate information showing that they have the required qualification(s), 

ability and relevant experience to perform the identified Work. 

The following essential documentation and information is, therefore, required:  

1) Local Content

a) Company Registration;

b) Provide detail of the Engineering Contractor’s ownership structure

(percentage shareholding held by shareholders as well as a description of the

identity of shareholders).

c) Indicate the percentage of Mozambican labour, staff and management

available in the company.

d) Provide Mozambican facilities address; 

2) Fornecer informação financeira dos últimos 3 anos, ano corrente, bem
como uma previsão para o ano seguinte (Volume de negócios, lucro
líquido e reservas totais de capital próprio).

3) Fornecer detalhes acreditados dos sistemas de qualidade, saúde,
segurança e gestão ambiental, bem como todas as acreditações
aplicáveis.

4) Fornecer estatísticas de HSE para os últimos 3 anos;

5) Fornecer detalhes referentes ao perfil da empresa e experiência relevante:

a) Experiência em projectos de desenho de engenharia multidisciplinar;

b) Experiência em modificação/concepção/desenho de projectos de
engenharia; Nota: experiência em projectos de instalações petrolíferas
e de gás, concepção de locais remotos incluindo considerações para
requisitos de construção e instalações integradas pode ser uma
vantagem;

6) Fornecer CVs de trabalhadores com experiência em trabalhos de natureza
semelhante.

7) Fornecer detalhes relativos ao conhecimento e experiência do proponente
de engenharia em relação ao Novo Contrato de Engenharia (NEC);

8) Demonstrar a capacidade do proponente de engenharia de realizar
negócios na língua inglesa.

9) Fornecer políticas, procedimentos e sistemas informáticos para gestão
de todos os aspectos da concepção de engenharia, incluindo, rastreio de
controlo de alterações, rastreio de controlo de qualidade e controlo de
revisão da documentação de concepção.

10) Serviços de Gestão de Projetos:

i. Fornecer uma lista de sistemas de gestão reconhecidos que seriam
utilizados para gerir todos os aspetos relativos a concepção técnica
de projectos de engenharia, incluindo funções de gestão de projetos,
gestão de engenharia, planeamento e calendarização, controlo de custos,
garantia de qualidade e controlo de qualidade.

11) Provar as suas capacidades para fornecer entregas de engenharia:

i. Estudos;

ii. Pacote de conceito;

iii. Pacotes de engenharia pormenorizados;

iv. Fornecer avaliação de riscos preliminares.

2) Financial information for the last 3 years, current year and a forecast for next

year (Turnover, net profit and total equity reserves). 

3) Provide accredited quality, health, safety and environmental management

systems as well as all applicable accreditations.

4) Provide HSE statistics for the last 3 years;

5) Provide company profile and relevant experience:

a) Experience in multi-disciplinary engineering design projects;

b) Experience in modification/concept/design of engineering projects;

Note: experience in Oil & Gas plant projects, remote site design including

considerations for construction requirements and integrated facilities can be

an advantage.

6) Provide CVs of personnel who have experience in upstream work of this

nature.

7) Provide detail of the Engineering Contractor’s knowledge and experience of

the New Engineering Contract (NEC). 

8) Demonstrate the Engineering Contractor’s ability to conduct business in

English language. 

9) Provide policies, procedures and software systems to manage all aspects of

Engineering Design, including change control tracking, quality control tracking

and revision control of design documentation. 

10) Project Management Services:

i. Provide a list of recognized management systems that would be used to

manage all aspects of Engineering Design, including Project Management

functions, Engineering Management, Planning and Scheduling, Cost Control,

Quality Assurance and Quality Control. 

11) Prove capabilities to provide Engineering Deliverables:

i. Studies;

ii. Concept Package;

iii. Detailed engineering package; 

iv. Provide preliminary Risk Assessment (RA).

Nota: A experiência e o cumprimento dos padrões e especificações da Sasol 
constituí uma vantagem.

Os potenciais proponentes serão selecionados de acordo com os critérios 
de avaliação da Sasol (conforme determinados pela Sasol), considerando 
os detalhes fornecidos pelo proponente, e todas as outras informações 
(incluindo todos os riscos associados a este projeto). Os potenciais 
proponentes serão selecionados pela Sasol à sua discrição única e sem 
restrições.

Instruções de submissão:

Os proponentes interessados e elegíveis devem apresentar a documentação 
necessária, seguindo as instruções abaixo:

▪ Endereço de e-mail: ppacommercialprojects@sasol.com

▪ Descrição do Projeto: Optimização do CPF e Projetos da Planta;

▪ Data de encerramento: 04 de Fevereiro de 2022;

▪ Hora de encerramento: 15:00 (UTC+02:00) Maputo, Moçambique

- Por favor, note que cada e-mail não deve conter mais de 5MB;

- Não somos capazes de abrir ficheiros em formato rar, apenas ficheiros
em formato zip;

- A sua resposta a manifestação de interesse deve incluir uma folha de
resumo indicando o documento de prova de cada item solicitado, para
uma avaliação fácil.

Os proponentes de Engenharia interessados e elegíveis devem ter em conta 
que este pedido da Sasol visa apenas solicitar informações necessárias 
a tomada de decisões futuras relativas aos Serviços de Engenharia e a 
seleção de potenciais proponentes. O presente pedido de manifestação de 
interesse, não demonstra, de forma alguma, qualquer intenção da Sasol 
em iniciar negociações com qualquer prestador de serviços que envie 
informações e demonstre interesse em participar neste processo, nem 
celebrar qualquer contrato ou iniciar outro tipo de relação comercial entre a 
Sasol e tal prestador de serviços, nem constitui um compromisso da Sasol 
de adjudicar quaisquer contratos a qualquer candidato. A Sasol não tem 
qualquer obrigação de considerar apenas os proponentes que submetam 
respostas a presente EOI para potenciais negócios futuros.

A Sasol só irá responder aos proponentes potenciais e pré-selecionados, 
e poderá solicitar informações adicionais aos referidos proponentes 
identificados. A Sasol poderá, ainda, solicitar auditoria das informações 
fornecidas por um proponente ao abrigo da presente EOI.

Note: Experience with and compliance to Sasol Standards and Specifications 

would be advantageous. 

Potential bidders will be selected in terms of Sasol’s evaluation criteria (as 

determined by Sasol), considering the details that the Contractor supplies, and 

all other information (including all risks associated with this project). Potential 

bidders will be selected by Sasol at its sole and unfettered discretion. 

Submission instructions:

Interested and eligible Contractors should submit the required documentation, 

to the following: 

▪ E-mail address: ppacommercialprojects@sasol.com

▪ Description of Project: CPF Optimisation and Plant Projects;

▪ Closing Date: 4th February 2022;

▪ Closing time: 3:00 PM (UTC+02:00) Maputo, Mozambique

- Please note that each email should contain no more than 5MB.

- We are not able to open rar files, only Zipped files. 

- Your expression of interest response should include a summary sheet
indicating the evidence document of each item requested, for easy
evaluation.

Interested and eligible Engineering Contractors should note that this request 

by Sasol is aimed solely at requesting information required by it to enable 

future decisions regarding the Engineering Design Services and selection 

of prospective bidders. It does not, in any manner, indicate any intention by 

Sasol to enter into further discussions with any service provider which submits 

information and expresses interest to participate in this process, or to enter 

into any contract or other commercial relationship between Sasol and such 

service provider, nor does it constitute an undertaking by Sasol to award any 

contracts to any of the respondents. Sasol is under no obligation to consider 

only the respondents to this EOI for potential future business.

Responses by Sasol will only be made to short-listed prospective bidders and 

Sasol may request further information from such identified bidders. Sasol may 

also arrange for auditing of information that has been provided by a respondent 

pursuant to this EOI.

PEDIDO DE MANIFESTACÃO DE INTERESSE
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCEPÇÃO DE ENGENHARIA PARA INICIATIVAS DE OPTIMIZAÇÃO DO CPF

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST 

FOR THE PROVISION OF ENGINEERING DESIGN SERVICES FOR CPF PLANT OPTIMISATION INITIATIVES
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A Engie Energy Access Moçambique, com Sede na Cidade de Maputo, convi-
da a todas empresas interessadas a apresentarem propostas em cartas fecha-
das para fornecimento de: 

1. Três (3) Viaturas

 (Refª Nº EEAMZ021/RH-AD020  CONCURSO DE FORNECIMENTO DE VIA-
TURAS)

• Duas (2) Viaturas Toyota Hiace (16 Lugares);
• Uma (1) Viatura Toyota 4X4 (preferencialmente dupla cabina)
• Uma (1) Viatura Toyota Ligeira (5 Lugares);

Condições das viaturas: nova ou com baixa kilometragem (quase nova)

2. Prestação de serviços de transporte de colaboradores

(Refª Nº EEAMZ021/RH-AD021  CONCURSO  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE). 

• Transporte de 10 - 15 trabalhadores, duas vezes ao dia das 05.30h às
7.30hrs e das 21h às 22h De e Para a Zona do Triunfo (Costa do Sol)
para as paragens da Zona do Museu, Baixa, Magoanine, Circular - Todos
os dias.

As propostas deverão ser entregues em triplicado num envelope fechado até 
5 (cinco) dias após a data da publicação, na recepção do endereço abaixo. De-
verão colocar uma proposta em cada envelope, descrevendo a referência no 
mesmo (tal como descrito nos números 1 e 2 acima).

Os seleccionados serão contactactos até ao dia 25 de Janeiro 2022.

Endereço: Avenida do Zimbabwe, nº 1592, Maputo, Mozambique
Telefone: +258 875 666 818 (para mais informações)
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DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE GAZA

Anúncio do Concurso Limitado Nº 01/DPFEG-UGEA/CL/2022

1. O Fundo de Estradas, Fundo Público (FE, FP - Delegação Provincial de Gaza) convida pessoas
singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras, interessadas e que reúnam os requisitos
de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para o fornecimento e montagem de
gerador de 22 KVA na Portagem de Chidenguele.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar o Documento de
Concurso ou adquirí-lo a partir do dia 13/1/2022, no endereço a seguir indicado, aquisição 
do mesmo deverá ser feita mediante importância não reembolsável de 1000,00MT (mil
meticais):

FE, FP-Delegação Provincial de Gaza
Unidade Gestora Executora das Aquisições
Av. Samora Machel, nº 1029, Edifício das Obras Públicas
Contacto: 87-1400297
Xai-Xai – Moçambique

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

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

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

6. Não serão aceites propostas apresentadas sob qualquer formato electrónico.

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

Xai-Xai, aos 12 de Janeiro de 2022

A Autoridade Competente

(Ilegível)
2

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO 
ESTADO EM MANICA

INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA DE MOÇAMBIQUE

CENTRO ZONAL CENTRO

AVISO

O Instituto de Investigação Agrária de Moçambique - Centro Zonal 
Centro, vem atravez desta, solicitar a comparência dos senhores, 
Mahomed Issufo Esmael e Joaquim Júnior Muhuela Joaquim 
Maquival, para efeitos de assinatura do termo de início de funções, 
candidatos apurados no concurso lançado nesta instituição, sita no 
bairro Nhamadjessa, cidade de Chimoio, para o preenchimento de 
vaga no quadro de pessoal, na carreira de Investigação Científica, 
categoria de Investigador Estagiário, no prazo de 30 dias, a partir 
da data da sua publicação, findo o prazo ocorrerá anulação dos 
seus vistos.

Chimoio, Novembro de 2021

O DELEGADO REGIONAL

Carlos João Quembo

(Investigador Principal)
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ENGIE Energy Access Mozambique
Av. Zimbabwe, Nº 1592, Sommerschield, Maputo, Mozambique

Contact : +258 800 345 345 / +258 84 096 0100

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO GÉNERO, CRIANÇA E ACÇÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ACÇÃO SOCIAL, IP
DELEGAÇÃO DE NAMPULA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
(Ajuste Directo)

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

Março, comunica-se a adjudicação dos objectos abaixo indicados:

Nº/O Nome do Concorrente Objecto de concurso
Valor da adjudicação 

incluindo IVA

01 Yany Service Prestação de serviço (Aluguer de viatura) 612.000,00Mts

02 Higest Moçambique
Fornecimento de pintos, bebedouros, 
comedouros, ração, vacinas e vitaminas

444.120,00Mts

03 Office Data Store Lda Fornecimento de Toner 52.500,00Mts

04 Office Data Store Lda Fornecimento de Material de escritório 194.500,00mts

05 Icbal Haidar Ali Fornecimento de Meios de compensação 116.202,22Mts

06 Yany Service Prestação de serviço (Aluguer de viatura) 9.248.000,00Mts

07 Yany Service
Prestação de serviços (Higienização de 
beneficiários e organização de filas) 1.440.000,00Mts

08
START Sociedade 
Unipessoal, Lda

Fornecimento de combustíveis 350.000,00Mts

09
TECMARC, Sociedade 
Unipessoal Lda

Fornecimento de coletes estampados 569.100,00Mts

10 Ferro Plast Fornecimento de equipamento 83.655,00Mts

Nampula, Dezembro de 2021

O Delegado
(Assinatura Ilegível) 

13
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INAS – Nampula Rua da Unidade nº 273, Tel 26214648 Fax 26214647.Email: inasnampula@.gmail.com 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA

SERVIÇO PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS

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

Vértice Latitude Longitude

1 16  56   20,00 36  57   30,00

2 16  55   10,00 36  57   30,00

3 16  55   10,00 36  58    0,00

4 16  56   20,00 36  58    0,00

Quelimane, aos 30/12/2021

A Directora do Serviço
Isabel Quintino Machohe Vilanculos

(Técnico Superior N1)
22

Departamento das Aquisições 

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

De acordo com o nº2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de 
Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de 
Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº05/2016, de 08 de Março, 
comunica-se que o objecto do concurso Nº 27A001141CC00212021 referente 
ao Fornecimento de 100 Tapes LTO5, foi adjudicado ao concorrente SIM 
Corporations, Lda., pelo preço de 238.880,07MT, incluindo IVA.

Maputo, aos 11 de Janeiro de 2022

A Autoridade Competente

(Ilegível)
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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: 

conselhodeadministracao@cedsif.govc.mz

British Council

Hollard Building 
Ave. Sociedade de Geografia
269, Maputo

Telefone 21355000 | 840600830

info@britishcouncil.org.mz

WELCOME TO OUR WORLD OF ENGLISH

www.britishcouncil.org.mz
www.learnenglish.britishcouncil.org BritishCouncilMozambique

READY?

IMPULSIONE AS SUAS HABILIDADES 

ATRAVÉS DE UM CURSO DE LÍNGUAS 

COM OS ESPECIALISTAS MUNDIAIS 

DE INGLÊS 

LEARN
ENGLISH

FAÇA A SUA RESERVA HOJE para os nossos cursos de inglês a começar 
no dia 24 de Janeiro 2022.

Horário de consultas:

Segunda à Quinta das 8h às 16h

Sextas das 8h às 12h

Testes escritos - Online!

Não perca a oportunidade de maximizar o seu potencial com 
os especialistas mundiais em inglês.

Consulte-nos para saber mais sobre inscrições, horários 
e preçário.
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EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ESTACIONAMENTO
Aquisições

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

seladas para o concurso no quadro abaixo.

 Concurso Público:

Nº 
Objecto do Concurso Alvará

Data e Hora de 

abertura do 

concurso

04/EMME/GS/2022

Fornecimentos de Material de 

Sinalização para Reserva de 

Espaço/ Estacionamento

Alvará Compatível 

com o Objecto da 

Contratação

Dia: 26.01.2022

Entrega: 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 abaixo no horário das 8.00 até as 15.30H, a partir do dia 17.01.2022.

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

reembolsável de 2000,00MT (Dois Mil Meticais). O pagamento deverá ser por meio de depósito directo

para a 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 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. 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

410

ANÚNCIO DE CONCURSO 

1. A Electricidade de Moçambique, E.P., convida as empresas interessadas a apresentarem propos-
tas fechadas para o fornecimento conforme tabela abaixo:

2. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do con-
curso ou adquiri-los, no endereço abaixo indicado, a partir do dia 14 de Janeiro de 2022, contra o
pagamento de uma taxa não reembolsável de 1.500,00 MT (mil e quinhentos meticais). O paga-
mento poderá ser feito através de depósito na conta BIM número 1188445 e o recibo deverá ser
levantado na Tesouraria da Empresa sita na Cidade de Maputo na Av. Agostinho Neto, N° 70,
R/C.

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

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

ELECTRICIDADE DE MOÇAMBIQUE, E.P. 
Direcção de Aquisições 
Av. Eduardo Mondlane, Nº 1398, 7º Andar, 

Telefone:  +258 21 359690 

Maputo-Moçambique 

www.edm.co.mz 

DIRECÇÃO DE AQUISIÇÕES 

Iluminando a Transformação de Moçambique 

Maputo, 14 de Janeiro de 2022 

Item Nº do Concurso Objeto de Contratação 
Data e hora  
da entrega 

das propostas 

Data e hora 
da abertura das 

propostas 

Garantia 
provisória (em 

meticais) 

1 Concurso Limitado N.º 
001/EDM-DIA/2022 

Fornecimento de um 
Camião Grua. 

27 de Janeiro de 
2022 

10:00 horas 

27 de Janeiro de 2022 
10:15 horas 112 500,00 

2 Concurso Limitado 002/
EDM-DIA/2022 

Fornecimento de um 
Barco a Motor 

27 de Janeiro de 
2022 

13:00 horas 

27 de Janeiro de 2022 
13:15 horas 97 500,00 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
___________

PROVÍNCIA DE MAPUTO
GOVERNO DO DISTRITO DE NAMAACHA

SERVIÇO DISTRITAL DE EDUCAÇÃO JUVENTUDE E TECNOLOGIA

AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO

1. Por Despacho de 12 de Janeiro de 2022, da Excelentíssima Senhora Administradora do

Distrito de Namaacha, torna-se público que está aberto o concurso para ingresso no Aparelho

do Estado, para o provimento de 02 vagas na carreira de Docente de N1, 03 na carreira de

Docente de N3, 05 na carreira de Docente de N4, 09 na carreira de Auxiliar e 03 na carreira

de Agente de Serviço, existentes no Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia de

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

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

22 de Maio, em observância ao Diploma Ministerial nº 88/2005, de 28 de Abril, que aprova

o regulamento de concurso para as carreiras de Regime Especial da Educação e o Diploma

Ministerial nº 61/2000, de 5 de Julho, que aprova o regulamento de concursos nas carreiras

de regime geral e especial da área comum do Aparelho do Estado.

2. Distribuição de vagas por carreira, disciplinas e escolas

Nº Carreira
Nº de 
vagas

Área de Formação/Habilitações 
literárias

Localização da escola 

1

Docente N1

01 Licenciatura em Ensino de Matemática 
Posto Administrativo 

de Changalane (01) e 

Namaacha-Sede (01)2 01
Licenciatura em Ensino de Língua 
Portuguesa

3 Docente N3 03 10ª+3 (Regular)
Posto Administrativo 
de Changalane (02) e 
Namaacha-Sede (01)

4 Docente N4 05 10ª+1 (Regular)
Posto Administrativo 
de Changalane (02) e 
Namaacha-Sede (03)

5
Auxiliar 
(Serventes)

09 7ª Classe do SNE
Posto Administrativo 
de Changalane (03) e 
Namaacha-Sede (06)

6
Agente de Serviço 
(Guardas)

03 7ª Classe do SNE
Posto Administrativo 
de Changalane (01) e 
Namaacha-Sede (02)

4. Admissão ao Concurso

A admissão ao concurso é solicitada a Excelentíssima Senhora Administradora do Distrito através de um 

requerimento com assinatura reconhecida acompanhado dos seguintes documentos:

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

aposentado ou reformado;

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

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

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

g) Declaração do serviço militar;

h) Cópia do NUIT;

i) Curriculum Vitae.

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

solicitados aos candidatos admitidos.

4. Métodos de Selecção

A Selecção no concurso será feita através da avaliação curricular seguida de entrevista profissional.

5. Lista de admitidos e excluídos

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

6. Validade do concurso

O prazo de validade do concurso é de 3 (três) anos, contados a partir da data de publicação da pauta

definitiva no Boletim da República.

7. Local e Período de Submissão de candidatura

As candidaturas devem ser submetidas no Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia de

Namaacha, na Repartição de Recursos Humanos, das 7.30 às 15.30 horas, dentro do prazo de 30 dias,

contados a partir da data da publicação do presente aviso.

Namaacha, aos 12 de Janeiro de 2022

O Director do Serviço Distrital

António Raul Cândido
(Instrutor e Técnico Pedagógico N1)
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Unidade Gestora Executora das Aquisições

Anúncio de Concurso
Concurso nº 39A001841/CP/01/2022

Modalidade: Concurso Público

Objecto: Prestação de Serviços de Auditoria Financeira

1. O Instituto Nacional de Petróleo (INP) pretende contratar uma empresa especializada em
Prestação de Serviços de Auditoria Financeira. Para o efeito, são convidadas as empresas
interessadas, nacionais ou estrangeiras, desde que reúnam os requisitos de qualificação legal
e técnica, a apresentarem propostas fechadas, cujas especificações técnicas se encontram
descritas nos respectivos Documentos do Concurso.

2. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de
Concurso ou adquirí-los no INP, sito na Rua dos Desportistas, nº 259/E, Cidade de Maputo,
a partir do dia 18 de Janeiro de 2022.

3. Para efeitos de aquisição dos Documentos de Concurso, os Concorrentes interessados
deverão depositar o valor não reembolsável de 1500,00MT (mil e quinhentos meticais) na
conta nº 109503010/ Banco Millennium BIM/ Titular – Instituto Nacional de Petróleo e
apresentar o respectivo talão de depósito.

4. As propostas deverão ser entregues no mesmo endereço referido no número 2, acima, até
às 10.00 horas do dia 09 de Fevereiro de 2022, em envelopes fechados e devidamente
lacrados, contendo a descrição detalhada sobre o concurso e serão abertas em sessão pública
no mesmo endereço, às 10:15 horas do mesmo dia, na presença dos Concorrentes e demais
interessados previamente credenciados para o efeito.

5. No acto de submissão de propostas, é obrigatória a apresentação de uma garantia provisória,
no valor de 80.000,00MT (oitenta mil meticais), com validade mínima de 90 (noventa) dias.

6. O prazo de validade das propostas será de 90 (noventa dias), contados a partir da data de sua
entrega.

7. A sessão de anúncio de posicionamento será no dia 18 de Fevereiro de 2022, pelas 10.00horas, 
no mesmo endereço acima, é pública, podendo participar os Concorrentes que o desejarem,
entre outros interessados, previamente credenciados para o efeito.

8. 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, aos 13 de Fevereiro de 2022
A Autoridade Competente

(Ilegível)
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   REPÚBLICA DE MOCAMBIQUE
      _____

GOVERNO DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

HOSPITAL GERAL DA MACHAVA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA)

ANÚNCIO DE CONCURSO
O Hospital Geral da Machava através da UGEA convida empresas interessadas e qualificadas para 
apresentarem propostas em envelopes fechados  para os concursos discriminados na tabela abaixo:

N.º do Concurso Modalidade Objecto do Concurso
Garantia

Provisória

Data e Hora
Final da 
Entrega

Data e Hora 
de Abertura 

das Propostas

58k002051/B/
Limit/0014/UGEA/

HGM/2021
Limitado

Fornecimento de Pão de 
250g

Não exigível
Data: 

26/01/2022
Data: 26 

/01/2022

Hora: 09:00 Hora: 09:15 

58k002051/S/
CC/0006/HGM/

UGEA/2022
Cotação

Fornecimento de 
Impressos Clínicos Não exigível

Data: 
26/01/2022

Data: 
26/01/2022

Hora:10:00 Hora:10:15

58k002051/S/
PD/0003/HGM/

UGEA/2022

Pequena 
Dimensão

Fornecimento de Serviços 
de Serralharia, Reparação 

de Fechaduras, Portas e 
Fornecimento

Não exigível

Data: 
27/01/2022

Data: 
27/01/2021

Hora: 09:00 Hora: 09:15 

58k002054/S/
PD/0015/HGM/

UGEA/2022

Pequena 
Dimensão

Fornecimento de 
Refeição / Lanche 

Não exigível
Data: 

27/01/2022
Data: 

27/01/2022

Hora: 10:00 Hora: 10:15

58k002054/B/
Lim/0013/HGM/

UGEA/2022
Limitado

Fornecimento de 
Equipamento Informático Não exigível

Data: 
28/01/2022

Data: 
28/01/2022

Hora: 09:00 Hora: 09:15 

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos de Concurso
ou levantá – los no Hospital Geral da Machava pela importância não reembolsável no valor de
500,00MT (Quinhentos Meticais) durante os dias úteis da semana e horário normal de Expediente.

2. O valor dos documentos de concurso deverá ser depositado na conta do nº 0010103001171 –
Hospital Geral da Machava.

3. As propostas deverão ser entregues no Hospital Geral da Machava, sito na Av.Eduardo Mondlane,
n.º3.888 Machava, conforme as datas e horas acima indicadas.

4. Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 05/2016 de 08
de Março.

Machava, aos 4 de Janeiro de 2022
A Directora do Hospital
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Nr de 

Ordem
Local/Província Nr de Vagas

01 Niassa 1

02 Cabo Delgado 1

03 Nampula 1

04 Zambézia 1

05 Tete 1

06 Manica 1

07 Sofala 1

08 Inhambane 1

09 Gaza 1

10 Maputo Província 1

11 Maputo Cidade 1

Total 11

1. Requisitos para Técnico médio de Contabilidade

a) Ter nacionalidade moçambicana;

b) Ter concluído Nível Médio em Contabilidade e Finanças, ou Contabilidade

e Auditoria; 

c) Ter idade igual ou superior 18 anos;

d) Ser fluente na fala, escrita e compressão da língua Portuguesa;
e) Ser fluente na fala, escrita e compreensão da língua inglesa, constitui

vantagem;

f ) Ter domínio de Informática, especificamente nos pacotes Microsoft Office 

Word, Excel e Power Point;
g) Ter Domínio das Plataformas de Comunicação como ZOOM, Google meet,

Skype, etc;

h) Ter disponibilidade para trabalhar fora das horas normais de expediente;
i) Ter residência fixa na Província onde concorre;
j) Ter experiência mínima de 02 anos na área de gestão administrativa,

constitui vantagem;

k) Ser responsável, ético, organizado e dinâmico.

2. Qualidades exigidas para todas as categorias:

a) Possuir espírito de trabalho em equipa;

b) Demonstrar capacidade de fácil comunicação em português;

c) Ter auto-confiança;
d) Inspirar confiança;
e) Possuir espírito de responsabilidade individual e de grupo;

f) Ter bom comportamento cívico e moral;

g) Trabalhar sob pressão e fora das horas normais de expediente;
h) Nunca ter sido expulso ou ter tido algum tipo de conflito contratual com o
Estado.

3. Documentos para as candidaturas

a) Requerimento com assinatura reconhecida, dirigido a Exma. Senhora
Presidente do Instituto Nacional de Estatística;

b) Certidão de Registo de Nascimento ou Bilhete de Identidade (fotocópia

autenticada);

c) Curriculum Vitae detalhado, datado e assinado (em língua portuguesa);

d) Fotocópia de Certificado de Habilitações Literárias devidamente
reconhecida;

e) Atestado médico de sanidade mental e capacidade física para o desempenho
de funções na Administração pública;
f) Declaração de Compromisso de Honra, com assinatura reconhecida;

g) Certificado de Registo Criminal;
h) Declaração Militar;

i) NUIT e NIB.

Os documentos referidos nas alíneas e), g), h) e i) poderão ser entregues após 

o apuramento dos candidatos.

4. Forma de Candidatura

Os interessados devem submeter as suas candidaturas nas Delegações 
Provinciais do Instituto Nacional de Estatística conforme a tabela acima, no 

prazo de 15 dias de calendário, contados a partir da data de publicação do 

presente anúncio no Jornal Notícias.

Maputo, aos  13 de Janeiro de 2022

O Director Nacional

(Ilegível) 

_______________

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA

DIRECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

ANÚNCIO DE VAGAS
Nos termos do n.º 2 do artigo 25 do Estatuto Orgânico, aprovado pelo Decreto Presidencial n.º 9/96, de 28 de Agosto, o INE poderá contratar pessoal fora do quadro para cobrir com algumas operações estatísticas tais como recenseamentos, 
inquéritos e outras operações de carácter inadiável e transitório.

Assim, por Despacho de 27/12/2021, de Sua Excia a Presidente do INE, foi autorizada a contratação de 11 técnicos médios em Contabilidade, sendo que 1 para cada Delegação Provincial do INE, por um período de 12 meses (1 ano), 

para o Inquérito sobre o Orçamento Familiar - IOF 2022, a decorrer a nível Nacional, nos termos do disposto o nº 1 do artigo 21 do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado (EGFAE), aprovado pela Lei nº 10/2017 de 1 de Agosto, 

como ilustra o quadro a seguir:

Av. 24 de Julho nº 1989, Caixa Postal 493, Maputo, República de Moçambique
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Resumo do Concurso

Designação do 
concurso

Selecção do Empreiteiro do “Projecto de Reforço da Capacidade da Educação e Formação 
Industrial e Profissional da Matola (TVET) em Moçambique”

Local do 
projecto

Av. da Unidade Nacional n˚1577, Matola F, (cerca de 11 km a noroeste de Maputo)

Escopo dos 
trabalhos

1) Obras de remodelação da Zona de Oficinas (9 edifícios, cerca de 7.030m2) e Zona de Dormitórios 
(12 Edifícios, cerca de 5.480m2)

2) Construção de nova estrada principal, calçadas e caminhos para cada Zona
3) Substituição do transformador da subestação existente
* Os trabalhos de remodelação para aumentar a capacidade do edifício de TVET existente 
na Matola incluirão, mas não se limitarão ao seguinte; Pavimentação ao redor do prédio, 
Abastecimento de Água, Sistema de Esgoto, Sistema de drenagem de águas pluviais, Sistema 
Mecânico, Sistema Eléctrico e outras instalações necessárias para tornar o prédio de TVET 
operacional conforme estabelecido nos Documentos do Consurso.

Duração Total de 18 meses a partir da data de vigência

Preço

• Tecto do orçamento: USD 2.200.000 (sem IVA)
• Preço básico: USD 1.819.948 (sem IVA)
• Preço estimado: a definir

» A Proposta de Preço dos Licitantes não deverá exceder o Preço Estimado, que será decidido
pelo cálculo a partir deste Preço Básico, conforme regulamento de Licitação da KOICA. O
preço de qualquer Licitante que exceda tal valor poderá resultar na rejeição de sua Proposta.

» O licitante vencedor será responsável pela preparação de qualquer documentação referente
à isenção de impostos. A KOICA fornecerá todos os documentos necessários conforme
exigido pelo Ministério para a transação relevante.

» A KOICA não reterá o direito nem se responsabilizará por quaisquer impostos, incluindo
o IVA, que possam incorrer no processo de licitação e contrato. O licitante vencedor
será responsável por qualquer cobrança e restituição de impostos de acordo com a Lei
Moçambicana.

Contratante Korea International Cooperation Agency (KOICA)
Tipo de 

concurso
Concurso Público Internacional sem Pré-Qualificação
* Joint venture não é permitido

Selecção do 
concorrente 

vencedor

O concorrente que obtiver o maior total de pontos [pontos técnicos 30% + pontos de preço 
70%] terá prioridade para negociação final como licitante devidamente elegível

1. Carta de Manifestação de Interesse: O formulário designado de Carta de Interesse será publicado no
facebook: https://www.facebook.com/koicamz/
» Os documentos de concurso serão enviados para as empresas que manifestarem interesse através do

e-mail: koicamozambique@gmail.com o Formulário de Carta de Interesse.

2. Moeda e língua da proposta: Dólar norte-americano (USD)
» O preço da proposta deve ser proposto em dólares norte americanos, não em meticais.

 Todos os documentos de RFP (Request for Proposal) serão distribuídos pela KOICA em inglês, e os
Licitantes deverão enviar todos os documentos de proposta de licitação em INGLÊS ou autenticados em
inglês do português.
» O pessoal-chave do Licitante seleccionado (Director do Projecto e Gestor do Projecto no local) deve ter

um bom domínio do Inglês em Fala e Escrita.

3. Programa do concurso
a. Registo dos participantes: 14/01 a 21/01; A Carta de Interesse dos Licitantes (LOI) pode ser enviada

por e-mail ou pessoalmente usando o formato fornecido pela KOICA.

b. Apresentação do concurso e reunião de pré-licitação (não é de carácter obrigatório): 10:00, 21 de
Janeiro; Local: Hotel Avenida

*As pessoas interessadas podem comparecer presencialmente ou de forma virtual. O link do zoom será
postado no facebook

c. Visita ao local: 14:00, 21 de Janeiro; após a Sessão de Instrução do Concurso; visita ao local e
consultas para proceder no local, sendo acompanhados pela Direcção do IICM e representantes da
KOICA

*A visita ao local não é de carácter obrigatório, mas é responsabilidade dos licitantes entender o status atual
no local, comparar as informações do local e o documento de projecto, para reflectir todas as informações
da proposta sem omissões.

d. Dúvidas sobre Licitações: 21 de Janeiro a 25 de Janeiro; podem ser enviadas apenas por e-mail

e. Respostas oficiais às perguntas: 28 de Janeiro; serão enviadas a todos os participantes que enviaram
a carta de interesse por e-mail

f. Data-limite para submissão de propostas: 16:00, 24 de Fevereiro (QUI); entrega directa no escritório
da KOICA (deve se informar a visita com antecedência).

* A submissão tardia não será aceite em nenhuma circunstância.
g. Abertura de Preços (Avaliação de Preços): 14:00 em pronto, no dia 25 de Fevereiro (SEX); local será

notificado posteriormente; na presença da Entidade Contratante e Proponentes

* Após as 14:00, o local será interdito aos atrasados; os participantes que chegarem tarde podem não
comparecer à abertura das propostas.
* A solenidade de abertura de preço deve ser assistida por um representante ou procurador com procuração.
* Caso não haja licitante válido, o participante reenviará a proposta de preço e o preço final estimado será
ré-selecionado no dia da cerimônia de abertura do preço. O licitante que não participar da cerimônia de
abertura do preço será avaliado pelo preço original.

h. Avaliação da Proposta Técnica: 28 de Fevereiro

* Se o Gestor do Projecto não tiver uma pontuação oficial em um teste de inglês (como IELTS ou TOFLE), ele
deve participar de uma entrevista. O horário e local serão informados posteriormente.

i. Negociação dos termos e condições do Contrato: 1 de Março a 7 de Março

j. Visita ao escritório e/ou local do potencial Licitante para verificação pela KOICA: 8 de Março

k. Notificação do Licitante vencedor: 9 de Março

l. Assinatura do Contrato: No prazo de 20 dias a partir da data de notificação do licitante vencedor

4. Requisitos mínimos de qualificação
a. Empresa com habilitação para estabelecer a sua constituição de acordo com as Leis do seu próprio

país

b. Empreendimento (incluindo empresa estrangeira) com habilitação para realizar as Obras de
Construção de acordo com as Leis da República de Moçambique.

c. Empresa que não é restringida por uma organização internacional ou governo, ou que não foi
declarada inelegível para um contrato, ou que não foi sancionada por isso

d. Empresa que não foi condenada por crimes relacionados a suborno de acordo com as leis nacionais
e estrangeiras

e. Empreendimento com mais de um (1) projecto similar em termos de obras, respectivamente, que
foi concluído com sucesso acima de USD 700.000 nos últimos 7 anos

*Os projectos similares significam construção ou reforma de instalações de pesquisa, educação, cultura ou
montagem.
*Os últimos 7 anos significam de 13 de Janeiro de 2015 a 14 de Janeiro de 2022.

5. Lista de documentos necessários para apresentação
a. Carta de manifestação de interesse: a ser submetida até 21 Janeiro

b. Certidão de Registo Comercial acompanhada dos estatutos actualizados

c. Documento válido do Cadastro Único

d. Confirmação de pagamento de impostos

e. Confirmação de Pagamento do Seguro Social

f. “Alvará” válido para “Edifícios” e para “Obras públicas” adequado ao valor de construção referido na
proposta do licitante (mínimo 6ª classe)

g. Constituição jurídica actual da empresa - publicação BR nos últimos 3 anos

h. Declaração da empresa declarando não haver processo legal de conflito em tribunal

i. Certidão do tribunal comprovando que não há pedido de falência contra a empresa e que não entrou
com pedido de falência

j. Formulário para a avaliação de desempenho (experiência de projecto semelhante em 7 anos,
relatório de auditoria anual em 5 anos, currículo do gerente de projecto, etc.)

k. Proposta de preço de concurso

l. Garantia da Proposta: garantia bancária ou dinheiro (não menos que 2,5% do preço total da proposta
ou valor fixo declarado)

m. Declaração da empresa declarando não haver processo legal de conflito em tribunal

n. Quaisquer outros documentos de licitação conforme declarados e exigidos na Solicitação de
Proposta.

6. A KOICA não será responsável por quaisquer custos ou despesas incorridas pelos licitantes em relação à
preparação ou entrega de propostas.

Ponto de contacto
1. Endereço: Av. Julius Nyerere nº 914, 2º andar esquerdo, Bloco B, Polana Cimento A, Maputo

2. Telefone: 21 48 75 23/ 82 255 5694/ 84 698 6716

3. E-mail: koicamozambique@gmail.com

Convite à apresentação de propostas

Data 14 de Janeiro de 2022

Concurso No. KOICA-Mozambique-2022-1

A Agência Coreana de Cooperação Internacional (KOICA) em Moçambique convida empresas estrangeiras e nacionais elegíveis para executar a Empreitada de Remodelação da Construção do “Projecto de Reforço da 
Capacidade do Instituto Industrial e Comercial da Matola para o Ensino Técnico-Profissional e Formação de Qualidade (TVET)”.
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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 PAULO MABASSO

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de dez de Janeiro de dois 
mil e vinte e dois, exarada de folhas três a quatro, do livro de notas para escrituras 
diversas número trezentos e sessenta e cinco, traço “B”, do Segundo Cartório Notarial 
de Maputo, perante mim, Alcinda Raimundo Banguine Mazive, Conservadora e 
Notária Superior, em exercício no referido Cartório, foi celebrada uma Escritura de 
Habilitação de Herdeiros por óbito de Paulo Mabasso, de sessenta e dois anos de 
idade, no estado de casado, sob o regime de comunhão de adquiridos com Mafalda 
Nassone Muai, natural de Chibuto-Gaza, filho de Fernando Mabasso e de Ana Tivane.
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição da sua última 
vontade, deixou como únicos e universais herdeiros de todos seus bens, sua esposa 
Mafalda Nassone Muai, viúva, que ocupa simultaneamente a posição de meeira e 
seus filhos: Nataniel Paulo Mabasso, Lázaro Paulo Mabasso, Ana Paulo Mabasso, 
Rosa Paulo Mabasso, Ester Paulo Mabasso, solteiros, maiores, Nelma Paulo 
Mabasso e Dulce Paulo Mabasso, solteiras, menores, naturais de Maputo.

Que segundo a lei não há quem com eles possa concorrer a esta sucessão.
Que da herança fazem parte bens móveis e imóveis, incluindo contas bancárias.

Está Conforme
Maputo, aos 11 de Janeiro de 2022 

A Notária
(Ilegível)
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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 EUSÉBIO MANUEL SALUMBIA

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de seis de Janeiro de 
dois mil e vinte e dois, exarada de folhas trinta e nove a quarenta, do livro de 
notas para escrituras diversas número trezentos e sessenta e quatro, traço “B”, 
do Segundo Cartório Notarial de Maputo, perante mim, ALCINDA RAIMUNDO 
BANGUINE MAZIVE, Conservadora e Notária Superior, em exercício no referido 
Cartório, foi celebrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de 
EUSÉBIO MANUEL SALUMBIA, de cinquenta e cinco anos de idade, no estado de 
solteiro, que era de nacionalidade moçambicana, com última residência habitual 
no bairro Polana-Caniço “A”, filho de Manuel Salumbia Dauda e Miquelina Rabia 
Mussa.
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição da sua última. 
Deixando como únicos e universais herdeiros de todos seus bens, seus filhos: 
Rabia Eusébio Salumbia e Guilhermino Eusébio Salumbia, solteiros, maiores, 
naturais de Maputo.
Que segundo a lei não há quem com eles possa concorrer a esta sucessão, que da 
herança fazem parte bens móveis e imóveis, incluindo contas bancárias.

Está Conforme

Maputo, aos 12 de Janeiro de 2022

A Notária
(Ilegível) 594

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

DIRECÇÃO NACIONAL DOS REGISTOS E NOTARIADO
QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE DOMINGOS MAPSEGE

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura pública de vinte e sete de Agosto de 
dois mil e vinte e um, lavrada de folhas trinta e seis a folhas trinta e sete, do livro de notas para 
escrituras diversas número duzentos e noventa e um, traço “C”, deste Cartório Notarial, perante 
mim, SÉRGIO JOÃO SOARES PINTO, Conservador e Notário Superior, em exercício no referido 
Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de DOMINGOS 
MAPSEGE, no estado de solteiro, de setenta e oito anos de idade, natural de Genga, distrito de 
Govuro, de nacionalidade moçambicana, com última residência no bairro de Doane, sem ter 
deixado testamento com disposição da sua vontade.
Mais certifico que na operada escritura foram declarados como únicos e universais herdeiros 
de todos seus bens, seus filhos: Gole Domingos, solteira, maior, natural de Mambone e 
residente em Maputo, Rosa Nhachuchua Domingos, solteira, maior, natural de Mambone e 
residente em Maputo, Mário Mapsege Domingos, natural de Nova Mambone, solteiro, maior, 
residente em e Jorge Gole Domingos, solteiro, maior, natural de Maputo, onde reside, todos de 
nacionalidade moçambicana, respectivamente.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram ou com eles concorram à sucessão, 
e da herança fazem parte bens móveis e imóveis.

Está Conforme

Maputo, aos 12 de Janeiro de dois mil e vinte e um

O Notário
(Ilegível) 597
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MUNICÍPIO DE NAMPULA
CONSELHO MUNICIPAL

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO
Nampula, aos 07 de Janeiro de 2022

• Conselho Municipal da Cidade de Nampula convida Empresas interessadas para apresentarem propostas fechadas de acordo o seguinte:

Nº do Concurso Objecto
Modalidade 

de 
contratação

Alvará
Garantia provi-

sória 

Data e Hora 
Final de 
Entrega

Data e Hora de 
Abertura 

Valor do Do-
cumento de 

Concurso

Validade das 
propostas

900310000/C.P./15/2021

Aquisição: 150 Tambores de 
70/100 Betume de Penetra-
ção, 100 Tambores de Emul-
são Asfaltica e 50 Tambores 
de MC30

Concurso 
Público

Aplicável 160.000,00Mts 08/02/2022
10.00h

08/02/2022
     10.30h

2.500,00Mts
90 Dias

• Os concorrentes interessados poderão obter informações e adquirir os cadernos de concurso no escritório da UGEA, no Conselho
Municipal de Nampula, sito na Rua 3 de Fevereiro nº 22A.

• As propostas deverão ser entregues no endereço acima e abertas na presença dos concorrentes conforme o horário indicado na tabela
acima.

• O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado,
aprovado pelo Decreto nº5/2016 de 8 de Março.

A Autoridade Competente

Paulo Vahanle
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REPÚBLICA DE MOÇAM-
BIQUE

CONSELHO DOS SERVIÇOS DE 
REPRESENTAÇÃO DO ESTA-
DO NA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E 
TRABALHO

3º CARTÓRIO NOTARIAL DA 
CIDADE DE MAPUTO

Av. Vladimir Lenine nº 1472 
– 1º andar

HABILITAÇÃO DE HER-
DEIROS POR ÓBITO DE 
MUSTUAFÁ MUSSAGY

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura de três de Dezem-
bro de dois mil e vinte e um, exara-
da de folhas setenta e três a folhas 
setenta e cinco, do livro de notas 
para escrituras diversas número 
oitocentos e oitenta e quatro, “D”, 
no Terceiro Cartório Notarial, per-
ante Aldina Guilhermina Samuel 
Rututo Momade, licenciada em 
Direito, Conservadora e Notária Su-
perior, foi lavrada uma Escritura de 
Habilitação de Herdeiros por óbito 
de Mustuafá Mussagy, divorciado, 
natural que foi de Inharrime, res-
idente que foi nesta cidade, sen-
do filho de Mussagy Bavabay e de 
Zobeida Momade Faquir.
Que ainda pela mesma escritura 
pública, foram declaradas como 
únicas e universais herdeiras de to-
dos os seus bens e direitos, suas fil-
has: Yara Mustuafá Mussagy Sucá, 
casada com Bruno Cassamo Carrei-
ra Sucá e Keysha Luana Mustuafá 
Mussagy, solteira, ambas naturais 
de Maputo, onde residem.
Que não existem outras pessoas que 
segundo a lei prefiram às declara-
das herdeiras ou com elas possam 
concorrer à sua sucessão.

Está Conforme

Maputo, aos 12 de Janeiro de 2022

A Notária
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA

SEGUNDA SECÇÃO

ANÚNCIO

No dia 11 de Fevereiro de 2022, pelas 10.00 
horas, na Sala de Audiências da 2ª Secção deste 
Tribunal, na Acção Executiva com Processo 
Ordinário nº 49/2021, que correm seus termos 
legais pelo Cartório da Secção acima indicada 
contra a executada Júlia Simão João Moreira, 
solteira, maior, natural de Nampula, portadora 
do BI nº 030101494895C, há-de ser posto em 
praça para se arrematar, na segunda praça, 
em carta fechada, à metade do preço, um imóvel 
avaliado em 5 216 763,30MT (cinco milhões, 
duzentos e dezasseis mil, setecentos e sessenta 
e três meticais e trinta centavos).

Nampula, aos 12 de Janeiro de 2022

O Escrivão de Direito
Ussene I. Cantassula

Verifiquei
O Juiz de Direito

Dr. Boliz Júlio
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
SERVIÇOS PROVINCIAIS DE 

REPRESENTAÇÃO DO ESTADO 
SERVIÇO PROVINCIAL DE 

JUSTIÇA E TRABALHO

CARTÓRIO NOTARIAL DE 
NAMPULA

EXTRACTO

HABILITAÇÃO DE HER-
DEIROS POR ÓBITO DE 
JEREMIAS ARMANDO

Certifico, para efeitos de publi-
cação, que por escritura de três 
de Dezembro do ano dois mil 
e vinte e um, lavrada de folhas 
setenta e oito verso a folhas 
oitenta, do livro de notas para 
escrituras diversas número “B”, 
traço trinta e dois, a cargo de 
TERESA LUÍS, Conservadora e 
Notária Superior, do referido 
Cartório, se acha lavrada uma 
Escritura de Habilitação de Her-
deiros na qual, seu pai Arman-
do Patir, solteiro, natural e res-
idente em Nampula, foi declara-
do único e universal herdeiro de 
todos os seus bens e direitos do 
seu filho JEREMIAS ARMANDO, 
com última residência na cidade 
de Nampula.
Que até à data da sua morte 
não deixou testamento nem 
qualquer outra disposição da úl-
tima vontade.

Está Conforme

Cartório Notarial de Nampula, 
aos onze de Janeiro de dois mil 

e vinte e dois

A Conservadora e Notária Su-
perior

(Ilegível)
15

CONTABILISTA
Empresa do grupo “A” pretende recrutar para o seu quadro 
de pessoal candidatos com o seguinte perfil:

Requisitos:
- Nível básico e médio em Contabilidade (indispensável);
- Nacionalidade moçambicana;
- Idade entre 28 e 35 anos;
- Experiência profissional mínima comprovada de 2 anos;
- Responsabilidade e sigilo profissional.

 Tarefas:
- Domínio do Primavera - Software;
- Classificação e lançamentos de despesas;
- Registo e valorização de inventários;
- Reconciliação de contas correntes;
- Apuramento de impostos;
- Membro da OCAM.

Os candidatos interessados deverão enviar o CV em 
envelope para a Caixa Postal 4303 até 21 de Janeiro de 
2022.
Apenas candidatos com perfil solicitado serão contactados.

627
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DO NIASSA
DIRECÇÃO PROVINCIAL DE SAÚDE 

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Nos termos do nº 2 do artigo 64, do novo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 

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

comunica-se que os objectos dos concursos abaixo, foram Adjudicados às seguintes Empresas:

N˚ do Concurso        Objecto
Empresa 

Adjudicada
Importância

58B001561/
AD/001/2021

Construção de Maternidade de 3 camas no Centro 
de Saúde de Nagir/Marrupa

RC- Construções 2.183.791,43Mts

58B001561/
AD/002/2021

Construção de muro de vedação e ampliação 
da Maternidade do Centro de Saúde de Malica/
Distrito de Lichinga

Ilale e Filhos 
Construções

1.249.560,58Mts

58B001561/
AD/001/2021

Fiscalização da Construção da Maternidade de 3 
camas no Centro de Saúde de Nagir/Distrito de 
Marrupa

Engenharia 
e Consutoria 
Ntimbuca

197.928,90Mts

58B001561/
AD/002/2021

Fiscalização da Construção do muro de vedação e 
ampliação da Maternidade do Centro de Saúde de 
Malica/Distrito de Lichinga

AR- Consultores 135.720,00Mts

Lichinga, aos 11 de Janeiro de 2022

Autoridade Competente
(Ilegível)

5

758

634

763

ANÚNCIO DE VAGAS PARA UM (1) FUNCIONÁRIO (FUNCIONÁRIO A SER 
DESIGNADO AOS SERVIÇOS DE TÉCNICO DE PROGRAMA)   

A Agência Italiana de Cooperação para o Desenvolvimento (AICS) – Sede 
de Maputo lançou um aviso de concurso para recrutar um (1) funcionário 
(funcionário a ser designado aos serviços de técnico de programa) a ser incluídos 
com contrato a prazo indeterminado na própria orgânica do seu escritório em 
Maputo. 

Os requisitos de participação ao processo de seleção são detalhados no aviso 
de concurso, disponível juntamente ao modelo para o envio das candidaturas 
no website da AICS, em língua italiana, ao link: https://maputo.aics.gov.it/pt/
home-por/oportunidades/trabalhe-connosco/ (“Impiegato di concetto da 
adibire ai servizi di tecnico di programma”). 

Os interessados deverão apresentar as suas candidaturas seja por email (ao 
endereço maputo@aics.gov.it), ou com entrega física no escritório da AICS, Rua 
Damião de Góis 381, Maputo. 

O PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DAS CANDIDATURAS E’ 11/02/2022 ÀS 
12.00 HORAS.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

Administração Judicial
UGEA

Anúncio de Adjudicação
Nos termos da alínea d), do nº 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento 
de bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 05/2016, de 08 de Março, comunica-se que os objectos dos 
concursos abaixo foram adjudicados às empresas abaixo indicadas: 

Nº do Concurso Objecto Entidade  Adjudicada Montante de adjudicação 
incluindo o IVA

Concurso nº 01/TJPM/
UGEA/2022, por Ajuste 

Directo

Para fornecimento de combustíveis, 
lubrificantes e lavagem de 07 viaturas do 
Tribunal Judicial Da Província de Maputo

Total Moçambique S.A 1.980.000,00Mt

Concurso nº 02/TJPM/
UGEA/2022

Para fornecer jornais e publicar anúncios do 
Tribunal Judicial da Província de Maputo

Sociedade do Notícias, 
S.A

354.016,00Mt

Concurso nº 03/TJPM/
UGEA/2022

Para aquisições de passagens áreas para 
viagens de escrivães Provinciais à Lisboa - 
Portugal

SAFE TRAVEL LDA 1.400.000,00Mt

04/TJPM/UGEA/2022
Para aquisição de combustível e lubrificante 
para o Tribunal Judicial do Distrito de Moamba

Sociedade Unipessoal 
Lda

60.000,00Mt

05/TJPM/UGEA/2022
Para aquisição de combustível e lubrificante 
para o Tribunal Judicial do Distrito de 
Marracuene

Posto de Abastecimento 
Engen Marracuene

60.000,00Mt

06/TJPM/UGEA/2022
Arrendamento de uma residência para 
habitação do Juiz do Tribunal Judicial do 
Distrito de Moamba

Roberto Manuel de Jesus 420.000,00Mt

Matola, aos 13 de Janeiro 2022

A Autoridade Competente
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO 

SERVIÇO PROVINCIAL DE SAÚDE
REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

Anúncio de Concursos
O Serviço Provincial de Saúde de Maputo convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas 

para o fornecimento de bens e prestação de serviços de acordo com os seguintes concursos:

N°
Nº  de 

Concurso
Modalidade 

de 
Contratação

Objecto do Concurso
Data e 

hora para 
entrega das 
Propostas

Valor da 
Garantia 

Provisória

Custo de 
Caderno 

de 
Encargo

Validade 
das 

Prospostas

Data e 
hora de 

abertura 
das 

Propostas

1
01/SPS/

RA/S/2022
Concurso 
Limitado 

Contratação para 
o Fornecimento de
Serviços de Aluguer
de Sala ornamentada,
refeições para
a realização  da
Formação de
Testagem de Covid-19
na sede do Distrito de
Marracuene

20/01/2022   
às 09.00h

5.293,30Mt 1.500,00Mt 60 dias
20/01/22   
às 09.30h

2
02/SPS/

RA/S/2022
Concurso 
Limitado 

Contratação para 
Prestação de Serviços 
de Manutenção 
e Reparação de 
veículos (viaturas e 
motorizadas)

28/01/2022   
às 09.00h

15.394,80Mt 1.500,00Mt 60 dias
28/01/22   
às 09.30h

NB: Para o Concurso nº 2 de Veículos, as Empresas elegíveis para este concurso devem estar sediadas nos 

Distritos de Boane e Matola.

1. Os concorrentes elegíveis e interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do

Concurso ou adquirí-los, no endereço abaixo indicado deste anúncio pela importância não reembolsável

por cada. O pagamento deverá ser em depósito directo no Bim conta: SPSM – Serviço Provincial de Saú-

de de Maputo, nº 501178728);

2. As propostas e as cotações deverão ser acompanhadas obrigatoriamente com os documentos de qualifi-
cação actualizados e autenticados definidos no documento do concurso;

3. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimen-

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

4. A Repartição de Aquisições, do Serviço Provincial de Saúde de Maputo, Praça do Município nº 11129, Ci-

dade da Matola, 1º Andar, Sala de Reuniões ou Porta 3.

Maputo, aos 10 de Janeiro de 2022
Autoridade Competente

(Ilegível)

 

Na sequência do Concurso Público em epígrafe, lançado no dia 27 

de Setembro do corrente ano, comunica-se aos candidatos que os 

resultados da avaliação em exame escrito encontram-se 

disponíveis no sítio de internet do CEDSIF, IP, e podem ser acedidos 

através dos seguintes Link: 

https://www.cedsif.gov.mz/cedsifportal/?p=3277 

Maputo, aos 14 de Janeiro de 2022

CONCURSO PÚBLICO PARA SELECÇÃO DE SEIS (6) 
DIRECTORES DE SERVICO DO CEDSIF, IP 

 

Na sequência do Concurso Público em epígrafe, lançado no dia 27

de Setembro do corrente ano, comunica-se aos candidatos que os

resultados da avaliação em exame escrito encontram-se

disponíveis no sítio de internet do CEDSIF, IP, e podem ser acedidos

através dos seguintes Link:

https://www.cedsif.gov.mz/cedsifportal/?p=3277

Maputo, aos 14 de Janeiro de 2022

 
ANÚNCIO DE RESULTADOS DO EXAME ESCRITO 

 

Na sequência do Concurso Público em epígrafe, lançado no dia 27

de Setembro do corrente ano, comunica-se aos candidatos que os

resultados da avaliação em exame escrito encontram-se

disponíveis no sítio de internet do CEDSIF, IP, e podem ser acedidos

através dos seguintes Link:

https://www.cedsif.gov.mz/cedsifportal/?p=3277

Maputo, aos 14 de Janeiro de 2022

Na sequência do Concurso Público em epígrafe, lançado no dia 27

de Setembro do corrente ano, comunica-se aos candidatos que os

resultados da avaliação em exame escrito encontram-se

disponíveis no sítio de internet do CEDSIF, IP, e podem ser acedidos

através dos seguintes Link:

https://www.cedsif.gov.mz/cedsifportal/?p=3277

 
Maputo, aos 14 de Janeiro de 2022 
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CONVITE PARA CONCURSO PÚBLICO NACIONAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE GÉNERO

Referência: Concurso Género – 01/ISUTC-Ge/2022

1. Com objectivos de contribuir nos esforços do país na promoção de igualdade
e equidade  de género, preconizados em vários instrumentos nacionais e
internacionais e contribuir para o alcance do pilar número 5 dos Objectivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, relativo a igualdade e
equidade de género, o ISUTC pretende recrutar um consultor  ou equipa de
consultores para elaborar a sua Estratégia de Género e o respectivo plano de
implementação;

2. É nesse âmbito que o ISUTC convida a todos os concorrentes elegíveis e
qualificados, para apresentar propostas  para a prestação de serviços de consultoria
na área de género;

3. O documento completo do concurso, em língua portuguesa, e informações
adicionais poderão ser solicitadas até ao dia 21-Jan-22 através do e-mail disponível
para o efeito;

4. As propostas deverão ser entregues por e-mail até ao dia 28-Jan-22, as
propostas atrasadas serão rejeitadas e contactaremos, apenas, os proponentes
apurados.

5. O endereço de e-mail acima referido é o seguinte:
gilda@isutc.ac.mz
ISUTC – Instituto Superior de Transportes e Comunicações
Departamento de Aquisições
Prolong. Da Av. Kim Ill Sung (IFT/TDM) Edifício D1
Tel: (+258) 21 48 87 96 ou (+258) 82 30 62 620
Maputo - Moçambique

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

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

A Consultores HODI pretende recrutar uma equipe composta por um(a) Especialista em Infraestruturas, 
um(a) Especialista em Recursos Humanos e um(a) Especialista em Equipamentos para fornecer os seus 
serviços em apoio ao programa de desenvolvimento do Canadá em Moçambique por meio da elaboração 
dum Plano de Desenvolvimento Integrado de Infraestrutura, Equipamento e Recursos Humanos na área 
da Saúde (2022-2042) para o Ministério da Saúde. 

A equipe multidisciplinar (já existente como parte duma empresa ou especialmente constituída para esta 
consultoria) deve estar qualificada para trabalhar em Moçambique, ou seja, deter documentos locais que 
a permite trabalhar em Moçambique. O(A) líder da equipe deve deter de experiência comprovada em 
liderança de equipes multidisciplinares em pelo menos duas outras consultorias.  

Os candidatos interessados poderão solicitar os Termos de Referência detalhados por e-mail pelo: 
lidia.costa@consultoreshodi.com  

O prazo de entrega de propostas é: 21 de Janeiro de 2022. 

325 414
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

2ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Segunda Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo correm éditos de 30 (trinta) dias, a notificar os embargados: GRE 
Mozambique, Limitada e Casa de Cosméticos, Lda., ambos com a última sede na Av. FPLM, nº 1286, nesta cidade, representados pelo Sr. Yousef 
Hassan Freij, ora em parte incerta, para, no prazo de 8 (oito) dias, a contar da data da notificação, cujo dia do termo lhes será indicado, contestar, 
querendo, os Embargos à Providência nº 114/18-I, em que lhes move a embargante Casa de Perfumaria Costa de Marfim, 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.

Maputo, aos 29 de Novembro de 2021
O Escrivão de Direito

Benjamim Paulino Mondlane
Verifiquei

O Juiz de Direito
Hermenegildo Pedro Chambal
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Superfície  103.478 km²
População  3 849 455 (2007); 22 Distritos

PUBLICIDADE

  ANÚNCIO
Propostas de Normas Moçambicanas em Fase de 

Inquérito Público

O INNOQ tem o prazer de levar a conhecimento público, que se encontra concluída a Proposta de 
Norma Moçambicana (PrNM), na área de Agroindústria, conforme abaixo indicado: 

1. PrNM 1106: 2021- Bolsas de Nicotina para uso oral sem tabaco.

Esta PrNM estará em período de Inquérito Público durante 60 dias, entre os dias 30 de Dezembro 
de 2021 e 27 de Fevereiro de 2022.

Durante esta fase de inquérito público, todos os interessados têm a possibilidade de consultar, 
comentar e propor melhorias aos documentos, bem como verificar a sua influência sobre os seus 
próprios interesses, de modo a iniciarem o processo de adaptação.

Informa-se também que as consultas poderão ser realizadas no Instituto Nacional de Normalização 
e Qualidade, IP (INNOQ,IP), Av. Moçambique, Parcela 7168/D1/7, Bairro do Zimpeto, Maputo, 
durante as horas normais de expediente.

Instituto Nacional de 

Normalização e Qualidade

Tel: +258 21344600 | Fax: +258 21344610 | Cell: +258 82 4756985| Linha verde: 800300600| www.innoq.gov.mz

Av. Moçambique | Parcela 7168/D1/7 | Bairro do Zimpeto | C.P: 2983;

Maputo - Moçambique

O seu parceiro para a qualidade

JOCAS ACHAR

A 
U N I V E R S I DA DE 
Católica de Moçam-
bique (UCM) deci-
diu baixar as pro-
pinas mensais dos 

cursos de mestrado por forma 
a oferecer mais oportunida-
des de formação especializa-
da a cidadãos nacionais e não 
só, no contexto das medidas 
de mitigação da Covid-19 e 
das reformas que estão em 
curso naquela instituição. 

Entretanto, a Faculdade 
de Ciências Sociais e Políticas 
da UCM, na cidade de Que-
limane, na Zambézia, está 
a terminar detalhes de um 
projecto de criação de obser-
vatório demográfico e social, 
com objectivo de estudar o 
pulsar da sociedade e dos as-
pectos que impactam na vida 
política.

O director da faculdade, 
Lino Samuel, disse quando 
entrevistado ontem pela nos-
sa Reportagem que a decisão 
de baixar propinas nos cur-
sos de mestrado foi tomada, 
em Novembro passado, no 
Conselho de direcção havido 
na cidade de Nampula. Se-
gundo Samuel, os directores 
das faculdades propuseram à 
reitoria a redução de propinas 
tendo em conta o mercado, 
caracterizado pelo encerra-
mento de empresas, deterio-
ração das condições sociais e 
económicas de famílias de-
vido à crise pandémica que 
assola o mundo. 

De acordo ainda com Lino 
Samuel, há um conjunto de 
reformas que estão em curso 
que visam a redução de pro-
pinas de alguns cursos, for-
talecimento de qualidade de 
ensino, bem como oferecer 
oportunidades a cidadãos de 
se formarem em cursos espe-
cíficos com elevada compe-
tência técnica e científica.

No caso específico da Fa-

FACE AO IMPACTO DA COVID-19

UCM baixa propinas 
para oferecer 
oportunidades 
de formação

culdade de Ciências Sociais e 
Políticas, os cursos de mes-
trado que viram reduzida a 
propina são de Administra-
ção Pública, Ciências Políti-
cas e Relações Internacionais, 
Administração e Gestão Edu-
cacional, Administração de 
Negócios, Direito Adminis-
trativo, Gestão de Projectos e 
Desenvolvimento, Recursos 
Humanos, Contabilidade, 
Saúde Pública e Tecnologia de 
Informação. 

Segundo o responsável, a 
partir deste ano académico, 
os novos valores de propina 
entram em vigor, podendo 
facilitar a muitos cidadãos 
que pretendam prosseguir 
com a sua formação superior.

No ano passado, aquela 
faculdade fez um trabalho de 
auto-avaliação para mensu-
rar o grau de empregabilidade 
dos seus formandos, ou seja, 
os estudantes que termina-
ram vários cursos de licen-

ciatura nos últimos dez anos. 
Lino Manuel disse que 

muitos estudantes estão em-
pregados, alguns criaram 
próprias empresas e outros 
estão a trabalhar noutras 
áreas diferente da sua forma-
ção. “Aqui vêm buscar com-
petências técnicas e cien-
tíficas, nomeadamente o 
conhecimento, habilidades 
e aptidões para o mercado 
de emprego”.

O nosso entrevistado 
disse ainda que a introdução 
de novos cursos tem sido 
feita através de consultas aos 
empregadores, por forma a 
desenhar programas curri-
culares ou cursos que depois 
são submetidos ao Conselho 
Nacional de Avaliação de 
Qualidade para acreditação.

Entretanto, estão já na 
fase final os detalhes para 
criação de um Observató-
rio Demográfico e Social na 
Faculdade de Ciências So-

ciais e Políticas da UCM, em 
Quelimane. Lino Samuel diz 
que o observatório visa me-
dir vários aspectos sociais 
e problemas enfrentados 
pelas comunidades, cujos 
resultados de estudos aju-
darão para definir melhores 
políticas públicas que con-
tribuam para o bem-estar 
colectivo. 

O nosso entrevistado 
afirmou que, no contexto 
das reformas, o desafio da 
universidade é se dedicar 
mais às comunidades, no 
âmbito da extensão univer-
sitária, através identificação 
de problemas e estruturas 
propostas de soluções. 

Nesse contexto, segun-
do Lino Samuel, a faculdade 
está, igualmente, a incenti-
var o corpo docente a fazer 
pesquisas conjuntas, o que 
pode fortalecer a capacidade 
de investigação e produção 
de novos conhecimentos.

Lino Samuel, director da Faculdade de Ciências Sociais e Políticas da UCM em Quelimane

ÁZARA CHIMBWA

OS desastres naturais, carac-
terizados por temporais e des-
cargas atmosféricas afectaram 
mais de dez mil pessoas nos 
distritos de Nicoadala, Mocu-
ba, Maganja da Costa, Ile e Gu-
ruè, na província da Zambézia. 

Os fenómenos naturais, 
para além de tirar a vida a 
vinte pessoas, destruíram to-
tal ou parcialmente mais de 
800 casas, infra-estruturas de 
transporte de energia eléctrica 
e corte de estradas em alguns 
casos.

Estes dados foram revela-
dos ontem, no distrito de Ma-
ganja da Costa, pelo delegado 
provincial do Instituto Na-
cional de Gestão do Risco de 
Desastres (INGD), Nelson Lu-
dovico, à margem do trabalho 
de monitoria sobre o compor-
tamento das principais bacias 
hidrográficas da Zambézia. 

A equipa de monitoria, 
que íntegra técnicos do INGD, 
trabalhou ao longo da bacia de 
Licungo, no distrito de Ma-
ganja da Costa, para se inteirar 
da situação das chuvas e a evo-
lução das bacias hidrográficas, 
principalmente do Licungo 
onde mais de oito mil pessoas 
estão em risco.

Os técnicos trabalharam 

Desastres naturais 
afectam dez mil pessoas

ontem nos bairros de reas-
sentamento de Sopa e Muzeia, 
onde visitaram os desalojados 
pelas últimas cheias e visita-
ram parte do vale do rio Li-
cungo. As autoridades gover-
namentais estão preocupadas 
com o comportamento das 
bacias hidrográficas devido às 
chuvas que têm vindo a cair 
na região norte da província da 
Zambézia.

Os distritos de Maganja da 
Costa, Namacurra e Mocuba 
têm sido fustigados pelas cala-
midades naturais nos últimos 
anos, decorrentes do transbor-

do do rio Licungo e dos efeitos 
das mudanças climáticas. 

Os técnicos do INGD tra-
balham hoje, nos distritos de 
Mocuba e Namacurra com o 
mesmo propósito de monitorar 
os caudais dos rios.

Entretanto, os sectores da 
saúde e da educação já estão 
a antecipar eventuais situa-
ções de corte de estradas neste 
período chuvoso. O médico-
-chefe provincial da Zambézia,
Isaías Marcos, disse ontem, em
contacto com a nossa Reporta-
gem, que o sector já está, desde 
Novembro passado a colocar

medicamentos nos centros de 
Saúde dos distritos com pro-
blemas de acesso por estrada 
nesta época chuvosa. Segundo 
ele, trata-se de medicamen-
tos que podem suportar três 
meses, nomeadamente soros, 
anti-maláricos e outros fárma-
cos para combater doenças da 
época.

Por seu turno, o sector da 
educação está a distribuir o 
livro da Caixa Escolar para os 
distritos de Chinde, Luabo, 
Mopeia, Morrumbala, Derre, 
Namarrói, Gilé e algumas Ilhas 
no distrito de Quelimane.

Tempestades e descargas atmosféricas afectaram mais de 10 mil pessoas em alguns distritos da Zambézia

O SECTOR da educação, na pro-
víncia da Zambézia, falhou a meta 
de matricular 377 mil alunos da 1.ª 
classe para o ano lectivo que inicia 
no final deste mês no país. 

Dados em nosso poder avança-
dos ontem pelo porta-voz daquela 
instituição indicam que, até ao últi-
mo dia das matrículas, tinham sido 
inscritos 286 mil alunos de novos 
ingressos, ficando de fora do siste-
ma mais de 91 mil que deveriam en-
trar para a escola pela primeira vez.

Caunda Mutecomala disse que, 
apesar da província da Zambézia não 
ter concretizado a meta, o número 
de alunos matriculados representa 
um crescimento em relação ao ano 
passado. Explicou que as matrículas 
iniciaram a 1 de Outubro e findaram 
a 31 de Dezembro últimos e tudo 
tinha sido feito para que o número 
previsto fosse atingido. 

Referiu que o número de alunos 
matriculados representa um cum-
primento da meta em setenta e seis 
por cento, mas o sector mostra-se 
preocupado com a fraca adesão às 
matrículas por parte dos pais e en-

carregados de educação.
O nosso entrevistado não avan-

çou as razões da fraca participação 
às matricula na província da Zam-
bézia, mas afirma que não houve, 
até ao momento, uma orientação 
do ministério de tutela para a pror-
rogação do prazo. A fonte não ex-
plicou se as autoridades locais so-
licitaram a dilatação do prazo mas 
afirmou que caso haja autorização o 
número de alunos matriculados po-
derá aumentar.

Apesar de não haver autorização, 
o porta-voz da Direcção Provincial
de Educação e Desenvolvimento
Humano apela aos pais e encarrega-
dos de educação a matricularem os
seus filhos.

Explicou que, neste momento, 
há disponibilidade de mais de 90 mil 
vagas que precisam de ser ocupadas.

Entretanto, para este ano lecti-
vo, o sector vai contratar 982 pro-
fessores de diferentes subsistemas 
de ensino. Paralelamente, serão 
contratados 718 funcionários não 
docentes que serão afectos às esco-
las para reforçar a limpeza e higiene, 

no contexto da Covid-19.
O número de professores previs-

to é muito inferior em relação às ne-
cessidades. A província da Zambézia 
tem vindo a contratar, nos últimos 
cinco anos, 2500 professores que 
também não cobrem as necessida-
des. 

Cauda Mutecomala diz que a 
província, apesar de possuir um 
universo de 1.9 milhão de efectivos 
escolares, tem sido atribuída poucas 
vagas para admissão de mais docen-
tes e das poucas vagas disponíveis 
têm sido priorizados professores do 
ensino primário formados nos cinco 
institutos da província, nomeada-
mente Quelimane, Nicoadala, Mor-
rumbala, Alto Molócuè e Escola de 
Professores do Futuro de Macuse.

Entretanto, o sector está a distri-
buir mais de três milhões de títulos 
de livros da Caixa Escolar. A prio-
ridade está a ser dada aos distritos 
com difícil acesso, nomeadamente 
Chinde, Inhassunge, Luabo, Mo-
peia, Morrumbala, Gilé, Namarrói, 
Derre e algumas ilhas da cidade de 
Quelimane.

Educação não alcança metas

Estrangeiros detidos
por falsificação de BI
QUATRO cidadãos estrangeiros foram detidos, no ano pas-
sado, na Zambézia, indiciados de falsificação do Bilhete de 
Identidade nacional devendo, por isso, responder à Justi-
ça. 

Dos detidos, dois são de nacionalidade portuguesa, 
um congolês e um nigeriano, conforme deu a conhecer 
Reginaldo Massorongo, porta-voz da Direcção Provincial 
da Migração. Acrescentou que os mesmos foram detidos 
quando pretendiam renovar os documentos.

Dados das autoridades da Migração, na Zambézia, in-
dicam que 238 cidadãos estrangeiros ilegais foram repa-
triados para os seus países durante o ano passado, contra 
sessenta e três do ano de 2020. Os mesmos dados apontam 
que 241 estrangeiros estão ainda retidos, aguardando os 
procedimentos para o seu repatriamento.

Segundo ainda o porta-voz da “Migração”, na Zam-
bézia, nos primeiros treze dias deste ano foi registado um 
movimento migratório de 439 pessoas que entraram e saí-
ram do país através das fronteiras de Melosa e Chire.

Decapitou a tia 
acusando-a 
de feitiçaria
UM jovem, de 25 anos de ida-
de, encontra-se detido desde 
ontem nas celas do Comando 
Distrital da Polícia da Repúbli-
ca de Moçambique (PRM), em 
Quelimane, indiciado de deca-
pitar a sua tia por alegadamente 
esta ser a responsável pelo seu 
infortúnio na vida. 

Entretanto, o visado refuta 
as acusações das autoridades 
policiais e diz que saiu de Ma-
puto a Marrongane, para come-
ter o crime, porque a sua vida 
não corria como o planejado.

O chefe do Departamento 

de Relações Públicas no Co-
mando  provincial da PRM, na 
Zambézia, Miguel Caetano, 
contou que o crime ocorreu 
no dia 10 de Janeiro à calada da 
noite. Segundo a Polícia, o in-
diciado recorreu a uma catana 
com a qual desferiu vários gol-
pes à vítima até à morte, pon-
do-se de seguida em fuga.

A vítima é uma idosa de 51 
anos de idade e residia na lo-
calidade de Marrongane, no 
distrito de Nicoadala. O visado 
tinha regressado de Maputo à 
procura de emprego. 
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ATRAVÉS desta página o estima-
do leitor pode partilhar as suas 
reflexões sobre temas da actuali-
dade política, económica e social. 
Os originais das cartas de opinião 
não devem ter mais de 150 pala-
vras, podendo ir até 500 quando 
sejam de análise. A Redacção 
reserva-se o direito de as con-
densar. Encoraja-se, sobretudo, 
aos jovens a partilharem as suas 

reflexões sobre o dia-a-dia das 
suas comunidades, do país e do 
mundo, bastando enviar as car-
tas para o endereço cartas@sno-
ticias.co.mz, indicando o nome 
completo, número do documento 
de identificação e contacto tele-
fónico. O “Notícias” reserva-se o 
direito de não publicar opiniões 
ou análises que choquem com a 
sua linha editorial.

CARTAS

GREGÓRIO BAPTISTA

A BOA convivência passa pelo respeito e 
cumprimento  das normas pré-estabelecidas. 
Este princípio é válido em todas as socieda-
des, grupos, organizações, famílias, etc. Para 
o caso da cidade de Maputo, existem, igual-
mente, princípios pré-estabelecidos que são
de cumprimento obrigatório.

Respeitar a postura urbana é o que as au-
toridades municipais sempre nos advertem. 
Mas há compatriotas, cujo comportamento 
deixa muito a desejar. Não raras vezes, tenho 
observado  que após o consumo de álcool, 
um número considerável de consumidores, 
deita as garrafas em qualquer lugar, com des-
taque para as vias de acesso. Comportam-se 
assim os consumidores que frequentam as 
barracas, embora estas estejam oficialmente 
encerradas no quadro do estado de calamida-
de pública e alguns ocupantes de viaturas, até 
mesmo em movimento.

Não estou contra o consumo de álcool 
porque acredito que há motivos para que 
isso aconteça, contudo, desencorajo a atitude 
pouco  digna de certos compatriotas. Parto 
de princípio que o álcool altera os reflexos, 
mas este comportamento de atirar garrafa na 
estrada, com a viatura em circulação, signifi-
ca que a pessoa ainda está consciente do que 
faz. Para o caso das pessoas que se encon-
tram nas barracas, estes têm os serventes que 
procedem à retirada dos mesmos e, não ten-
do, podem até mesmo deixar no chão, mas 

não na estrada.
Quero  acreditar que aquelas pessoas que 

deixam as garrafas no chão o fazem ainda 
conscientes, por isso, quanto a mim trata-se 
de um problema de comportamento que deve 
ser desencorajado. Provavelmente se existis-
se uma lei que interdita as pessoas a se com-
portarem desta maneira, os consumidores o 
fariam da melhor maneira.

As garrafas na estrada representam um 
perigo não só para os automobilistas, mas 
também  para os próprios transeuntes. Em re-
lação aos automobilistas, as garrafas podem 
furar os pneus e colocar a vida em perigo, 
para além de provocar danos materiais na 
viatura.  Os transeuntes podem ser vítimas de 
alguma perfuração, sobretudo no pé que os 
pode levar a procurar serviços médicos.

 Há vezes que, até mesmo com chinelos 
nos pés, as garrafas atiradas no chão chegam 
a provocar lesões. Por isso, antes de se en-
veredar por este comportamento é necessário 
que os que assim procedem reflictam sobre 
seus actos de modo que não prejudiquem a 
ninguém pelo consumo de álcool.

As normas de boa convivência devem 
prevalecer, devem ser rebuscadas para que 
os cidadãos saibam tomar atitudes que não 
prejudiquem aos outros.

Será que nem todas as garrafas de vidro 
são  devolvíveis? Seria bom que todas fos-
sem retornáveis para que nenhuma garrafa 
pudesse ser vista na estrada por se tratar de 
uma fonte de rendimento.

CUSTÓDIO ZANDALEMA

HÁ cerca de um ano, a Associação Moçambicana dos 
Panificadores veio a público anunciar, de forma reite-
rada, a sua intenção de agravar o preço do pão, esse 
alimento que constitui a base de subsistência de milha-
res de famílias moçambicanas, para o grande desespe-
ro destas. Na altura, e sem que a associação anunciasse 
quanto é que o pobre moçambicano iria pagar  por uni-
dade e muito menos quando é que a medida seria im-
plementada, alguns associados começaram a agravar 
os preços, cada um aplicando o valor ao seu critério. 

Para a sua pretensão, os panificadores apresenta-
vam várias justificações, nomeadamente os elevados 
custos do processo de produção do pão, situação agra-
vada pelo facto de, alegadamente, o governo ter dei-
xado de subsidiar o preço de aquisição do trigo. Aliás, 
valeu a intervenção do próprio governo que pôs travão 
à pretensão dos panificadores para de muitas famílias 
que têm no pão o seu principal, senão o único alimento 

diário. 
De lá para cá a Associação Moçambicana dos Pani-

ficadores nunca mais voltou a pronunciar-se sobre a 
matéria para o que, como me parece, orientou os seus 
associados a adoptarem novas estratégias para contor-
nar a situação. 

Aliás, logo depois, os panificadores agravaram o 
preço do pão, esse alimento básico para muitas famí-
lias, de forma camuflada, pois, apesar de em termos 
nominais os valores permanecerem os mesmos, redu-
ziram as quantidades, isto é, o peso, de tal forma que 
mesmo um gatinho pode consumir a unidade sem se 
saciar. 

Trata-se de uma situação que ocorre e até do co-
nhecimento das entidades governamentais responsá-
veis pela actividade inspectiva que, entretanto, nada 
fazem para corrigir a situação. Em tempos, brigadas 
de inspecção do Ministério da Indústria e Comércio, 
munidas de balanças, escalavam padarias, pelo menos 
da cidade de Maputo, para verificar se o peso do pão 

vendido aos consumidores correspondia ao recomen-
dado, incluindo os preços praticados. Penso que a falta 
da actividade inspectiva por parte das entidades com-
petentes deu azo aos panificadores para que fizessem e 
fazem o que querem em prejuízo do consumidor. 

Em Dezembro último, acompanhei, através de al-
guns meios de comunicação social, que a Inpecção 
Nacional das Actividades Económicas ia fazer uma 
campanha de fiscalização das padarias na cidade de 
Maputo, facto que entretanto não sei se chegou a efec-
tivar-se. 

Confesso que quando ouvi isso cheguei a pensar 
que, finalmente, as autoridades tinham despertado para 
a necessidade de fiscalização daquele tipo de roubo aos 
consumidores, sobretudo do pão, o único alimento que 
até  agora conseguimos, ainda que com muito sacrifí-
cio pôr nas nossas mesas. Mas, pelos vistos, tratou-se 
de dar tranquilidade espiritual aos consumidores quem 
veem suportando o agravamento camuflado do preço 
do pão.

FERNANDO TIVANE

O MERCADO Grossista do Zimpeto, 
na cidade de Maputo,  é um dos cen-
tros comerciais de referência de venda 
de produtos frescos de produção na-
cional e importados, principalmente, 
da vizinha África do Sul, não só para 
a região sul do país como também do 
Centro e mesmo do Norte. 

No entanto, nos dias que correm, 
não só passou a ser referência por 
aquelas razões mas também por ser 
centro de imundice. Passam já duas 
semanas depois da quadra festiva, 
Natal e final de ano, altura em que 
o mercado registou um movimento
desusado, quer de vendedores, quer
de importadores de diversos produ-
tos como batata, tomate, repolho,
cebola, entre outros, e dos compra-
dores que pretendiam adquiri-los.

Visto que os preços praticados 
eram, em alguns casos, insuportá-
veis para os bolsos de muitos con-
sumidores por razões  económicas e 
financeiras que os afecta, agravada 
pela pandemia do novo coronaví-
rus, grandes quantidades daqueles 
produtos apodreceram tendo,  em 
consequência, sido atirados para os 
contentores de lixo alí colocados. 

Porque estes recipientes estão 
em número reduzido, pelo menos 
para a imensidão do “grossista”do 
Zimpeto, os produtos deteriorados 
foram atirados ao chão e misturados 
com as águas das chuvas acumula-
das. Como resultado, todo  o recin-

to do mercado e suas imediações 
exala um cheiro nauseabundo. Mais 
grave é que a situação atenta contra 
a saúde pública já que os produtos 
deteriorados confundem-se com os 
comercializados por muitos reta-
lhistas que  também desenvolvem 
as suas actividades. Dado o facto, 
é de esperar que, a par da pandemia 
do novo coronavírus cujo número 
de casos tem vindo a incrementar-
-se, possam eclodir outras doenças,
nomeadamente a cólera e outras de
origem hídrica tendo em conta que
estamos na época chuvosa. Os ven-
dedores acusam o Conselho Muni-
cipal da cidade de Maputo de não
proceder à recolha e remoção do
lixo resultante do desenvolvimen-
to da actividade comercial naquele
centro não obstante pagar, diaria-
mente, as respectivas taxas.

Face a isto ocorre-me  questio-
nar se as autoridades municipais 
esperam que ecloda qualquer pa-
demia para que possam remover 
os montes de lixo alí acumulados? 
Se o problema é da insuficiência 
de contentores e não havendo dis-
ponibilidade financeira para a sua 
aquisição, acho que uma das for-
mas para minimizar o actual cená-
rio lastimoso e perigoso para a saú-
de pública, seria a abertura de um 
aterro que também serviria para o 
escoamento das águas das chuvas 
que formam charcos no recinto do 
mercado, sobretudo nesta época 
chuvosa.

“Grossista”do Zimpeto 
também é uma 
referência em imundice

Preço do pão agravado 
de forma camufladaNão atirar 

garrafas à estrada

JULIÃO VASCO

ALGUNS troços da estrada “Circular” de Maputo es-
tão iluminados. Muita alegria para os utentes desta 
importante via de acesso e os que residem ao longo 
deste corredor que há muito clamavam por este ser-
viço.

Porém, a iluminação pública não deve servir para 
criar desordem e anarquia, sobretudo no que diz res-
peito ao negócio informal. Tem sido prática, os cida-
dãos aproveitarem todos os espaços disponíveis ao 
longo das vias de acesso para a construção de casas 
de pasto que operam até alta hora da noite. Esta práti-
ca é benéfica sob ponto de vista de melhoria das con-
dições das famílias mas também tem trazido conse-
quências, sobretudo no que diz respeito a segurança.

Não é por acaso que já foi lançada a primeira pe-
dra para construção de esquadra no bairro de Chian-
go, uma medida que visa responder prontamente aos 

casos criminais e, ao mesmo tempo, desencorajar 
aqueles que ainda querem enveredar para o mundo 
do crime.

Há também a registar a questão de segurança ro-
doviária, uma vez que se se permitir que todo o cor-
redor tenha barracas de  venda de álcool, certamente 
que muitos automobilistas vão conduzir embriagados 
e daí as consequências que todos nós podemos pre-
ver.

De referir que algumas pessoas já montaram al-
gumas bancas ao longo da “circular” e não vai tardar 
que mais pessoas se juntem a estes para levar o ne-
gócio avante. Sempre se disse que basta uma pessoa 
se estabelecer numa esquina e vender algo para, dia 
seguinte, outras tantas se juntarem e o mercado cres-
cer. E se assim acontece, é porque os clientes também 
aparecem e há rendimentos.

É assim que se se deixar o mal se enraizar não vai 
tardar que surjam contentores a funcionar até altas 

horas e, consigo vão atrair mais pessoas, dentre as 
quais os mal intencionados.

É dever do cidadão contribuir para o engrandeci-
mento do país, de modo particular desta cidade, daí 
este meu contributo para que as autoridades estejam 
atentos aos mercados informais que provavelmente 
podem estar ou estão a surgir.

Não é justo que se deixe o mal enraizar-se para 
depois intervir. Há muitos mercados informais que 
cresceram mesmo depois dos cidadãos terem alertado 
as autoridades para intervir em momento oportuno. 
Nada disso aconteceu e hoje apenas reina desordem.

Desta vez, se assim acontecer, os cidadãos vão 
se sentir  inibidos de contribuir para que o desen-
volvimento desta cidade. Os mercados informais de-
vem ser desencorajados porque, efectivamente, não 
há condições para o exercício da actividade. Não se 
deve vender em locais que não tem, por exemplo, sa-
nitários públicos e água.

Iluminação na “Circular”
não deve trazer desordem
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ELO menos sete búfa-
los foram capturados 
recentemente na co-
munidade de Impapu-
to, no distrito de Na-

maacha, província de Maputo, 
e translocados para o Parque 
Nacional de Maputo (PNM). 

Os animais viviam em 
conflito com os residentes de 
Impaputo, uma vez que inva-
diam constantemente as suas 
machambas e devastavam 
culturas.  

Face a esta situação, os 
moradores comunicaram o 
problema às autoridades do 
distrito de Namaacha que 
por sua vez o participaram a 
Administração Nacional das 
Áreas de Conservação (ANAC).  

Na sequência, uma equi-
pa da ANAC em coordenação 
com a Peace Parks Founda-
tion e Mozambique Wildlife 
Alliance desencadeou opera-
ções que culminaram com a 
captura dos animais. 

Os búfalos foram aneste-
siados e transportados em se-
gurança para o Parque Nacio-
nal de Maputo. 

Segundo o PNM, estes 
animais são vistos como pe-
rigosos devido à sua natureza 
agressiva, por isso a sua trans-
locação reduz o risco de con-
flito homem-fauna bravia, ao 
mesmo tempo que os dá uma 
grande área para prosperar na 
reserva.  

A ANAC desenvolve desde 

2010 o projecto de repovoa-
mento da fauna bravia. 

O trabalho já permitiu 
a translocação de cerca de 
4.200 animais para o Par-
que Nacional de Maputo. Em 
2018, a reserva recebeu 32 
búfalos, 49 inhalas, 95 zebras 
e 20 impalas e em 2019 outros 
99 búfalos.

No ano passado acolheu 
uma população de quatro 
chitas, das quais uma morreu 
quando caiu numa armadilha.

UM pesquisador da Universi-
dade de Chipre afirmou na se-
mana passada ter encontrado 
25 casos de uma nova varian-
te da Covid-19 a que nomeou 
“Deltacron”, que combina 
mutações das anteriores Delta 
e Ómicron. 

O anúncio da descoberta 
está a gerar polémica entre os 
cientistas em todo o mundo, 
que questionam a sua existên-
cia.

“Há infecções conjuntas 
causadas pelo Delta e Ómi-

cron e nós encontrámos essa 
variante que combina as duas 
cepas”, afirmou Leondios 
Kostrikis, autor da suposta 
descoberta. 

Especialistas em saúde 
acreditam que “a nova varian-
te” seja resultado de um erro 
de processamento laboratorial. 
Maria Kerkhove, pesquisado-
ra na Organização Mundial da 
Saúde (OMS), também aposta 
nesta hipótese. 

“Provavelmente houve 
uma contaminação de labo-

ratório entre as amostras do 
Ómicron e Delta”, disse. 

A especialista da OMS 
também observou que há pos-
sibilidade de uma mistura do 
material genético pertencente 
às variantes, pois ambas estão 
a circular em simultâneo. 

Por sua vez, o cientista ci-
priota rebateu e afirmou que as 
amostras não foram sequen-
ciadas simultaneamente e al-
gumas foram coletadas fora do 
hospital. 

“Estas provas refutam as 

declarações não documenta-
das de que o Deltacron é resul-
tado de um erro técnico”, disse 
Kostrikis. 

Por outro lado, o ministro 
da Saúde de Chipre, Michael 
Hadjipantela, disse que o mi-
nistério está ciente dos relatos 
relacionados ao “Deltacron” e 
que não é motivo de preocu-
pação neste momento. 

Actualmente existem cin-
co variantes, nomeadamen-
te Alfa, Beta, Gama, Delta, e 
Ómicron.

UMA equipa internacional de biólo-
gos descobriu uma nova espécie de 
rã numa floresta nublosa do Panamá 
e baptizou-a de “Greta Thunberg”, 
activista ambiental sueca, em ho-
menagem aos seus esforços no com-
bate à crise climática. 

A rã Greta Thunberg (Pristi-
mantis gretathunbergae sp. nov, no 
nome científico) pertence ao grupo 
da Rã-de-Chuva do género Pristi-
mantis, família Strabomantidae, de 
acordo com o biólogo e director da 
Associação Adopta Bosque do Pana-
má (ADOPTA), Guido Berguido.

O espécime foi descoberto por 
uma equipa de biólogos liderada pe-
los cientistas Abel Batista, do Pana-
má, e Conrad Mebert, da Suíça, no 
Centro Chucantí, uma reserva pri-
vada situada na província de Darién 
e administrada pela ADOPTA.

A nova espécie de rã vive apenas 
nas altas montanhas de Darién num 
habitat muito restrito, o que o tor-
na vulnerável à extinção”, explicou 
Berguido.

O anfíbio tem olhos negros, uma 
característica única das rãs de chuva 
da América Central, e os seus pa-
rentes mais próximos habitam no 
noroeste da Colômbia. 

Os biólogos explicaram que a ca-
racterística  da rã Greta Thunberg 
está estritamente relacionada com 
as mudanças climáticas. 

“A subida da temperatura des-
truiria o seu pequeno habitat de 
montanha, uma vez que a região ao 
redor do Cerro Chucanti já perdeu 
mais de 30 por cento da sua cober-
tura florestal nos últimos anos”, su-
blinharam. 

Outra ameaça para a nova espé-

cie é o fungo mortal quitrídio, que 
afecta a pele dos anfíbios.

Em 2018, a organização sem fins 
lucrativos Rainforest Trust come-
morou o seu 30.º aniversário e or-
ganizou um leilão onde ofereceu os 
direitos de nomear algumas espécies 
novas para a ciência.

O vencedor deste leilão propôs 
nomear a nova rã descoberta de 
Greta Thunberg e os seus esforços no 
combate à crise climática, segundo 
o Ministério do Ambiente do Pana-
má.

O nome de Greta Thunberg se 
tornou popular desde que a jovem 
começou a liderar greves contra as 
mudanças climáticas em 2018. A ati-
tude da estudante inspirou milhares 
de alunos a saírem da sala de aula 
sextas-feiras para exigirem medidas 
contra o aquecimento global. 

Parque Nacional 
de Maputo recebe 
sete búfalos

Parque Nacional de Maputo (antiga Reserva Especial de Maputo)

COVID-19

Variante “Deltacron”
pode não existir

ACTIVISTA AMBIENTAL

Nova espécie de rã 
baptizada Greta Thunberg



RECREIO  &  DIVULGAÇÃO

PROGRAMAÇÃO DA 
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE

PROGRAMAÇÃO DA 
RÁDIO MOÇAMBIQUE

PENSAMENTO DO DIA

PREVISÃO DE TEMPO

FASE DA LUA

MARÉS
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INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

“O suficiente é para quem não ama. No 
amor, só existem infinitos”.

Mia Couto, escritor e biólogo moçambi-

cano

Lua Cheia - Será a 18 deste mês, à 01.47 horas

00:20- FLASH CULTURAL

01:30- SOLIDARIEDADE MOÇAM-
BIQUE

02:00- IZI JAZZ(REPETIÇÃO)

04:57- HINO NACIONAL

05:10- CAMPO E DESENVOLVI-
MENTO

05:30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06:00- JORNAL DA MANHÃ

08:10- ECONOMIA PARA TODOS

08:15- INSS

08:30- OCS- CARTA

09:10- TEMPERATURA AMBIENTE

10:10- VERÃO

11:30- PARABÉNS A VOCÊ

12:00- SINAL HORÁRIO/ 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- 60 ANOS DA FRELIMO

14:10- OCS- CARTA

14:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

14:30- RADIO NOVELA “OURO NE-

GRO”

15:10- VERÃO

16:10- SEGURANÇA RODOVIÁRIA

16:15- VERÃO

17:10- ECONOMIA PARA TODOS

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- BALANÇO SECRETARIO DO 

ESTADO DA PROVÍNCIA DE 

NIASSA

22:10- GENTE DA NOSSA TERRA

23:15- INSS

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

PREIA-MAR - Às 06.39 horas e às 
18.40, com 3.25 e 3.24 metros, respec-
tivamente   

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

INHAMBANE

32/25

VILANKULO

33/26

TETE

32/24

QUELIMANE

29/24

NAMPULA

32/23

PEMBA

32/24
LICHINGA

23/14

BEIRA

31/26

XAI-XAI

30/25

CHIMOIO

27/19

MAPUTO

30/25

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

05:40 HINO NACIONAL 

05:45 GINÁSTICA:  TXUNA A 
SAÚDE COM QUICHUA 
MAURICIO - “TONE”  

06:00 BOM DIA MOÇAMBIQUE 
DIRECTO

08:00 DESENHOS ANIMADOS: 
CÓDIGO DO PUZZLE 
EPISÓDIO 36

08:15 TELENOVELA: “HINO À 
ALEGRIA” CAPÍTULO 
35/42

09:00 NOTÍCIAS 

09:05 TV SURDO  REPETIÇÃO

09:30 A HORA DO CTP - GAZA: 
“GAZA EM DESENVOLVI-
MENTO”  DIRECTO 
- XAI-XAI

10:00 NOTÍCIAS 

10:05 TUDO ÀS 10 DIRECTO – 
1ª PARTE

11:00 NOTÍCIAS 

11:05 TUDO ÀS 10 DIRECTO – 
2ª PARTE

12:00 NOTÍCIAS 

12:05 QUINTA À NOITE: DOIS 
ANOS DO CICLO DE GOV-
ERNAÇÃO DO PRESIDEN-
TE NYUSI REPETIÇÃO

13:00 JORNAL DA TARDE  

14:00 TOP FRESH 

15:00 NOTÍCIAS 

15:05 TAÇA DOS CLUBES 

CAMPEÕES AFRICANOS 

EM VOLEIBOL DIRECTO

17:00 JORNAL EM LÍNGUAS 

MOÇAMBICANAS 

DIRECTO

17:45 GINÁSTICA:  TXUNA A 

SAÚDE COM ALICE BERNS 

- “YOGA” 

18:00 TAÇA DOS CLUBES 

CAMPEÕES AFRICANOS 

EM VOLEIBOL DIRECTO 

19:50 PUBLICIDADE 

20:00 TELEJORNAL DIRECTO

21:00 JOVENS EM ACÇÃO 

DIRECTO

23:00 TELENOVELA: “HINO À 

ALEGRIA” CAPÍTULO 

36/42

00:00 PRIMEIRA PÁGINA 

01:00 TAÇA DOS CLUBES 

CAMPEÕES AFRICA-

NOS EM VOLEIBOL 

REPETIÇÃO

02:00 TUDO ÀS 10 REPETIÇÃO

04:40 JOVENS EM ACÇÃO 

REPETIÇÃO

06:00 HINO NACIONAL

UM grupo de arqueólogos das 
universidades norte-ameri-
canas de Stanford e Harvard 
conseguiu identificar 11 ci-
dades perdidas, através de 
tábuas de argila datadas de 
quatro mil anos e criadas por 
mercadores do império assí-
rio.

As tábuas com 12 mil tex-
tos foram encontradas numa 
escavação do sítio arqueoló-
gico de Kültepe, na cidade de 
Kanesh, na Turquia, e deta-
lham os entrepostos comer-
ciais localizados no reino da 
Assíria, no Oriente Médio. 

A informação deixou os 
arqueólogos completamente 
espantados, pois percebe-
ram que havia mais centros 
urbanos nomeados do que 
os já registados até então. É 
que após uma tradução me-
ticulosa desses antigos tex-

tos de argila foram desco-
bertas cerca de onze cidades 
antigas perdidas no tempo, 
nomeadamente Durhumit, 
Hahhum, Kuburnat, Mam-
ma, Ninassa, Purushaddum, 
Sinahuttum, Suppiluliya, 
Tuhpiya, Washaniya e Zal.

As tábuas apresentam 
informações numa escri-
ta cuneiforme antiga e, de 
acordo com a história, foram 
escritas por antigos sumé-
rios. Além disso, há certos 
documentos como transa-
ções comerciais, contas, se-
los, contratos e certidões de 
casamento. 

Com esses novos dados, 
possivelmente uma mudança 
será dada a tudo o que se sabe 
sobre o antigo império assí-
rio. Os registos apontaram 
distâncias entre as cidades da 
Mesopotâmia já descobertas. 

Com os dados encontra-
dos foi possível identificar 
pelo menos 26 cidades anti-
gas e 15 delas, nomeadamen-
te Hanaknak, Hattus, Hura-
ma, Kanes, Karahna, Malitta, 
Qattara, Salatuwar, Samuha, 
Tapaggas, Timelkiya, Ulama, 
Unipsum, Wahsusana e Zi-
mishuna já haviam sido ca-
dastradas. 

De acordo com Gojko 
Barjamovic, professor sénior 
de assiriologia da Universi-
dade de Harvard, havia uma 
possibilidade de estruturar 
um mapa das cidades da Me-
sopotâmia a partir dos dados 
obtidos. 

No entanto, as tábuas não 
apresentam coordenadas 
exactas e, por esse motivo, 
demorará algum tempo para 
encontrar a localização física 
dessas cidades antigas.

“LER nas Férias” é o nome de 
um concurso de ensaio cujo 
edital acaba de ser lança-
do pela editora Ethale Pub-
lishing, sediada na cidade de 
Maputo. 

O certame visa premiar 
leitores pelo reconhecimen-
to à qualidade intelectual de 
suas interpretações às obras 
publicadas por esta editora 
emergente, sendo que para 
efeitos desta distinção são 
considerados todos cidadãos 
nacionais, com excepção de 
escritores, jornalistas e en-

saístas.
O edital indica que as in-

terpretações devem ser iné-
ditas e submetidas a concur-
so numa cópia digital e por 
correio electrónico, em dois 
ficheiros separados, para 
o endereço leituraethale@
gmail.com até ao dia 30 des-
te mês.

O documento indica 
ainda que se encontram ex-
cluídos do evento os con-
correntes que mantenham 
laços familiares ou profissio-
nais com os funcionários da 

Ethale ou com o membro do 
júri, a ser depois das inscri-
ções, por cinco elementos. 

Lê-se ainda que o anún-
cio público do vencedor 
ocorrerá nas redes sociais 
do organizador, a 15 de Abril 
próximo. 

Os prémios são avaliados 
em cinco mil meticais, para o 
primeiro colocado, três mil, 
para o segundo, e dois mil, 
para o segundo. Os três ven-
cedores terão ainda direito a 
camisetas, diplomas de mé-
rito e livros.

UM trabalho discográfico reu-
nindo diversos músicos do 
Niassa será gravado e  colocado 
no mercado. As suas receitas 
serão revertidas a favor dos ar-
tistas envolvidos na iniciativa e, 
deste modo, se espera minimi-
zar a crise causada pela pande-

mia do novo coronavírus.
Segundo Feliciano dos San-

tos, o fundo será também apli-
cado na compra de softwares 
cuja instalação propiciará a 
masterização local de “singles”, 
garantir a sua qualidade e pou-
par os custos de gravação fora 

da província e principalmente 
nos países vizinhos.

Na óptica do entrevistado, 
a iniciativa deve assegurar a 
produção de músicas e novelas 
e a promoção da união entre 
os artistas desta província que 
apesar das dificuldades impos-

tas pela Covid-19 não pararam 
de criar e procurar alternativas 
para o seu sustento.

“Juntos vamos esboçar es-
tratégias para sair dos possíveis 
impactos negativos que podem 
surgir do agravamento da pan-
demia e cancelar a agenda cul-

tural que, para a maioria dos 
fazedores das artes, são fonte de 
sustento para as suas famílias”, 
comentou Feliciano dos Santos.

Salientar que, a Saniasse Li-
mitada existe no mercado de 
promoção de eventos há cerca 
de uma década.

Dois milhões de meticais
para artistas do Niassa

O
S artistas da pro-
víncia do Niassa, 
através da Saniasse 
Limitada, uma or-
ganização local vi-

rada à promoção de eventos 
culturais, acabam de bene-
ficiar de um fundo de 33200 
euros, cerca de 2.407,6 mi-
lhões de meticais.

O fundo resulta de um 
concurso aberto no âmbito 
do Procultura, um projecto 
financiado pela União Euro-
peia, gerido pelo “Camões” 
e destinado aos fazedores 
das artes e cultura dos Países 
Africanos de Língua Oficial 
Portuguesa (PALOP) e Timor 
Leste. 

Segundo o músico e con-
selheiro da Saniasse, Felicia-
no dos Santos, o valor, que 
será aplicado na implemen-
tação das actividades cultu-
rais deste ano nesta província 
do Norte do país, servirá para 
assegurar a sustentabilidade 

social dos artistas, um grupo 
bastante afectado pela pan-
demia do novo coronavírus.

Neste sentido, Dos San-
tos, da conceituada banda do 
Niassa, Massukos, disse que 
está prevista a realização e 
promoção regular de eventos 
culturais nos formatos pre-
sencial e virtual.

Neste sentido, o artista 
assegurou que, dentre várias 
iniciativas, está prevista a 
gravação de diversas músicas 
de dois agrupamentos e oito 
músicos a solo. Um grupo de 
artistas locais gravará ainda 
duas novelas.

As obras, considera, de-
vem estar focadas em assun-
tos de carácter social e basea-
das no quotidiano do Niassa. 
No entanto, a boa qualida-
de será o requisito que mais 
deverá se mostrar capaz de 
atrair o júri, até porque estão 
marcadas para breve várias 
sessões de “casting”.

Fundo deverá minimizar a crise

Concurso de ensaio
desafia a “Ler nas Férias”

Tábuas revelam 
localização de onze 
cidades perdidas



NECROLOGIA

LURDES DOS SANTOS JOSÉ
FALECEU

O Presidente da Cruz Vermelha de Moçambique, membros do Conselho Execu-
tivo Nacional, Secretária-Geral, voluntários e trabalhadores da Cruz Vermelha de 
Moçambique lamentam com profunda dor e consternação o desaparecimento 
físico da Sr.ª LURDES DOS SANTOS JOSÉ, ex-trabalhadora da Cruz Vermelha de 
Moçambique, ocorrido no dia 12/1/2022, vítima de doença, cujo funeral se realiza 
em Maputo, no Cemitério de Lhanguene, hoje, dia 14/1/2022, pelas 11.00 horas, 
antecedido de velório na Igreja Santa Ana da Munhuana, pelas 9.00 horas. À família 
enlutada endereçam as mais sentidas condolências.

773
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TOMÁS TAIME MUENDANE
(1923 - 2022)

FALECEU
O CFTI - Instituto Médio Politécnico, SA e seus colaboradores comuni-
cam com profunda mágoa e consternação o falecimento do Sr. TOMÁS 
TAIME MUENDANE, pai do seu PCA, Sr. Dr. Cardoso Tomás Muendane, 
ocorrido no dia 11/1/2022, em Maputo, vítima de doença, cujo funeral se 
realiza hoje, dia 14/1/2022, pelas 8.00 horas, no cemitério familiar de Chacutane, no distrito 
de Panda, província de Inhambane, antecedido de velório, na Igreja do Espírito Santo, no 
bairro de Hulene, cidade de Maputo, no dia 13/1/2022, pelas 7.00 horas. Paz à sua alma.

598

ANDRÉ JUSTINO 
ZANDAMELA

FALECEU

Sua esposa Albertina, filhos Dé-
lio, Lúcia, Rosalina André Júnior 
e demais familiares comunicam 
o desaparecimento físico do seu esposo, pai e
avô ANDRÉ JUSTINO ZANDAMELA, ocorrido
no dia 11/1/2022, na cidade de Maputo, vítima
de doença, cujo funeral se realizou ontem, dia
13/1/2022, às 9.00 horas, no Cemitério de Micha-
futene, em Maputo. Paz à sua alma.

632

LÚCIA ANTÓNIO 
DOS SANTOS

FALECEU
Seu esposo Mateus Fumo (em memó-
ria), filhos Pedro, Inácio, Ivete, Pinto (em 
memória), Robélia (em memória), Elsa, 
Angelina, Anita, Mek, Alzira e Mateus Jú-
nior, noras, genros, netos, bisnetos e demais familiares com 
profunda dor e consternação cumprem o doloroso dever de 
comunicar o falecimento do seu ente querido LÚCIA ANTÓ-
NIO DOS SANTOS, ocorrido no dia 12/1/2022, cujo funeral se 
realiza hoje, dia 14/1/2022, no Cemitério de Lhanguene, às 
11.00 horas, antecedido de missa de corpo presente, na Igreja 
Presbiteriana Betsaida, no bairro do Hulene, às 9.00 horas. 
Que a sua alma descanse em paz.

607

JORGE RAMOS 
DARSAN
FALECEU

O Director-Geral das Listas Telefóni-
cas de Moçambique, Lda. e todos os 
seus colaboradores lamentam com 
profunda mágoa e consternação o falecimento do Sr. 
JORGE RAMOS DARSAN, antigo Gerente de Vendas, 
ocorrido no dia 13/1/2022, vítima de doença, cuja missa 
e velório irão se realizar no dia 15/1/2022, a partir das 
8.00 horas, em Namaacha. À família enlutada apresen-
tam as mais sentidas condolências.

415

TOMÁS TAIME 
MUENDANE

FALECEU
Foi com profunda mágoa e consterna-
ção que o Conselho de Administração e 
colaboradores em geral da MECTS, SA, 
tomaram conhecimento do falecimento 
do Sr. TOMÁS TAIME MUENDANE, pai da colaboradora Liber-
dade Taime Muendane Mulessiua, ocorrido no dia 11/1/2022, 
em Maputo, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 
14/1/2022, no cemitério familiar em Chacutane-Panda e o veló-
rio, na Igreja do Espírito Santo, no bairro de Hulene, cidade de 
Maputo, no dia 13/1/2022, pelas 7.00 horas. À família enlutada 

endereçam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma!

585

TOMÁS TAIME 
MUENDANE
(1923 - 2022)

FALECEU
A SICS - Sociedade de Indústria, Comércio 
e Serviços, SA e seus colaboradores comunicam com profunda 
mágoa e consternação o falecimento do Sr. TOMÁS TAIME MUEN-
DANE, pai do seu PCA, Sr. Dr. Cardoso Tomás Muendane, ocorrido 
no dia 11/1/2022, em Maputo, vítima de doença, cujo funeral se 
realiza hoje, dia 14/1/2022, pelas 8.00 horas, no cemitério familiar 
de Chacutane, no distrito de Panda, província de Inhambane, 
antecedido de velório, na Igreja do Espírito Santo, no bairro do 
Hulene, cidade de Maputo, no dia 13/1/2022, pelas 7.00 horas. Paz 
à sua alma.

599

TOMÁS TAIME 
MUENDANE

FALECEU
O Presidente da Câmara dos Despa-
chantes Aduaneiros de Moçambique, 
Mesa da Assembleia Geral, Conselho 
Directivo, Conselho Deontológico e Fiscalizador, todos 
despachantes aduaneiros e colaboradores lamentam 
com profunda mágoa e consternação o desaparecimento 
físico do Sr. TOMÁS TAIME MUENDANE, pai da Exma Srª 
Presidente da Autoridade Tributária, Drª Amélia Muendane, 
ocorrido no dia 11/1/2022, cujo funeral se realiza hoje, dia 
14/1/2022, no cemitério familiar de Chacutane, no distrito 
de Panda, província de Inhambane. À família enlutada 
apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

584

LÚCIA ANTÓNIO
DOS SANTOS

FALECEU

A Administração, Comité 
Sindical e trabalhadores da 
Qwerty e Nordic Transportes comunicam 
com profunda mágoa e consternação o 
falecimento da Sr.ª LÚCIA ANTÓNIO DOS 
SANTOS, sogra do seu colaborador e amigo 
Óscar Peter, ocorrido no dia 12/1/2022. À fa-
mília enlutada endereçam as mais sentidas 
condolências e profundo pesar.

602

JORGE RAMOS 
DARSAN
FALECEU

Sua esposa Rosa Darsan, 
filhos Nuno, Judith e Karina, 
genros Michael e Nuno, nora Sheila, netos 
Melissa, William, Iuri, Daniel, Lee, Tiane e de-
mais familiares comunicam o falecimento do 
seu ente querido JORGE RAMOS DARSAN, 
ocorrido no dia 13/1/2022, vítima de doença. 
Paz à sua alma.

578

JORGE RAMOS 
DARSAN
FALECEU

Todos os colegas, administra-
ção da Limpopo Holdings, SA 
e suas participadas comunicam com profun-
do pesar e consternação o falecimento do Sr. 
JORGE RAMOS DARSAN, pai da sua amiga e 
colaboradora Dr.ª Judith Darsan, ocorrido no dia 
13/1/2022. À família enlutada apresentam as mais 
sentidas condolências. Paz à sua alma.

610

LEONARDO LASSE
FALECEU

O Conselho de Administração da Auto-
ridade Reguladora de Energia - ARENE 
e funcionários em geral, com profunda 
mágoa e consternação comunicam o desaparecimento 
físico do Sr. LEONARDO LASSE, pai da sua colega Ornela 
Wilson, ocorrido no dia 12/1/2022, no Hospital Central de 
Maputo, vítima de doença, cujo funeral se realiza no sába-
do, dia 15/1/2022, no Cemitério de Michafutene, pelas 10.30 
horas, antecedido de velório, na Igreja Metodista Unida, Pa-
róquia da Malhangalene, pelas 8.00 horas. À família enlutada 
apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

413

TOMÁS TAIME 
MUENDANE

(1923-2022)
FALECEU

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

623

JOÃO 
AUGUSTO 
MENDES
FALECEU

A Direcção-Geral do 
INAMAR comunica com profunda dor e 
mágoa o falecimento do Sr. JOÃO AU-
GUSTO MENDES, funcionário reformado 
da Administração Marítima de Sofala, 
ocorrido no dia 12/1/2022, na sua resi-
dência, cujo funeral se realiza hoje, dia 
14/1/2022, no Cemitério de Santa Isabel, 
na cidade da Beira, província de Sofala, 
antecedido de velório na capela do mes-
mo cemitério, pelas 13.00 horas. À família 
enlutada endereçam as mais sentidas 
condolências.

404
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VENDE-SE

N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

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

320

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

316

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

397

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

434

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

434

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

373

FLAT tipo 3, com 2wc e 4 varandas, no 
bairro do Jardim; 2 terrenos de 16x32m, 
em Tsalala, com título, faltam 5 fiadas 
para lage; 2 camas casal, uma de umbila 
e outra base colchão, vende-se, sem 
intermediários. Contacto: 84-8814470.

356

ESPAÇO próprio para armazéns, 
criação de animais ou agricultura, com 
3 hectares, DUAT e mais 2 para regulari-
zação (8 mil), ao lado da estrada e perto 
da ponte da Vila da Moamba, vende-se. 
Contacto: +258 86-7648339.

41

VIVENDA tipo 3, com 2wc, na Mato-
la-700, vende-se por 4 500 000,00MT; 
tipo 3, no Alto Maé por 4 000 000,00MT; 
tipo 3, na Malanga por 3 800 000,00MT; 
dependência tipo 2 por 900 000,00MT, 
no Fomento, pensão com lojas e res-
taurante por 3 000 000USD. Contacto: 
84-2704180.

592

PROPRIEDADE na Matola-700, com 
dependência, vende-se; 50x200, à beira 
da estrada, em Marracuene por 3 000 
000,00MT; 30X40,  com dependência, 
água e luz, vedada com espinhosa, em 
Marracuene por 450 000,00MT; 20X40, 
na Matola-Gare por 130 000,00MT. 
Contacto: 84-2704180.

593

VIATURAS

ARRENDA-SE

PRECISA-SE

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

373

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

402

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

373

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

373

FLAT tipo 2, num 1º andar, no bairro 
Central, zona segura com guarda, 
arrenda-se. Contacto: 84-6893870 ou 
82-4225460.

237

GUEST House, no bairro Central, tem 
quartos simples por 1 500,00MT, quar-
tos suite, climatizados, com plasma, 
DSTV, internet, frigobar, serviço de 
quarto e pequeno almoço incluído por 
2 000,00MT e 2 500,00MT. Reservas: 
87/84-2181444.

274

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

456

VENDE-SE

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

560
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JOSÉ MADALA COSSA

FALECEU

O Conselho de Administração, Comité Sindical e trabalhado-
res em geral da EMOSE, SA cumprem com profundo pesar o 
dever de participar o falecimento do Sr. JOSÉ MADALA COS-
SA, pai do Sr. Francisco Cossa, ocorrido no dia 26/12/2021, 
em Maputo, cujas cerimónias fúnebres se realizaram no dia 
28/12/2021, no Cemitério de Michafutene. À família enlutada 
apresentam as mais sentidas condolências.

604

RUTE XAVIER MANJATE SUEIA

FALECEU

O Conselho de Administração, Comité Sindical e trabalhado-
res em geral da EMOSE, SA cumprem com profundo pesar 
o dever de participar o falecimento da Srª RUTE XAVIER
MANJATE SUEIA, mãe da Sr.ª Gilda Sueia, ocorrido no dia
22/12/2021, em Maputo, cujas cerimónias fúnebres se rea-
lizaram no dia 24/12/2021, no Cemitério de Lhanguene. À
família enlutada apresentam as mais sentidas condolências.

605

CAETANO MADEIRA
FALECEU

A Global Designi Lda. comunica com pro-
funda dor e consternação o falecimento do 
seu Presidente da Comissão Organizadora 
do Torneio Recreativo de Futebol, ocorrido no dia 11/1/2022, 
em Maputo, vítima de doença, cujo funeral se realizou no dia 
14/1/2022, no Cemitério de Michafutene, pelas 11.00 horas, 
antecedido de velório na sua residência, pelas 8.00 horas. 
À família enlutada, a Global Designi endereça sentidas 
condolências.

603

MARIA MACAULA NHATUGUÊS
(16/1/1972-16/1/2022)

Não há despedida mais dolorosa do que aquela que 
separa os corações que se amam. É com grande desa-
lento que Teresa Caliano e Elisa Muando (em memória), 
netos, bisnetos, trinetos e demais familiares anunciam a 
passagem do 50º aniversário do falecimento da sua mãe, 
avó, bisavó e trisavó MARIA MACAULA NHATUGUÊS. 

Eterna saudade, mãe! Que Deus te conserve sempre.

609

MOMADE USSENE

FALECEU

Sua esposa Bibi Ismael, filhos Momed ARIF  ,Chadit 
Cassamo, Nafissa Bibi, Nurzia Rafik, Yassin Rafik, 
Sualat janaza no masjid chadulia hoje às 10.00horas 
e enterro no Cemitèrio de Lhanguene. Que ALLAH 
conceda jannat firdouse.

LÚCIA ANTÓNIO DOS SANTOS
FALECEU

A Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, E.P., 
Conselho de Administração, Comité Sindical e tra-
balhadores em geral comunicam com profunda dor 
e consternação a triste notícia do falecimento da Srª 
LÚCIA ANTÓNIO DOS SANTOS, mãe do Sr. Inácio 
Fumo, colaborador da ENH, E.P., ocorrido no dia 12/1/2022, vítima de 
doença, em Maputo, cujo funeral se realiza hoje, dia 14/1/2022, pelas 
11.00 horas, no Cemitério de Lhanguene, antecedido de velório, na Igreja 
Presbiteriana de Hulene-Betsaida, pelas 9.00 horas. À família enlutada 
endereçam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

400

DEUSTA CAROLINE AUGUSTO MINDO 

NGOCA E INOMINADO
FALECERAM

Seu esposo Cláudio, filha Kayssa, pais, irmãos, familiares e amigos comunicam 
com muita dor e consternação o falecimento de seus entes queridos DEUSTA 
CAROLINE AUGUSTO MINDO NGOCA e seu INOMINADO, ocorrido nos dias 
11 e 12/1/2022, na Maternidade do Hospital Central de Maputo, cujo funeral se realiza no sábado, dia 
15/1/2022, pelas 11.00 horas, no Cemitério de Michafutene, antecedido de missa de corpo presente, 
na Paróquia de Santo António da Polana, pelas 8.30 horas. Paz às suas almas!

420

FILOMENA ALBANO 
MAIÓPUÈ

(1 ANO DE ETERNA 
SAUDADE)

Parece que foi ontem, mas passa um 
ano. São 365 dias de muita saudade e de profunda tristeza. 
Seu esposo Holden Guedes, irmãos Teresa, José e Rosa, 
sobrinhos e demais familiares cumprem o doloroso dever 
de comunicar que, pela passagem do primeiro ano do 
desaparecimento físico do seu ente querido FILOMENA 
ALBANO MAIÓPUÈ, haverá amanhã, sábado, às 18.00 
horas, uma missa em sua memória, na Sé Catedral de 
Nampula. Paz à sua alma!

421

ABAINA FAMIQUE NHANGUÓ
FALECEU

A Direcção Geral do INAMAR comunica com profunda dor e 
mágoa o falecimento da Sr.ª ABAINA FAMIQUE NHANGUÓ, 
mãe do funcionário Albino Zeferino Bazo, Técnico, ocorrido 
no dia 12/1/2022, na sua residência, no distrito de Chinde, 
província da Zambézia, cujo funeral se realizou no dia 13/1/2022. À família 
enlutada apresentam as mais sentidas condolências.

404

LEONARDO LASSE
FALECEU

Seus filhos Ana Nhanombe Macule, Cristiano Nhanombe, Ornela Nha-
nombe Wilson, Lenildo Nhanombe e Egídio Nhanombe, genros e noras 
Xavier Macule, Amnoni Wilson, Marta Uamusse e Maimuna Cumbane, 
netos e toda família comunicam com profunda dor o desaparecimento 
físico do seu ente querido LEONARDO LASSE, ocorrido no HCM, no 
dia 12/1/2022, em Maputo, vítima de doença, cujo funeral se realiza  amanhã, dia 15/1/2022, 
no Cemitério de Michafutene, pelas 10.30 horas, antecedido de velório, às 8.00 horas, na 
Igreja Metodista Unida, Paróquia da Malhangalene. Paz à sua alma.
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Malawi e Zimbabwe 
em duelo decisivo

RAIMUNDO ZANDAMELA,
EM YAOUNDÉ

A 
SELECÇÃO do Malawi, 
dos nossos conhe-
cidos Jhon Banda e 
Schumacher Kuwali, 
este último lesionado, 

enfrenta hoje, às 18.00 horas, 
em Stade de Kouekong, Ba-
foussam, a sua congénere 

do Zimbabwe, em partida a 
contar para a segunda jor-
nada do Grupo “B” da 33.ª 
edição do Campeonato Afri-
cano das Nações (CAN), que 
decorre nos Camarões. 

As duas selecções da re-
gião Austral nesta prova 
continental tiveram estreias 
infelizes. Os “Flames”, 
nome de guerra do Malawi, 

perderam (1-0) frente a 
Guiné, enquanto o Zimba-
bwe caiu aos pés do Senegal 
pelo mesmo resultado. 

Pelo que quem vencer 
esta noite estará em melho-
res condições de transitar 
aos oitavos-de-final, fase 
para a qual se qualificam os 
primeiros dois de cada gru-
po e os quatro melhores de 

todos grupos. 
Embora estes conjuntos 

tenham cruzado o mesmo 
caminho por diversas oca-
siões em diferentes com-
promissos a nível regional, 
este será o primeiro encon-
tro das duas nações numa 
fase final do CAN.

O Malawi, que ficou sem 
o ex-jogador da UDSongo

Encontro de dois vizinhos esta noite para o CAN 

AFIRMA JHON BANDA

Há muita vontade
de transitar
“NÃO esperávamos que a si-
tuação fosse tão grave assim. 
A nossa equipa ressentiu-se 
da ausência dos outros com-
panheiros. Temos estado a 
cumprir com todo o rigor o 
protocolo sanitário por forma 
a evitar mais contágios. Esta-
mos prontos para o jogo contra 
um adversário irmão. Será uma 
partida interessante e espero 
que consigamos vencer para 
seguirmos em frente. Há muita 
expectativa e vontade de tran-
sitar à fase de grupos”, anotou 
Jhon Banda em declarações ao 
“Notícias”. 

RESULTADOS DE ONTEM
Camarões-Etiópia(4-1)
Cabo Verde-Burkina Faso( 0-1) 

JOGOS PARA HOJE 
15.00horas: Senegal-Guiné
18.00horas: Malawi-Zim-
babwe
18.00horas: Marrocos-Co-
mores 
21.00horas: Gabão-Gana

A CARICATA arbitragem de 
Janny Sikazwe na vitória do 
Mali sobre a Tunísia (1-0), no 
fecho da primeira ronda “F”, 
pode vir a ser explicada por um 
motivo de saúde. 

Segundo o canal egípcio 
Kora Plus, que cita o respon-
sável pelos juízes da prova - 
Essam Abdel-Fatah, o árbitro 
zambiano pode ter sido vítima 
de uma insolação.

“O árbitro Sikazwi sofreu 
uma insolação e desidratação 
muito grave, o que o levou a 
perder o foco e foi levado ao 
hospital”, destacou o res-
ponsável pela arbitragem da 
Confederação Africana de 
Futebol.

Recordamos que Janny Si-
kazwe apitou por duas vezes 

Árbitro zambiano pode 
ter sido vítima de insolação

(Kwali) por conta duma lesão 
muscular, pode voltar a con-
tar com os 16 jogadores que se 
encontravam em recupera-
ção, após testarem positivo à 
Covid-19. Destes destacam-
-se os defesas Peter Cholopi,
Lawrence Chaziya, Stanley
Sanudi, e os médios Chikoti
Chirwa e Robin Ngalande e o
avançado Gabadinho Mhan-
go.

De acordo com o chefe da 
delegação, Tiya Somba Ban-
da, os 28 jogadores que foram 
submetidos aos testes de des-
piste da Covid-19 testaram 
negativo e estão disponíveis 
para o embate de hoje.

“Estamos felizes por sa-
ber que podemos contar com 
todos os jogadores. Agrade-
cemos imenso o excelente 
trabalho que tem sido levado 
a cabo pela nossa equipa mé-
dica. É bom saber que teremos 
todos os jogadores disponíveis 
para o jogo contra o Zimba-
bwe. A equipa está conscien-
cializada que só a vitória é que 
interessa ao conjunto para 
passar a fase de grupos”, anota 
Banda.

Lembre-se que, esta é a 
terceira aparição da selecção 
do Malawi numa fase final do 
CAN, enquanto Zimbabwe 
faz o seu quinto registo. Já os 
“Warriors”, nome de guer-
ra da selecção do Zimbabwe, 
foram também afectados por 
casos positivos de Covid-19 e 
não podem contar com alguns 
jogadores preponderantes no 
primeiro jogo. 

O SPORTING e o FC Porto 
será o jogo de maior des-
taque nas meias-finais da 
Taça de Portugal. Isso signi-
fica que um dos “grandes”, 
e já com o Benfica elimina-
do, ficará pelo caminho an-
tes da grande final no Jamor 
em Maio.

O FC Porto respondeu à 
qualificação do Sporting - 
afastou o Leça por 4-0 - e 
venceu o Vizela por 3-1. 

A Taça de Portugal é um 
dos objectivos do FC Por-
to, uma competição que já 
venceu por 17 vezes, o mes-
mo número do rival Spor-
ting. 

TAÇA DE PORTUGAL

FC Porto-Sporting
clássico das “meias”

Inter conquista Supertaça
O INTER de Milão conquistou  a 
Supertaça da Itália, depois de 
vencer a Juventus, por 2-1, em 
jogo disputado no Giuseppe 
Meazza, cujo golo do triunfo foi 
marcado pelo chileno Alexis 
Sánchez, no último suspiro do 
prolongamento.  

A “Vecchia Signora” foi a 
primeira equipa a marcar aos 25 
minutos pelo norte-americano 
Weston McKennie. No entanto, a 
resposta dos campeões italianos 
não tardou e volvidos 10 minu-
tos, Lautaro Martínez igualou o 
encontro de penalte. A igualda-
de permaneceu até ao minuto 
90 e foi preciso jogar tempo su-
plementar. O Inter foi mais forte 
e chegou ao golo do triunfo por 
Alexis Sánchez na sequência de 
um erro de Alex Sandro. Os “ne-
razzurri” conquistaram assim a 
sexta Supertaça da sua história. 

REAL FINALISTA
Em Espanha, o Real Madrid 

apurou-se para a final da Super-
taça, depois de vencer, na quar-
ta-feira, o Barcelona, em jogo 
das meias-finais, por 2-3, após 
recurso a prolongamento. Assim, 
os “merengues” garantiram uma 
vaga na final da competição, que 
está a ser disputada em Riade, na 
Arábia Saudita.

O emblema madrileno nunca 
esteve em desvantagem. A atra-
vessar um grande momento de 
forma, o brasileiro Vinícius Jú-
nior inaugurou o marcador aos 25 
minutos, mas Luuk de Jong res-
tabeleceu a igualdade bem perto 
do intervalo (41’), verificando-se 
um empate a um golo na recolha 
aos balneários.

Aos 72 minutos, foi a vez de 
Benzema colocar novamente o 
Real Madrid em vantagem sobre 
o eterno rival espanhol, que tor-
nou a colocar o jogo empatado
graças ao golo de Ansu Fati, saído 
do banco de suplentes, aos 83’.

Consumados os 90 minu-
tos regulamentares, a decisão 
do apuramento para a final da 
Supertaça espanhola ficou re-
servada para o prolongamento. 
Valverde, igualmente lançado no 

decurso da partida, adiantou, aos 
98 minutos, o Real Madrid e as-
segurou o passaporte.

No próximo domingo, o Real 
Madrid vai defrontar o vencedor 
da meia-final entre o Atlético de 
Madrid e o Atlético Bilbau (de-
tentor da Supertaça), disputado 
na noite de ontem e que até ao fe-
cho da presente edição ainda não 
dispúnhamos do resultado final.

CHELSEA NA FINAL 
Na Inglaterra, o Chelsea está 

na final da Taça da Liga, depois 
de vencer o Tottenham, por 2-0, 
em jogo da segunda “mão” das 
meias-finais disputado na noi-
te de quarta-feira, no Hotspur 
Stadium. Na semana passada, os 
“blues” haviam ganho em Sta-
mford Bridge pelo mesmo resul-
tado de antes de ontem.

Os visitantes abriram o 
marcador ainda na primeira 
metade. Na cobrança de um 
canto, aos 17 minutos, Mason 
Mount cruzou na área e encon-
trou Rüdiger, que aproveitou a 
falha de Gollini para colocar o 
Chelsea na frente.

O restante do primeiro tem-
po ficou mais equilibrado, com 
o emblema da casa procurando
uma reacção, mas sem sucesso.
O jogo foi para o intervalo com
1-0 no “placard” e 3-0 no agre-

Inter festeja a conquista da Supertaça italiana

gado.
Na segunda parte, o Totte-

nham subiu ainda mais de pro-
dução e pressionou o Chelsea. A 

equipa branca chegou a balançar 
as redes com Harry Kane, após 
saída de bola errada de Kepa Ar-
rizabalaga. O VAR, porém, iden-

tificou a posição irregular do ata-
cante e anulou o golo.

A partida ficou mais morna 
com o passar do tempo. Com três 
golos de desvantagem no agrega-
do, o Tottenham viu a chance de 
uma reacção se afastar, enquanto 
Thomas Tuchel mexeu bem no 
Chelsea para segurar a vantagem 
e fazer um jogo seguro.

Nos minutos finais do duelo, 
um problema médico envolven-
do um adepto paralisou a par-
tida por alguns minutos, para o 
atendimento. De volta ao jogo, os 
visitantes confirmaram a vitória 
por 1-0 e asseguraram a qualifi-
cação para a final.

Agora, o Chelsea aguarda 
o resultado do confronto entre
Arsenal e Liverpool, cujo jogo
da primeira “mão” foi na noi-
te de ontem, em Anfiled Road,
mas que até ao fecho na presente
edição não tínhamos o resultado
final. 

para o final do jogo antes dos 
noventa minutos regulamen-
tares, uma primeira vez aos 85 
minutos, depois outra mesmo 

antes dos 90. A verdade é que 
no final do jogo o árbitro zam-
biano foi conduzido ao hospital 
para fazer exames.

OS Camarões tornaram-se na primeira 
equipa a qualificar-se aos oitavos-de-final 
do CAN que organizam até o próximo dia 6 
de Fevereiro, depois de dar a volta ao mar-
cador e golear a Etiópia, por 4-1, em jogo da 
segunda jornada do Grupo “A” disputado 
na capital Yaoundé.

Num jogo em que os “Leões Indomá-
veis” foram letais na segunda parte e mar-
caram três golos, os etíopes inauguraram 
o marcador quando estavam decorridos
apenas quatro minutos e a assustar o país
organizador do CAN que, na jornada inau-
gural, também começou a perder diante
do Burkina Faso para depois ganhar por
2-1. Um cruzamento pela direita de Ama-
nuel Gabremichel para as costas da defesa 
da equipa da casa foi aproveitado por Dawa 
Hotetsa para, com o pé direito, rematar em 
sentido inverso do movimento do guarda-
-redes André Onana.

A reacção da equipa da casa foi imediata
e, aos oito minutos, Karl Toko Ekambi re-
cebeu um cruzamento que sobrevoou a área 
vindo pela direita para, de cabeça, restabe-
lecer a igualdade. Depois, foi pisar fundo 
no acelerador à procura do segundo golo, 
mas sem sucesso. A espaços e em contra-

-ataque, Etiópia teve as suas oportunida-
des para castigar o adiantamento da equipa
orientada pelo português António Concei-
ção.

E foi com o empate a um golo que as 
equipas recolheram ao intervalo.

No início da segunda parte, dois golos 
de rajada de Vincent Aboubakar, aos 53 e 
55 minutos serviram para, primeiro, dar 
a volta ao marcador e, segundo, conferir 
tranquilidade no resultado. O golpe de mi-
sericórdia foi dado aos 67 minutos por Karl 
Toko Ekambi, fixando o resultado final em 
4-1.

Com a vitória, os Camarões passaram a
somar seis pontos na liderança do Grupo-A 
ao cabo de dois jogos e tornaram-se, cumu-
lativamente, na primeira equipa qualificada 
para os oitavos-de-final.

Na próxima segunda-feira, diante de 
Cabo-Verde, os anfitriões vão cumprir ca-
lendário.

Entretanto, no outro jogo da segunda 
jornada do mesmo grupo, Cabo-Verde, que 
na jornada inaugural venceu a Etiópia, por 
1-0, enfrentou Burquina-Faso. Até ao fecho 
desta edição, o jogo ainda não havia termi-
nado.

Camarões nos “oitavos”
Os “Leões Indomáveis” já estão nos oitavos-de-final
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Para fortalecer a imunidade, evite alimentos industrializados, como refrescos, sumos em 
pó, bolachas, chips, enlatados, pois são alimentos com muito açúcar, sal e gorduras que 

prejudicam o organismo

O TÉCNICO Nacir Arman-
do continua no comando 
técnico da equipa principal 
de futebol do Matchedje de 
Mocuba por um ano, se-
gundo o presidente do clu-
be, Mussa Maliuata.

Nacir Armando, que 
orientou Matchedje de Mo-
cuba desde o meio da tem-
porada passada até ao fim, 
tem a missão de montar 
uma equipa competitiva 
capaz de garantir o mais 
cedo possível a manuten-
ção no Moçambola.

Para o efeito, tem a mis-
são de constituir um plantel 
de 25 jogadores e indicar os 
seus auxiliares, nomeada-
mente o adjunto técnico, 
treinador de guarda-redes 
e preparador físico. 

A direcção do clube op-
tou pela redução do plan-
tel, que era de 30 jogadores, 
tendo numa primeira fase 
dispensado 15, aos quais se 
juntarão mais 10 reforços 
que Nacir  tem a tarefa de 
identificar no mercado para 
lograr o almejado objectivo.

Apesar de não ter lo-
grado, em termos práticos, 
garantir a manutenção dos 
“militares” no Moçambola, 

Nacir Armando conseguiu, 
de acordo com o presiden-
te do clube, agradar a di-
recção e dar alguma alegria 
aos adeptos mesmo tendo 
assumido a equipa no meio 
da época.

“Estamos já a traba-
lhar para montar uma nova 
equipa. Demos apenas ao 
treinador a oportunidade 
de continuar no comando 
da equipa e caberá a ele de-
cidir com quem quer traba-
lhar. Será ele a escolher os 
seus adjuntos, bem como 
identificar os novos joga-
dores para formar o novo 
plantel. Sendo um clube 
“militar”, os jogadores dis-
pensados que sejam “mili-
tares” irão integrar outros 
Matchedje”, assegurou 
Mussa Maliuata.     

ARRANQUE NO DIA 28 
Os “militares” abrem 

“oficinas” no dia 28. Porém, 
os jogadores deverão apre-
sentar-se ao clube no dia 19 
para alguns procedimentos 
administrativos próprios 
desta fase da pré-época. 

Feito isso, serão subme-
tidos a testes de despiste da 
Covid-19, a partir do dia 23. 

A LIGA Desportiva de Sofala 
renovou contrato com o trei-
nador Lucas Barrarijo, tendo 
em vista o apuramento ao 
Moçambola-2023, que passa 
pela conquista do Campeo-
nato Provincial de Futebol 
de Sofala da presente tem-
porada.

O técnico já foi apresen-
tado à massa associativa e 
assumiu a ambição de tra-
balhar para conquistar todas 
as competições e apurar pela 
primeira vez o clube ao cam-
peonato nacional.

“O projecto que me foi 
apresentado é vencer to-
das as provas onde estare-
mos inseridos, a começar 

pela conquista do campeo-
nato provincial para entrar 
no Moçambola do próximo 
ano. Vamos trabalhar e criar 
condições para atingir os 
objectivos traçados. Entra-
mos num campeonato sa-
bendo que vamos encontrar 
dificuldades”, referiu Lucas 
Barrarijo.

O técnico será coadju-
vado por João Dondo e João 
Chapepa. Em 2019, a Liga 
Desportiva de Sofala termi-
nou na segunda posição na 
“Poule” Regional Centro, 
conquistada pelo Matchedje 
de Mocuba. O plantel deste 
ano será constituído por 22 
atletas.

O DEFESA internacional moçambicano Reinildo Mandava integra 
a lista dos 80 jogadores seleccionados para a melhor equipa do ano 
2021. A eleição está aberta à votação pública nos canais da Federa-
ção Internacional de Futebol (FIFA).

Reinildo entra na lista por força da campanha extraordinária 
que rubricou ao serviço do Lille, onde conquistou o título de cam-
peão francês.

Lembrar que, o argentino Lionel Messi, o polonês Ro-
bert Lewandowski e o egípcio Mohamed Salah são os fi-
nalistas do prémio de melhor do Mundo, o “The Best”.  
Messi e Lewandowski despontam como os principais favoritos ao 
prémio, a ser anunciado no dia 17, em Zurique. Eles concentra-
ram as atenções na disputa da Bola de Ouro, concedida pela revista 
France Football, no final de Novembro. O argentino levou a melhor 
na votação.

Com a indicação, Messi tornou-se o maior finalista do “The 
Best”, que está na sua sexta edição. Só ficou fora em 2018. Agora ele 
empatou com Cristiano Ronaldo com cinco finais cada. O portu-
guês ficou fora da restrita lista pela primeira vez desde 2016. Outra 
ausência é a de Neymar, que foi finalista em 2017.

ULTRAPASSADO o diferendo 
entre os árbitros e a Associa-
ção de Basquetebol da Cidade 
de Maputo (ABCM), o cam-
peonato da cidade retoma esta 
noite com o Maxaquene a re-
ceber, às 17.45 horas, o Atléti-
co em partida inserida na 14.ª 
jornada da prova de seniores 
masculinos.  

O campeonato prossegue 
amanhã com um apetecível 
duelo de candidatos ao título: 
Ferroviário “A” Costa do Sol, 
no pavilhão do Maxaquene, 
para a 14.ª jornada da prova a 
nível de seniores femininos. 
No mesmo local o Maxaque-
ne irá receber, às18.00 horas, 
o Ferroviário “A” em seniores
masculinos para a 15.ª ronda
do campeonato. O Ferroviário
“B” defronta, às 16.00 horas, a
Lazio em jogo referente à 14.ª
ronda de seniores femininos.

O Ferroviário “B” enfren-
ta a formação do Aeroporto, a 
partir das 14.00 horas, no pa-
vilhão d´A Politécnica. Duas 
horas depois, os donos da casa 
recebem o Costa do Sol. Am-
bas partidas são referentes a 

BASQUETEBOL

Campeonato da cidade 
retoma hoje

Ferroviário e Costa do Sol, que se disputa amanhã, centram atenções na retoma do campeonato da cidade

15.ª jornada da prova em se-
niores masculinos. 

A ronda termina na ma-
nhã de domingo com os “ca-

narinhos” a enfrentarem, a 
partir das 9.00 horas o Ferro-
viário “B” para a 15.ª jornada 
do campeonato de seniores 

masculinos. Para a mesma 
ronda o Ferroviário “A” de-
fronta o Desportivo a partir 
das 11.00horas. 

Nacir por mais um ano
no Matchedje de Mocuba

Dois dias depois iniciarão os 
exames médicos. 

O arranque no dia 28 
visa, segundo o presidente 
do clube, a gestão de pos-

síveis casos de Covid-19, 
dando espaço para a re-
cuperação dos atletas que 
acusarem positivo nos tes-
tes.    

LDS renova com Barrarijo

Lucas Barrarijo vai tentar apurar LDS ao “Moçambola”  

IVO TAVARES 

T
RÊS das quatro equipas 
moçambicanas, no-
meadamente Acadé-
mica (em masculinos e 
femininos) e UP Mapu-

to (em femininos) que repre-
sentam o país no Campeonato 
Africano de Voleibol da Zona 
VI estarão hoje em campo nas 
meias-finais.

Académica terá pela fren-
te, a partir das 17.30 horas, o 
Harare City do Zimbabwe, em 
masculinos. Já em femininos, a 
UP Maputo defronta, às 13.30 
horas, o Prison Leopards da 
Zâmbia, enquanto Académica 
bate-se, às 15.00, com o UZ 
Wolves do Zimbabwe.

ESTUDANTES TIVERAM
QUE SE APLICAR A FUNDO

Em masculinos, como 
era expectável, a  Académi-
ca  superou o Highlanders do 
Zimbabwe vencendo por 3-0, 
embora, diga-se de passagem, 
tenha enfrentado algumas difi-
culdades.

Com uma entrada a “ma-
tar”, os estudantes venceram 
o primeiro “set” por 25-18,
tendo arrancado uma vanta-
gem de 5-0. Mas a medida que 
o jogo foi decorrendo notou-se

algum equilíbrio o que obrigou 
a equipa nacional a um esfor-
ço acrescido para sair a vencer 
no primeiro período. Aliás, o 
primeiro “set” acabou por ser 
mais difícil que o esperado, até 
levando em conta ao estatuto 
de imbatível do Grupo “A” que 
os comandados de Abdurema-
ne Cassimo traziam para este 
confronto diante de um Hi-
ghlanders, que tinha transitado 
em quarto lugar no Grupo “B”.

No segundo “set” foram 
os zimbabweanos a entrarem 
melhor e a ficar na frente do 
marcador, o que gerou alguma 
preocupação. Contudo, graças 
a experiência e qualidade dos 
seus jogadores, onde se des-
tacaram Aldevino, Ainadino 
e Miguel passaram para frente 
do marcador 11-10, após terem 
estado em desvantagem. Mas 
engane-se quem pensou que 
Académica iria arrancar para 
um triunfo fácil, já que os vi-
sitantes deram luta até ao fim 
e perderam por apenas dois 
pontos 25-23.

O terceiro “set” foi uma 
cópia do segundo, com o Hi-
ghlanders a entrar a todo o gás , 
mas depois a ceder a partir dos 
11 pontos, numa altura em que 
a turma anfitriã passou para 
frente do marcador e nunca 

mais largou tendo fixado o par-
cial final de 25-19.

UNIZAMBEZE ELIMINADA 
Após uma ponta final da 

fase de grupos em grande esti-
lo, na qual somou duas vitórias 
consecutivas que o levou aos 
quartos-de-final, a UniZam-
beze da Beira não resistiu ao 
poderio do NABA do Zimba-
bwe, por 3-0, com os parciais 
de 25-23/25-12 e 35-33.

A UniZambeze volta para 
casa mais cedo, mas deixa 
mesmo assim uma boa ima-
gem. Com uma equipa jovem 
promete dar cartas nas próxi-
mas edições.

ACADÉMICA FAZ O PLENO
Académica teve uma pres-

tação perfeita na fase de gru-
pos ao somar por vitórias os 
seis jogos realizados. Ontem 
no encontro grande da última 
e sexta jornada, as “estudan-
tes” venceram a UP Maputo 
por  3-0 com os parciais de 25-
23/25-13 e 25-14, tendo assim 
terminado em primeiro lugar 
com 18 pontos logo a frente das 
pedagogas, que fecharam a fase 
regular com 15.

As treinadas de Abdurre-
mane Cassimo seguem assim 
para as meias-finais como 

principais candidatas a destro-
narem a UP, a actual detentora 
do título.

RESULTADOS DE ONTEM
MASCULINOS

QUARTOS-DE-FINAL 
NABA (Zimbabwe)-UniZam-
beze (Moçambique) (3-0)
Académica(Moçambique)-Hi-
ghlanders (Zimbabwe) (3-0)
Harare City (Zâmbia)-UZ Wol-
ves (Zimbabwe) (3-2 )
UNZA (Zâmbia)-Nkwazi 
(Zâmbia) (0-3)

FEMININOS 
UZ Wolves-Prison Leopards 
(0-3)
Harare City-TUT (3-1)
Académica-UP (3-0)

HOJE
MEIAS-FINAIS 

FEMININOS
12.00horas - UP Maputo-Pri-
son Leopards (Zâmbia)
15.00 horas - Académica-UZ 
Wolves (Zimbabwe)

MASCULINOS
18.00horas -  Académica-Ha-
rare City (Zimbabwe)
19.30horas - NABA (Zimba-
bwe)-UNZA (Zâmbia)

“AFRICANO” DE VOLEIBOL-ZONA VI

Moçambique em peso 
nas meias-finais

DECORRE hoje e amanhã na capital do país 
a Assembleia Geral da Confederação Afri-
cana de Voleibol (CAVB) da Zona VI.

O encontro, a ter lugar das 8 às 11.00 
horas numa das salas da UEM, terá os se-
guintes pontos de agenda: Apresentação 
de relatório de actividades e financeira de 

2021, plano estratégico, aprovação do ca-
lendário de actividades para 2022 e 2023, 
indicação dos países sede do Africano de 
Voleibol da Zona Vi em 2023 e 2024, bem 
como a definição do local onde irá decorrer 
a próxima Assembleia Geral.

A reunião magna irá juntar á mesma 

mesa o vice-presidente da CAVB, o zimba-
bweano Fredreck Ndluvo,  o presidente da 
CAVB para a Zona VI, Kalid Cassam, e  os 
dirigentes máximos das federações de Mo-
çambique, África do Sul, Zimbabwe, Zâm-
bia, Malawi, Angola, Lesotho, Eswatini, 
Botswana e Namíbia

 Acácio (n.°6) vai às alturas para fazer o remate vitorioso
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CAVB reúne-se 
em assembleia geral

Reinildo candidato 
a integrar equipa do ano
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Obrigado
A sua confiança é doirada para nós, 
a sua satisfação é nossa prioridade.
Agradecemos a sua preferência pelos 

nossos serviços, contamos consigo em 2022. 

Nova onda de violência 
no Sudão 
AS Forças de Segurança do Sudão dispararam ontem gra-
nadas de gás lacrimogéneo contra milhares de manifes-
tantes em protesto contra o golpe de Estado de Outubro 
passado, em Cartum, segundo testemunhas. Esta é uma 
nova onda de violência, poucos dias após o lançamento de 
um diálogo entre as partes em conflito patrocinado pela 
ONU, refere a agência de notícias France-Presse (AFP). 
Segundo a agência Associated Press (AP), manifestantes, 
na sua maioria jovens, marcharam ontem em diferentes 
locais da capital do país, Cartum, e na cidade de Omdur-
man, e as imagens que circularam on-line mostravam 
uma segurança apertada. Houve também protestos na 
região ocidental de Darfur.Os manifestantes exigiram a 
queda dos generais, no poder, e o estabelecimento de um 
governo totalmente civil para liderar o processo de tran-
sição política no Sudão.

RD Congo devolveu 
ruandeses que fugiram 
à vacinação
CERCA de cem ruandeses que chegaram nos últimos dias 
à República Democrática do Congo (RD Congo), alegando 
estar a fugir da vacinação contra a Covid-19 no seu país, 
foram ontem enviados de volta para o Ruanda, segundo 
fontes congolesas. “Todos os ruandeses que se encon-
travam ilegalmente” no país, na ilha de Idjwi, localizada 
no Lago Kivu, na fronteira entre a RD Congo e o Ruanda, 
“foram devolvidos ao seu país na quinta-feira [ontem] de 
manhã”, disse, por telefone, à agência de notícias france-
sa AFP, Roger Ntambuka, o líder local de Ntambuka, uma 
entidade administrativa localizada na parte sul da ilha. 
Eram “101 pessoas, homens, mulheres e crianças, que 
embarcaram num grande barco privado”, afirmou”. 

Nigerianos voltam 
a usar Twitter depois 
de sete meses  
OS internautas nigerianos voltaram ontem a poder uti-
lizar a rede social Twitter, e a ser livres de comentar - de 
forma massiva - a suspensão a que o país com mais po-
pulação no continente africano esteve sujeito durante 
sete meses. As autoridades nigerianas aprovaram o le-
vantamento da suspensão da rede social no país, decidi-
da em Junho de 2021 pelo Governo, de acordo com uma 
declaração emitida na quarta-feira à noite.As autorida-
des nigerianas fizeram saber que, após meses de nego-
ciações, o Twitter concordou com “todas as condições 
estabelecidas pelo Governo federal”, incluindo a tribu-
tação e a gestão de conteúdos que não cumprem as leis 
nigerianas.

Washington ameaça 
Somália com sanções 
OS Estados Unidos da América ameaçaram na quarta-
-feira a Somália com sanções, se as autoridades insis-
tirem em continuar a adiar as eleições parlamentares,
procurando terminar o impasse político no país africano. 
“As eleições na Somália já estão atrasadas mais de um
ano. Os Estados Unidos estão prontos para tomar medi-
das contra aqueles que criem obstáculos, se o novo ca-
lendário do Fórum Consultivo Nacional não for cumpri-
do”, disse o Departamento de Estado norte-americano,
na sua conta na rede social Twitter. No domingo à noite,
o primeiro-ministro da Somália, Mohamed Hussein Ro-
ble, e os líderes dos vários estados somalis prometeram
realizar as eleições parlamentares até 25 de Fevereiro. 

A 
JUSTIÇA sul-africana 
criou uma nova uni-
dade anti-corrupção, 
após um relatório ter 
questionado a sua efi-

cácia no combate ao crime a 
nível do Estado durante a Pre-
sidência de Jacob Zuma, anun-
ciou na quarta-feira a Procura-
doria-Geral do país. 

A primeira parte do rela-

tório da comissão de inquérito 
presidida pelo juiz Raymond 
Zondo, encarregada de inves-
tigar a corrupção durante a era 
Zuma, entre 2009 e 2018, foi 
entregue ao Presidente da Áfri-
ca do Sul, Cyril Ramaphosa, na 
semana passada.

O documento de mais de 
800 páginas, contendo quase 
quatro anos de testemunho, 

conclui, entre outras coisas, 
que a capacidade da Autorida-
de Nacional do Ministério Pú-
blico (NPA, na sigla em inglês) 
para processar judicialmente 
tem sido minada por anos de 
interferência política.

A NPA, que reconheceu o 
problema, disse numa decla-
ração que tinha formado uma 
nova equipa “task-force” com 

a unidade de Polícia de elite da 
África do Sul, os “Hawks”.

Esta nova formação “ana-
lisa sistematicamente as con-
clusões e recomendações da 
comissão, com vista a investi-
gar e construir casos de proce-
dimento criminal contra aque-
les que infringiram a lei, seja no 
sector público ou privado”, diz 
a declaração da Procuradoria.

“A NPA está a reconstruir-
-se lenta mas seguramente
para cumprir o seu mandato 
essencial”, assegurou ainda o 
poder judicial. 

O relatório completo do in-
quérito sobre a corrupção de-
verá ser entregue até ao final de 
Fevereiro. 

Zuma, 79 anos, foi conde-
nado a uma pena de prisão pela 

sua insistente recusa em teste-
munhar perante o juiz Zondo, 
e está em liberdade condicio-
nal desde Setembro, por razões 
médicas. 

A sua prisão, em julho, de-
sencadeou uma onda de vio-
lência no seu bastião Kwazu-
lu-Natal e em Joanesburgo, 
matando mais de 350 pessoas. 
-(Lusa)

O NÚMERO de casos de Covid-19 
em África aumentou 2% na última 
semana, alcançando os 10,1 mi-
lhões, dos quais 233 mil pessoas 
morreram, anunciou ontem o di-
rector do Centro de Controlo e Pre-
venção de Doenças da União Afri-
cana (África CDC).

“Até hoje, 13 de Janeiro, um to-
tal de 10,1 milhões de casos de Co-
vid-19 foi registado no continente, 
por isso alcançámos a importante 
marca dos 10 milhões de casos, e 
desse número 233 mil indivíduos 
infelizmente morreram”, disse 
John Nkengasong em conferência 
de imprensa semanal por video-
conferência desde Adis Abeba, a 
sede do África CDC. 

Dos 54 Estados-membros da 
União Africana, 46 estão a viver a 

quarta vaga, dos quais 28 atraves-
sam uma quarta vaga muito severa, 
disse o responsável.  

Oito países, incluindo Guiné-
-Bissau, estão já a viver a quinta
onda da pandemia e um total de 39
países, mais sete do que na semana
passada, já registaram casos da va-
riante Ómicron do novo coronaví-
rus, acrescentou.

Entre 2 e 9 de Janeiro, o con-
tinente africano registou 307 mil 
novos casos, a maioria dos quais 
(43%) na África austral, e 2618 no-
vas mortes, o que representa um 
aumento de 85% no número de no-
vos casos relativamente à semana 
anterior.

John Nkengasong disse ainda 
que desde o início da pandemia fo-
ram realizados 91,1 milhões de tes-

tes, dos quais 1,5 milhão na última 
semana (mais 15% do que na sema-
na anterior) e que a taxa de posi-
tividade cumulativa se mantém em 
11%.

Relativamente às vacinas, o 
responsável disse que os países 
africanos receberam até agora 663 
milhões de doses, das quais admi-
nistraram 340 milhões, o que equi-
vale a 60,4% do total.

No total, 10,1% da população 
do continente está completamen-
te imunizada contra a Covid-19, 
acrescentou Nkengasong, que 
destacou os países que têm feito 
maiores progressos em termos de 
cobertura vacinal completa: Egipto 
(22,3%) Marrocos (62,3%), África 
do Sul (27,3%), Argélia (2,4%) e 
Moçambique (23,8%).- (Lusa)

O NÚMERO de novos contá-
gios pelo SARS-CoV-2 atingiu 
um máximo mundial diário de 
3,4 milhões, mas a curva das 
mortes atribuídas à Covid-19 
continua estável, segundo da-
dos provisórios da Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS). 

Com a variante Ómicron 
do SARS-CoV-2 a dominar as 
novas infecções, o total diário 
de mortes atribuídas à doença 
em todo o mundo nas últimas 
24 horas ascende a 7700, cerca 
da média diária de 7000 que se 
tem verificado.

A OMS insistiu que apesar 
de a maior parte dos casos não 
ser grave na vaga actual, não se 
deve subestimar a capacidade 
de a variante Ómicron provo-
car problemas, sobretudo por 
pressão sobre os sistemas de 
Saúde, e considerou que não 
será a última “variante preo-
cupante” do SARS-CoV-2, 
mas não fez nenhuma previ-

são sobre a maior ou menor 
gravidade de mutações futu-
ras.

A Ómicron está presente 
em 58,5 por cento das análises 
feitas na rede global de labo-
ratórios GISAID, superando o 
domínio que a variante Delta 
manteve durante a maior par-
te de 2021.

A vaga de contágios com 
a variante Ómicron, que co-
meçou em África e se esten-
deu aos continentes europeu 
e americano, é assinalável em 
todas as regiões estudadas 
pela OMS, com subidas quase 
verticais das curvas de contá-
gios, como na Ásia, em que o 
número de novos casos quin-
tuplicou na semana passada.

A Covid-19 provocou 
5.503.347 mortes em todo o 
mundo desde o início da pan-
demia, segundo o mais recen-
te balanço da agência France-
-Presse.-(Lusa)

O BLOQUEIO da ajuda hu-
manitária na conturbada 
província etíope de Tigray 
faz com que a população 
viva um verdadeiro “infer-
no”, único no mundo, e é 
um “insulto à humanida-
de”, denunciou na quarta-
-feira a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS).

“Em nenhum outro lu-
gar do mundo estamos a 
testemunhar um inferno 
como em Tigray”, disse o 
Director-geral da OMS, 
Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, que falava na 
conferência de imprensa 
diária daquela agência da 
ONU. 

Aquela província do 
norte da Etiópia é, desde 
4 de Novembro de 2020, 
palco de confrontos entre 
forças governamentais e 
os rebeldes das Forças Po-
pulares de Libertação de 
Tigray (TPLF, na sigla em 
inglês).

“É inacreditável e ini-
maginável que no nosso 
tempo, no século XXI, um 
governo negue ao seu pró-
prio povo, há mais de um 
ano, acesso a alimentos, 
remédios e tudo mais que 
necessita para sobreviver”, 
salientou Tedros, que de-
fendeu a resolução “polí-
tica e pacífica” do conflito.

O conflito em Tigray 
já provocou milhares de 
mortos e a região, segundo 
a ONU, sujeita a um “blo-
queio de facto”, precisa de 
ajuda humanitária, como 
alimentos e remédios.

Desde meados de Julho 
de 2020 que a OMS não está 
autorizada a enviar medi-
camentos e equipamento 
médico para Tigray, apesar 
de repetidos pedidos, fei-
tos mesmo junto do gabi-
nete do primeiro-ministro 
etíope, Abiy Ahmed – lau-
reado com o Nobel da Paz 
em 2019 -, e do Ministério 
dos Negócios Estrangeiros, 
segundo Tedros Ghebreye-

sus.
O responsável da OMS 

recordou que, mesmo no 
auge da guerra na Síria ou 
no Iémen, a OMS sempre 
conseguiu enviar ajuda 
humanitária às populações 
daqueles países.

Presente ao seu lado 
durante a conferência de 
imprensa, o chefe de ope-
rações de emergência da 
OMS, Michael Ryan, tam-
bém expressou a sua indig-
nação.

Por causa do bloqueio, 
“há pessoas que não têm 
acesso a intervenções bá-
sicas que salvam vidas”. 
-(Lusa)

APÓS FALHAS NA PRESIDÊNCIA DE ZUMA

Justiça sul-africana cria nova 
unidade anti-corrupção

COVID-19  

Mundo regista 
recorde 
de infecções 
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OMS alerta que Ómicron pode sobrecarregar sistemas de Saúde

Novos casos em África sobem 
2% e ultrapassam os 10 milhões

CONSIDERA A OMS SOBRE CONFLITO DE TIGRAY

Bloquear ajuda humanitária 
é “um insulto à humanidade”
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