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Para o seu próprio bem, use a máscara sempre que estiver 
em locais onde estejam pessoas que não vivem consigo.

     

PUBLICIDADE

PELO menos 1256 novas salas 
de aula vão entrar em funcio-
namento no presente ano lec-
tivo, que arranca no próximo 
dia 31 de Janeiro, albergando 
pouco mais de 125 mil alunos 
em todo o país.

As infra-estruturas, ergui-
das com material convencio-
nal, foram construídas na base 

do Fundo de Apoio ao Sector da 
Educação (FASE) e apoio de di-
versos parceiros.

Deste universo, 436 salas 
foram construídas em Sofala, 
205 na Zambézia, 165 em Nam-
pula, 158 na província de Ma-
puto, 126 em Gaza, 45 em Cabo 
Delgado, 42 em Inhambane, 26 
em Tete, 25 Niassa, 20 Manica e 

dez na cidade de Maputo.
Gina Guibunda, porta-voz 

do Ministério da Educação e 
Desenvolvimento Humano 
(MINEDH), disse que algumas 
destas infra-estruturas foram 
erguidas em estabelecimentos 
de ensino já existentes e outras 
compõem novas escolas.

“Estas salas são de campa-

U
MA nova estratégia 
tributária e aduaneira 
poderá impulsionar 
os níveis de arrecada-
ção de receitas para 

os cofres do Estado nos próxi-
mos tempos no país.

Para efeito, a Autoridade 
Tributária (AT) prepara-se para 
lançar este ano a “Estratégia 
Tributária e Aduaneira de Mo-
çambique”, um instrumento 
orientador das acções a serem 
levadas a cabo para a melhoria 
do desempenho da instituição 
nos próximos três anos.

Para este ano a meta de 
arrecadação da receita fiscal 
foi fixada na ordem de 293 mil 
milhões de meticais, o que 
exigirá um esforço acrescido 
ao sistema tributário visando 
assegurar o seu cumprimento 
cabal.

A meta estabelecida à AT 
representa um aumento de 
28,32 mil milhões de meticais 
em relação à do ano passado e 
um crescimento nominal de 
10,7 por cento.

A informação foi avançada 
há dias, em Maputo, pela Pre-

PARA OS PRÓXIMOS TRÊS ANOS

Nova estratégia impulsiona
arrecadação de receitas

sidente da AT, Amélia Muen-
dane, tendo acrescentado 
que vai ser instituído e come-
morado o dia 4 de Fevereiro, 
dedicado aos jubilados da AT, 
onde na mesma ocasião será 
lançada a Revista do Jubilado 
Aduaneiro e Tributário edição 

2022.
Falando recentemente na 

província de Nampula, fon-
te da AT denunciou que os 
operadores das Zonas Eco-
nómicas Especiais, usando os 
benefícios que lhes são ofe-
recidos, fazem importações e 

colocam os produtos no mer-
cado sem fazer a devida regu-
larização dos impostos.

Segundo a fonte, há ne-
cessidade de um maior con-
trolo do movimento que 
ocorre nas Zonas Económicas 
Especiais, que não é só o pro-

blema da cidade de Nacala, 
mas também regista-se na 
Beira, estando neste momen-
to a trabalhar-se no sentido 
de se disciplinar este movi-
mento.

Questionada sobre as per-
das de receitas no garimpo, 

Mais de mil salas em construção
para o ano lectivo 2022

Novas salas de aula estão a ser construídas para o presente ano lectivo

Doenças infecciosas
continuam
preocupantes
A PREVALÊNCIA de doenças infecciosas continua a preocupar 
o sector da Saúde, dado ao peso das enfermidades no país. A 
SIDA, por exemplo, matou cerca de 35.463 pessoas nos primei-
ros nove meses do ano passado e a malária 341 indivíduos. 

Em entrevista ao “Notícias”, a directora nacional-adjun-
ta de Saúde Pública no Ministério da Saúde (MISAU), Benigna 
Matsinhe, refere que, aliado a estas patologias estão as Doenças 
Não Transmissíveis (DNT), que representam um terço das mor-
tes nos estabelecimentos sanitários. 

Benigna Matsinhe explica que o risco de mortalidade pre-
matura, ou seja, a morte por DNT, antes dos 70 anos, é de 18 por 
cento.  “Mais preocupante é o facto de a maioria destas mor-
tes prematuras e incapacidade por DNTs poder ser evitada ou 
adiada, através da redução da exposição aos factores de risco, 
como o consumo excessivo do álcool, do tabaco, dieta não sau-
dável e inactividade física”, observou.

Segundo a fonte, um dos desafios prende-se com a defi-
ciência na notificação de casos de DNT, de modo a se ter a real 
dimensão destas enfermidades, no país, e avançou que o sector 
está a trabalhar no sentido de ultrapassar o problema. 

Falando no âmbito da I Conferência Internacional sobre 
Saúde Pública em África, Matsinhe avançou que o sucesso na 
luta contra estas enfermidades depende de muitos factores, 
várias intervenções e investimentos de diferentes sectores.

Falou também dos desafios do sector para conseguir finan-
ciamento interno com vista à redução da dependência de apoio 
e investimento de parceiros externos. 

Sobre o aumento de casos da Covid-19, a directora nacio-
nal-adjunta disse que o sector desenhou estratégias para o 
maior controlo da doença, entre as quais a vacinação e apela 
a todos os elegíveis para aderirem à imunização com vista a 
evitar-se mais hospitalizações e mortes pelo novo coronavírus. 

Para mais detalhes acompanhe a entrevista na página dois 
desta edição. 

Dez óbitos 
no fim-de-semana

O “Notícias” sai hoje à rua com o suplemento alusivo 
aos dois anos de governação do Presidente da Repúbli-
ca, Filipe Nyusi, no seu novo ciclo referente ao quin-
quénio 2000-2004.

Trata-se de um caderno que reporta as activida-
des levadas a cabo ao longo deste período, destacan-
do fundamentalmente o processo de descentralização, 
o Desarmamento, Desmilitarização e Reintegração 
(DDR) dos homens armados da Renamo, os avanços no 
combate ao terrorismo que afecta o norte da província 
de Cabo Delgado, a electrificação rural, a inauguração 
de estradas, pontes e outras infra-estruturas e ainda o 
abastecimento de água às populações.

O suplemento reporta ainda sobre a entrega da 
plataforma flutuante para a exploração do gás natural 
liquefeito na Bacia do Rovuma, a candidatura de Mo-
çambique a membro não permanente do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas e ainda a possibilidade da 
retoma da ajuda ao Orçamento do Estado pelo Fundo 
Monetário Internacional, entre outras realizações. O 
caderno não pode ser vendido separadamente.

Suplemento

AT diz que há necessidade de melhorar o controlo do movimento nas ZEE

UM réu e dois declarantes serão ouvi-
dos hoje, no reatamento do julgamento 
do caso das dívidas não declaradas, que 
decorre na tenda da BO. Trata-se do réu 
Zulficar Ahmad, que volta a ser ouvido 
pelo tribunal, a seu pedido, e dos decla-
rantes Osman Mahomed e Imran Ahmad, 
este último em repetição. Com início a 23 
de Agosto do ano passado, o tribunal es-
pera encerrar a produção de prova deste 
processo a 17 de Fevereiro próximo. 

O INSTITUTO Nacional de Meteorologia (INAM) anun-
cia a formação de um sistema de baixa pressão atmos-
férica sobre a costa leste de Madagáscar que pode evo-
luir para o estágio de ciclone tropical, até 22 de Janeiro 
em curso. De acordo com um comunicado do INAM, a 
formação do fenómeno teve como causa a “forte ins-
tabilidade atmosférica associada a altas temperaturas 
da superfície das águas do mar no Sudoeste do Oceano 
Índico e no Canal de Moçambique”. No documento, 
os meteorologistas garantem monitorar a evolução do 
mesmo e apelam à população para acompanhar os avi-
sos difundidos pelas autoridades competentes.

Tribunal ouve hoje
réu e dois declarantes

INAM alerta sobre 
possível ciclone tropical

AS autoridades da Saúde anunciaram a recuperação da infecção 
pelo Sars-CoV-2 de 1310 pacientes no fim-de semana e o inter-
namento de 31 doentes, num período em que 10 pessoas morre-
ram devido à Covid-19 e outras 1260 acusaram positivo para o 
novo coronavírus.

O comunicado do Ministério da Saúde (MISAU) explica que 
todos os 1310 que se viram livres da contaminação pelo vírus 
foram declarados no sábado, sendo 670 em Maputo-província, 
482 em Maputo-cidade e 158 na província da Zambézia. Assim, 
o número de indivíduos que recuperaram da doença subiu para 
180.990, de um cumulativo de 219.081 casos positivos desde que 
o país registou o primeiro episódio, em Março de 2020.

Em relação aos internamentos, os dados mostram um ligeiro 
aumento de 14, no sábado, para 17 ontem. Actualmente encontram-
-se hospitalizados nos centros de internamento da Covid-19 e em 
outras unidades sanitárias do país 177 doentes, 57 dos quais es-
tão a ser submetidos à oxigenoterapia. Oitenta e cinco  destes 177 
doentes, equivalendo a 48.02% do total dos enfermos, encon-
tram-se em Maputo-cidade.

O cumulativo de doentes internados no nosso país até ontem 
era de 8253.

No período em referência 43 pacientes receberam alta hos-
pitalar, 29 no sábado e 14 ontem, em todo o território nacional. 
Sobre os óbitos, quatro foram comunicados ontem e seis no sá-
bado. Perderam a vida indivíduos dos 34 aos 86 anos, sendo sete 
na cidade de Maputo e os restantes nas províncias de Maputo,  
Manica e Niassa, com um perecido para cada.  

As estatísticas da Saúde mostram que dos 1260 novos casos po-
sitivos 284 foram anunciados ontem e resultam de 1407 amostras, 
enquanto no sábado houve 4406 testes realizados em todo o país. 
Segundo dados do MISAU, nas últimas 24 horas foram vacina-
das em todo o país, com a 1ª e 2ª doses, 50.270 pessoas, sendo 
que desde o início da campanha de vacinação, em Março do ano 
passado, já foram vacinadas 10.267.635 pessoas. Deste número, 
8.327.270 é que estão completamente vacinadas contra a Co-
vid-19.

a fonte da AT disse que o que 
acontece é que existem ope-
radores que não são apenas 
nacionais. Há também estran-
geiros colocando em causa a 
soberania económica, por es-
tarem a comercializar  produ-
tos nacionais sem acrescentar 
o valor em termos de impos-
tos.

“O outro aspecto é que 
tiram espaço dos moçambi-
canos que podiam explorar os 
seus próprios recursos para o 
desenvolvimento”, disse.

A fonte defende o estabe-
lecimento de uma estratégia 
conjunta entre a AT e o Mi-
nistério dos Recursos Minerais 
e Energia (MIREME) e outras 
forças de defesa e segurança 
para fazerem face a este desa-
fio e assegurar que este sector 
possa entrar no circuito eco-
nómico.

Ainda este ano AT vai pu-
blicar um anuário tributário 
especial relativo à comemora-
ção dos 50 anos de Tributação 
de Moçambique Independen-
te, em três edições a serem ac-
tualizadas até 2025.

nhas anteriores e ao longo deste 
ano vamos inaugurando outras 
cujas obras estão a decorrer. 
Nós, como sector, anualmente 
vamos criando condições para 
que as nossas crianças conti-
nuem a estudar em infra-es-
truturas condignas”, referiu.

O sector da Educação e De-
senvolvimento Humano, tal 
como indicou Guibunda, con-
tinua a trabalhar na busca de 
recursos para a construção de 
mais infra-estruturas escolares.

Relativamente ao mobiliá-
rio, a porta-voz precisou que 
todas as salas que vão entrar em 
funcionamento estão devida-
mente equipadas com carteiras 
e secretárias para professores.

A fonte explicou ainda que 
nos últimos anos quando se 
lança o concurso para a cons-
trução de escolas e/ou salas 
de aula paralelamente se lança 
outro para o fornecimento de 
mobiliário escolar.

“Nos últimos tempos temos 
cada vez menos crianças a es-
tudar sentadas ao chão, porque 
as novas salas de aula contem-
plam o mobiliário. Estamos a 
trabalhar para tirar as crianças 
do chão e debaixo das árvores 
ou ao relento”, disse.
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EVELINA MUCHANGA 

O 
SECTOR da saúde 
está preocupado com 
o aumento de casos 
e óbitos por Doenças 
Não Transmissíveis 

(DNT). Estatísticas mostram 
que estas são responsáveis por 
um terço das mortes, no país. A 
informação foi partilhada pela 
directora nacional adjunta de 
Saúde Pública, no Ministério 
da Saúde (MISAU), em entre-
vista ao “Notícias” sobre os 
desafios do sector no combate 
a problemas de saúde pública. 
Segundo Benigna Matsinhe, o 
risco de mortalidade premat-
ura, ou seja, a morte por estas 
doenças, antes dos 70 anos, é 
de 18 por cento. Para a entre-
vistada, o mais preocupante 
é o facto de a maioria destas 
mortes prematuras e incapaci-
dade por DNT poder ser evitada 
ou adiada, através da redução 
da exposição aos factores de 
risco, como o consumo ex-
cessivo do álcool, tabaco, die-
ta não saudável e inactividade 
física. Falando no âmbito da 
primeira Conferência Interna-
cional sobre Saúde Pública em 
África, Matsinhe avançou que 
aliado a estas enfermidades 
são as doenças infecciosas, so-
bretudo o HIV/SIDA, a malária, 
doenças diarreicas, incluindo 
a cólera que continuam peso 
enorme para o sector e para o 
país. É que, só nos primeiros 
nove meses de 2021, a SIDA 
matou 35.463 pessoas. 

Para Matsinhe, o sucesso 
na luta contra estas enfermi-
dades depende de várias in-
tervenções e investimentos 
de diferentes sectores. Falou 
também dos desafios do sector 
para conseguir financiamento 
interno com vista à redução 
da dependência de apoio e in-
vestimento de parceiros exter-
nos. Sobre o aumento de casos 
da Covid-19, a entrevistada 
disse que o sector desenhou 
estratégias para o maior con-
trolo da doença, entre as quais 
a vacinação e apela a todos os 
elegíveis para aderirem à im-
unização com vista a evitar-se 
mais hospitalizações e mortes 
por doença. Para mais detal-
hes, acompanhe a entrevista a 
seguir:  

NOTÍCIAS (Not.) - O Sis-
tema Nacional de Saúde (SNS) 
está em processo de revitali-
zação do subsistema de saúde 
comunitária. O que está a ser 
feito de concreto?

BENIGNA MATSINHE (BM) 
- Como Ministério da Saúde 
(MISAU) trabalhamos com três 
subsistemas de Saúde: o públi-
co, privado e o comunitário. 
Dos três subsistemas, o públi-
co está muito bem estruturado 
e legislado; no privado ainda 
há alguma lacuna na legisla-
ção. Em relação ao comuni-
tário não há nenhuma norma 
relacionada com este modelo. 
Cada um dos actores comuni-

AFIRMA BENIGNA MATSINHE EM ENTREVISTA AO “NOTÍCIAS” 

Doenças não transmissíveis 
representam um terço de mortes

tários trabalha à sua maneira, 
com pouco controlo por parte 
das autoridades de saúde e ne-
nhuma organização é comum 
ou padronizada para todos. 
Por exemplo, nos hospitais já 
se sabe qual é o quadro-tipo, 
como funciona, quantas camas 
deve ter por nível, mas o sub-
sistema comunitário não tem 
isto. Portanto, achamos que 
deveríamos primeiro agregar 
todos os actores comunitá-
rios que nós temos num único 
grupo com competências bem 
claras do que é que devem fa-
zer, como fazer, onde fazer e a 
quem devem prestar contas. 

Not. - O que este modelo de 
prestação de cuidados de saúde 
vai trazer em relação ao que já 
é feito nas unidades sanitárias?

BM - Para nós, o que vai fa-
zer diferença é passarmos a ter 
um subsistema controlado que 
tem normas de funcionamen-
to e que também conseguimos 
fazer o mapeamento de todos 
actores comunitários para sa-
ber onde é que eles se encon-
tram e ver se há lacunas. 

Se nós conseguirmos criar 
este mecanismo e sabermos 
onde é que eles se encontram, 
o que estão a fazer e que nos 
reportem regularmente toda 
a informação, então vamos 
conseguir atingir os locais 
onde, neste momento, não te-
mos certeza de que chegamos, 
porque não está claro onde 
está o activista, embora saiba-
mos onde actua o agente po-
livalente elementar. Há áreas 
geográficas que pensamos que 
não têm acesso aos serviços de 
saúde, mas existe através des-
tes actores comunitários. Com 
o subsistema organizado tere-

mos uma ideia clara de como 
está a cobertura de prestação 
de serviços e cuidados de saúde 
no serviço publico, privado e 
também no comunitário, com 
o alcance de mais serviços de 
saúde para a população, so-
bretudo das zonas rurais. 

Not. - Há vários problemas 
de saúde pública no país. Quais 
os que continuam a preocupar 
o sector?

BM - As doenças infecci-
osas continuam preocupantes 
e, infelizmente, nós ainda te-
mos o HIV/SIDA como um dos 
principais problemas de saúde 
pública no país, com muitos 
casos e óbitos. Estima-se que 
cerca de 2,1 milhões de pessoas 
vivem com a doença, no país, 
das quais 75 por cento con-
seguimos ter em tratamento 
antiretroviral. A nossa meta é 
tratar 95 por cento de pessoas 
que vivem com HIV/SIDA. A 
doença continua a matar, e só 
nos primeiros nove meses de 
2021 tivemos 35.463 óbitos. 
Continuamos a ter a malária 
que causa grandes interna-
mentos, embora o número de 
óbitos tenha reduzido, mas 
continua a provocar muitos 
casos. Analisando o mesmo 
período de 2021, isto é, nos 
primeiros nove meses, tive-
mos 7.830.810 casos de malária 
contra 9.089.404 de 2020 e 341 
óbitos contra 460 de 2020, o 
que representa uma redução 
de casos em 14 por cento de 
óbitos, em 26 por cento. Temos 

ainda a tuberculose, doenças 
diarreicas e surtos de cólera 
sobretudo em Cabo Delgado e 
Sofala onde todos os anos te-
mos ocorrência de surtos de 
cólera. Basicamente, os gran-
des problemas de saúde publi-
ca continuam a ser os mesmos 
ao longo dos anos, portanto, 
as três grandes epidemias e 
depois as doenças diarreicas 
incluindo a cólera. Por exem-
plo, em 2020, registamos 3621 
casos de cólera e 41 óbitos e nos 
primeiros nove meses de 2021 
tivemos 5067 casos e 19 óbitos.   

Not. - Verifica-se também 
o aumento de casos de Doenças 
Não Transmissíveis (DNT). 
Qual é a situação actual des-
tas patologias e o peso delas na 
Saúde?

BM - Estima-se que um 
terço das mortes no país sejam 
causadas por DNT e o risco de 
mortalidade prematura, ou 
seja, óbitos por estas doenças 
antes dos 70 anos, é de 18 por 
cento. Este facto é preocu-
pante, pois a maioria destas 
mortes prematuras e incapaci-
dade por DNT pode ser evitada 
ou adiada através da redução 
da exposição aos factores de 
risco como o consumo exces-
sivo de álcool, do tabaco, die-
ta não saudável e inactividade 
física. Estudos realizados pelo 
Ministério da Saúde em 2005 
e 2015, utilizando a metod-
ologia STEPS, mostram que 
nos últimos dez anos houve 
um aumento significativo da 
prevalência de DNT, onde se 
observou a duplicação da pre-
valência da Diabetes Melitus, 
de 2.8 para 7.4 por cento e o 
aumento da prevalência da hi-
pertensão arterial de 33.1 para 
39 por cento, respectivamente. 

Not. - Que acções decor-
rem para melhorar o controlo 
das DNT?  

BM - A nossa prioridade 
para os próximos anos é me-
lhorar o sistema de notificação 

destas doenças porque temos 
a informação de forma isolada 
e não agregada que permita 
uma avaliação concreta do que 
é que realmente está acontecer 
e qual é o impacto das DNT no 
SNS. É uma das áreas que está 
a começar a preocupar, infe-
lizmente, querendo ter uma 
informação mais concreta, até 
mesmo por província e/ou por 
ano, não conseguimos obter os 
dados com muita qualidade. 
Isto mostra que o nosso siste-
ma de recolha de informação 
não é sensível ainda para estas 
doenças. Por exemplo, se vou 
hoje como hipertensa vão me 
diagnosticar como hipertensa, 
volto amanhã tenho um novo 
diagnóstico e daqui a um mês 
terei um outro, isto é, a mesma 
pessoa está sendo contabiliza-
da muitas vezes como diabéti-
ca ou hipertensa porque o sis-
tema ainda não é sensível para 
captar dados diferentemente 
do HIV/SIDA que já temos um 
sistema fiável de recolha de in-
formação. 

Not. - Como é que a Saúde 
equaciona solucionar o proble-
ma de recolha de dados? 

BM - É uma das áreas prio-
ritária da Saúde e estamos a 
mobilizar apoios para melho-
rarmos. Os dados mostram 
que a situação está a aumentar. 
Temos a consciência que é uma 
prioridade, mas infelizmente, 
neste assunto de cooperação, 
depende muito do que é que o 
parceiro considera como prio-
ridade ou o que é que ele acha 
que deve apoiar. Já começa-

mos a ter uma narrativa igual 
de que as doenças crónicas são 
um problema de saúde pública, 
mas quando se fala de financia-
mento para tal, o discurso já é 
outro. Acredito que o facto de 
não termos um sistema de cap-
tação da informação sensível 
para estas doenças e que mos-
tra realmente a grandeza do 
problema no país pode estar a 
influenciar na narrativa actual 
em termos de investimento. 
Muitas vezes o que faz com que 
haja sensibilidade para finan-
ciamento é se reconhecer que 
a prevalência é alta. Temos que 
mostrar que em Moçambique 
as pessoas estão a morrer devi-
do a estas doenças. 

As pessoas estão a ficar in-
capacitadas devido a diabetes 
e hipertensão. Precisamos de 
trazer esta realidade aliando a 
narrativa que combina com os 
investimentos. Neste momen-
to o discurso não coaduna com 
os investimentos, embora se 
reconheça que doenças cróni-

cas são um grande problema 
em Moçambique.

Not. - Olhando para a actu-
al realidade, qual é o futuro do 
país em termos de problemas 
de saúde pública?

BM - É difícil. Estamos a 
seguir aquilo que são os com-
promissos internacionais e o 
foco é trabalhar no sentido de 
eliminarmos estes problemas 
de saúde. Contudo, o sucesso 
na luta contra estas enfermi-
dades não depende apenas do 
MISAU, depende de várias in-
tervenções e investimentos de 
diferentes sectores. Por exem-
plo, para malária e Covid-19, 
são diversos intervenientes 
que devem contribuir para que 
possamos algum dia eliminar. 

Agora falamos do uso de más-
cara, desinfecção das mãos, o 
respeito da lotação nos trans-
portes públicos. Quando olha-
mos para estas recomendações 
do MISAU há muitas limitações 
para a sua implementação, fis-
calização e controlo não são da 
competência do MISAU. Vamos 
para a malária, ainda temos 
problemas de charcos e a não 
eliminação de lixo. O MISAU 
precisa da intervenção de to-
dos e estamos a trabalhar para 
este fim. Já temos progressos 
no tratamento antiretroviral. 
Nos nossos inquéritos, as novas 
infecções por HIV/SIDA baixa-
ram nos adultos, mas aumen-

taram e continuam altas nos 
jovens, portanto ainda há mui-
to trabalho que deve ser feito 
por todos. 

Not. - Que trabalho o sector 
tem vindo a realizar para mel-
horar a prestação de serviços 
sobretudo na componente de 
prevenção e investimentos a 
nível interno para reduzir o 
apoio externo?

BM - A Covid-19 veio criar 
alguma dificuldade em relação 
a este aspecto. Estamos a lutar 
para conseguirmos o investi-
mento interno. Por exemplo, 
no âmbito da Covid-19, o sec-
tor privado ajudou na aquisição 
de vacinas para os seus traba-
lhadores e comprou também 
para o sector da Saúde. Contu-
do, é uma área que ainda está 
muito fraca e, provavelmente, 
porque o nosso sector priva-
do também não é tão forte a 
ponto de conseguir embarcar 
para este tipo de iniciativa. É 
um sector privado que muitas 
vezes quer-nos como cliente, 
isto é, quer vender-nos medi-
camentos, artigos médicos, e 
não um financiador das nossas 
actividades, como tal. Para pi-
orar, o nosso sistema de saúde 
é quase grátis e, por isso, não 
somos um atractivo para o sec-
tor privado. 

O sector privado pensa em 
investir e ter algum rendimen-
to. Por isso, acho que não es-
tamos a avançar muito no en-
volvimento do privado para as 
acções do SNS. Continuamos a 
depender do financiamento de 
parceiros externos, ao mesmo 
tempo que tentamos garantir 
que o Orçamento do Estado 
seja aumentado, gradualmen-
te, para o sector da saúde res-
ponder às suas necessidades. 
Tem sido esta a abordagem.

Not. - Houve tempos em 
que o sector falou da intro-
dução do seguro de saúde. Em 
que situação está a iniciativa? 

BM - Está ainda em dis-

cussão. A ideia é de um segu-
ro social de saúde para fun-
cionários públicos assim como 
para trabalhadores do sector 
informal que podiam descon-
tar os seus rendimentos para 
um sistema que lhes permitisse 
ter acesso à unidade sanitária 
para assistência médica. Ainda 
não temos previsibilidade da 
conclusão destes acertos e nem 
sabemos quando é que o sec-
tor privado apoiará mais uma 
vez o sector da saúde. Mesmo, 
assim, com o Orçamento do 
Estado e apoios de parceiros, 
conseguimos expandir a rede 
sanitária através do programa 
“Um Distrito um Hospital” o 

que está a garantir que mais 
pessoas tenham acesso aos 
serviços de saúde. 

Not. - A Covid-19 é uma 
outra ameaça de saúde pública 
no contexto nacional, africano 

e internacional. Como o sector 
está a preparar-se para melhor 
controlo desta doença e outras 
que já são um peso no Sistema 
Nacional de Saúde?

BM - Realmente a Co-
vid-19 veio trazer alguns desa-
fios para nós e não muito como 
outros problemas de saúde. 
Quando a pandemia eclodiu 
a nível global, Moçambique 
começou a preparar-se antes 
de ter os primeiros casos. Ela-
boramos o plano de resposta à 
Covid-19 e quando confirma-
mos o primeiro caso, imple-
mentámos-lo. É com base nele 
que hoje estamos a vacinar. 

questão do distanciamento 
social. Limitamos as consultas 
e paramos com algumas inter-
venções cirúrgicas. Tínhamos 
que estudar formas que permi-
tissem que as pessoas tivessem 

acesso aos serviços de saúde, 
no “novo normal”.  Infeliz-
mente, no início, sentimos que 
a Covid-19 influenciou nega-
tivamente no atendimento a 
outras doenças. Fizemos uma 
avaliação que nos mostrou cla-
ramente que de Janeiro a Maio 
de 2020 a situação foi péssima, 
caímos nos nossos indicadores. 
Esta situação levou-nos a re-
laxar algumas medidas e vol-
tamos a fazer as intervenções 
cirúrgicas e outras consultas, 
observado todas as medidas 
de prevenção da Covid-19. 
Em Setembro do mesmo ano, 
fizemos outra avaliação que 

Portanto trabalhamos obede-
cendo vários momentos que, 
por sua vez, estão alinhados às 
acções que constam do plano 
de resposta à Covid-19. Para 
além disso, tínhamos equipas 
de trabalho e de coordenação 
ao nível do MISAU, com par-
ceiros e diferentes sectores, e 
semanalmente desenhávamos 
estratégias para responder ao 
plano de resposta à Covid-19. 
Foi uma das primeiras activi-
dades que realizamos. 

Para além destas equipas 
de coordenação, criou-se o 
Comité Técnico Científico que 
aconselha o Governo sobre que 
acções devem ser levadas a cabo 
para a resposta à Covid-19.  É 
uma coordenação ao mais alto 
nível, através do Presidente da 

República. 

MANTER AS CIRURGIAS
Para responder a Covid-19, 

no início criamos um mecan-
ismo que restringia o cesso às 
unidades sanitárias devido à 

mostrou que os números vol-
taram a subir para os normais. 

Not. - Actualmente, qual 
é o cenário, tendo em conta o 
aumento de casos? 

BM - Neste momento, o 
que estamos a fazer é não li-
mitar o acesso à unidade sani-
tária. Estamos a oferecer todos 
os serviços conforme vínha-
mos fazendo e garantir o me-
lhor tratamento. Em relação 
ao aumento de casos, sempre 
dissemos que teríamos uma 
quarta vaga e vamos ter mais 
outras. Infelizmente, a doença 
tem estas características. Por-
tanto, esta vaga era previsível e 
estamos a ter muitos casos em 
pouco tempo em relação às an-
teriores. Viveremos esta situa-
ção por mais tempo e já há cor-
rentes que defendem que será 
endémica como a malária. O 
importante, neste momento, 
é garantir que todas as pessoas 
estejam vacinadas para evitar-
em as formas mais graves da 
doença e óbitos por Covid-19. 

“SIDA matou cerca 
de 35.463 pessoas 

em nove meses”

“O nosso sistema de recolha de 
informação ainda não é sensível 

para as DNT” 

“O sucesso na luta contra estas 
enfermidades depende de várias 
intervenções e investimentos de 

diferentes sectores”

“Viveremos esta situação por mais 
tempo e há correntes que defend-
em que a Covid-19 será endémica 

como a malária” 

Benigna Matsinhe falando dos desafios na luta contra os principais problemas de 
saúde pública

Doenças infecciosas continuam um peso para o sector

O mais importante é garantir que todos os elegíveis sejam vacinados contra a Covid-19

Reduzir o consumo excessivo do álcool e tabaco bem como a adopção de hábitos 
de vida saudáveis ajudam na prevenção de DNT
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FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

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

Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

    21625031

         21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho, 

n.º 2999

Museu da História Natural – Travessa 

do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional da Moeda – Rua 

Consiglieri Pedroso

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-

-Min, n.º 1233

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

Se tiver Covid-19 sem sintomas, não precisa tomar medicamentos. Mas atenção, 

é importante ficar em isolamento domiciliar para cortar a cadeia de transmissão, 

porque mesmo sem sintomas pode transmitir a doença a outras pessoas.

MUNÍCIPE FALA

Moradores de Campoane 
pedem valas de drenagem

MORADORES do bairro 
Campoane, no Município 
da Vila de Boane, pedem a 
construção de valas de dre-
nagem para permitir o es-
coamento das águas pluviais, 
que alagam casas e ruas na 
época chuvosa. 

Milagre Fazenda, mora-
dor há 30 anos, disse que a 
circulação de pessoas e bens 
fica condicionada nos dias de 
chuva. 

“As ruas principais ficam 
alagadas e as pessoas usam 
vias alternativas que, por si-
nal, tornam a distância mais 
longa”, disse. 

Sugeriu a abertura de 
ruas para permitir a constru-
ção de estradas e respectivas 
valetas.

Alice Bule, residente há 
cerca de 20 anos, referiu que 
grande parte de famílias resi-
dentes nas zonas baixas vive 
por muito tempo na água 

sempre que chove.
“Esta situação só pode 

ser minimizada com a cons-
trução de valas ou reassen-
tamento das pessoas que 
estão em situação de risco”, 
alertou. 

A falta de rádio comu-
nitária, que possa reportar 
assuntos da comunidade 
local, é outra preocupação 
apresentada pelos munícipes 
desta zona residencial. 

Orlando Francisco de-
fende a necessidade de ins-
talação de uma rádio para 
difundir informações sobre 
o bairro, visto que há mui-
tas iniciativas desenvolvidas 
localmente e que não são do 
domínio público. 

“Parece que estamos 
numa ilha. Não acontece 
nada que interessa as pessoas 
aqui”, questionou.  

Mário Faizal, também re-
sidente há cerca de dez anos, 

é da opinião que a instala-
ção de uma rádio comu-
nitária iria permitir maior 
difusão de informações so-
bre a educação ambiental e 
até formas de minimizar as 
inundações.   

Milagre Fazenda Alice Bule Orlando Francisco

Mário Faizal

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Novas tarifas 
e velhos dilemas 

CARLOS MACUÁCUA

N
OVAS tarifas do trans-
porte público de pas-
sageiros, na cidade e 
província de Maputo, 
entraram em vigor no 

passado dia 2 de Janeiro mas, 
mesmo assim, persistem ve-
lhos dilemas, dentre eles as 
“entrevistas”, encurtamento 
de rotas e escassez do “chapa” 
na maioria das rotas.

Esta situação veio agravar 
o dilema e sofrimento dos pas-
sageiros, que mesmo com as 

tarifas anteriores não estavam 
confortáveis. 

Alguns passageiros ouvidos  
pelo “Notícias” disseram que 
com as ligações a que estão su-
jeitos chegam a pagar o dobro 
das novas tarifas num percur-
so, uma vez que maior parte 
dos transportadores inicia o 
embarque um pouco antes dos 
terminais. 

Explicaram que esta prá-
tica é feita em conluio entre o 
condutor e o cobrador, uma 
artimanha que vigora com 
mais frequência nas horas de 

ponta. 
Celestino Muchanga, resi-

dente do bairro de Muhalaze, 
contou que gasta, diariamen-
te, 39 meticais para chegar ao 
local de trabalho, na baixa da 
cidade. 

“O primeiro autocarro dei-
xa-me na primeira rotunda, de 
onde tomo o segundo até Zim-
peto e, por último, o terceiro 
para chegar ao serviço”, con-
tou.  Referiu que o aumento da 
tarifa devia ser acompanhado 
pela melhoria dos serviços de 
transporte, visto que lesa ainda 

Sociedade civil
exige revogação
O AUMENTO da tarifa de transporte não 
reúne consenso, sendo que a Associa-
ção Rede dos Direitos Humanos (ARDH) 
exige a sua revogação pela Assem-
bleia Municipal da Cidade de Maputo. 
Segundo o presidente da ARDH, Sérgio 
Matsinhe, a subida trará implicações 
negativas na vida das populações, ha-
vendo, por via disso, a necessidade de o 
Executivo rever a medida.

Matsinhe diz que além do impacto 
negativo no bolso dos cidadãos, a actual 
tarifa implicará grandes limitações para 
a locomoção diária de pessoas e bens 
para os centros urbanos e vice-versa, 
locais onde as pessoas buscam, diaria-
mente, os  recursos para a sua sobrevi-
vência.

“Propomos a manutenção das 
tabelas anteriores. Julgamos que a 
aprovação da medida está desen-
quadrada do contexto actual”, disse.  
Indicou que a conjuntura económica ac-
tual mostra que os alunos, de diferentes 
níveis de escolaridade, enfrentarão di-
ficuldades de mobilidade no seu dia-a-
-dia, situação que, segundo Matsinhe, 
poderá agravar a desistência escolar.

“Muitos problemas recairão sobre 
esta classe à qual se deposita esperança 
de desenvolvimento do país”, afirmou.

Além de revogar a tarifa, Matsinhe 
defende que haja um debate contínuo 
sobre a melhor forma de resolver o pro-
blema de transporte que não implique o 
agravamento de custos aos cidadãos.

mais aos munícipes que vivem 
um pouco longe do centro da 
cidade, onde há sérios proble-
mas de  transporte.  

A mesma opinião é defen-
dida por Aida Macamo, mo-
radora do Mali, que aponta a 
necessidade de melhoria das 
vias para permitir o acesso do 
transporte a algumas zonas re-
sidenciais. 

“Hoje gastei 39 meticais 
para chegar à cidade. Não ima-
gino quanto vamos gastar nos 
dias de chuva em que somos 
coagidos a fazer mais de três 
ligações”, lamentou.  

Explicou que a tarifa au-
mentou num momento em 
que o custo de vida também 
agravou-se, com o disparo do 
preço de produtos da primeira 
necessidade, encerramento de 
alguns estabelecimentos co-
merciais e desemprego, devi-
do aos efeitos da Covid-19.   

Júlio Cumbe ressalvou que 
a tarifa é reajustada num mo-
mento em que grande parte 
dos residentes das zonas de 
expansão continuam a usar o 
My Love como meio de trans-
porte. 

“Os carros disponibiliza-
dos pelas autoridades muni-
cipais para rotas como Muha-
laze, expõem pessoas ao risco 
de acidentes e infecção pela 
Covid-19”, alertou. 

Operadores satisfeitos
ALGUNS operadores do trans-
porte público de passageiros 
defendem que a tarifa foi rea-
justada numa altura em que 
houve agravamento do preço 
do combustível, situação que, 
no seu entender, ajuda a mini-
mizar os prejuízos.    

Apontaram a reabilitação 
da maioria das vias de acesso 
da capital, em estado avança-
do de degradação, como actual 
desafio da edilidade, alegando 
que os  autocarros estão sem-
pre a registar avarias por conta 
deste problema. 

Horácio Ismael, transpor-
tador no troço Museu/Zimpe-
to, disse que a tarifa devia ter 
aumentado um pouco mais, 
visto que há mais de quatro 
anos que não era actualizada.  

“O negócio de transpor-
te deixou de ser rentável com 

o agravamento do preço de 
combustível e, ao longo da 
estrada, somos multados ine-
xplicavelmente pela Polícia”, 
justificou. 

Castigo Mugabe, também 
operador, reconheceu que 
existem colegas que conti-
nuam a encurtar rotas, práti-
ca que, na sua visão, deve ser 
denunciada pelos passageiros 
às autoridades policiais para a 
devida sanção.

“Lamentavelmente, estes 
casos são mais frequentes nas 
rotas onde há problemas sé-
rios de transporte, agravando, 
deste modo, o sofrimento das 
pessoas”, revelou. 

A mesma opinião é defen-
dida por Casimiro Bila, que 
indicou a reabilitação das vias 
de acesso como estratégia para 
minimizar o desvio de rotas.  

Chapa continua dor-de-cabeça na cidade de Maputo

Sérgio Matsinhe, presidente da ARDH, exige revogação da tarifa

Aumenta tarifa e não melhora a qualidade do transporte

Polícia Municipal decreta tolerância zero

A POLÍCIA Municipal da Ci-
dade de Maputo (PM) tem 
posicionado efectivos em 
quase todos os terminais e 
algumas paragens de trans-
porte público de passageiros 
para fiscalizar o encurta-
mento de rotas e a especu-
lação. 

Mesmo assim, para des-
pistar as autoridades, os 
automoblistas embarcam 
passageiros um pouco antes 
da paragem e, muitas vezes, 
não entram nos terminais.   

Mateus Cuna, porta-voz 
da PM na capital, referiu 

que decorre a sensibilização 
de  “chapeiros” para o cum-
primento das novas tarifas 
e para desencorajar práticas 
que lesam os utentes. 

“Numa primeira fase, 
privilegiamos o diálogo e 
aconselhamos aos passa-
geiros a denunciarem esta 
prática e as chamadas “en-
trevistas”, através da linha 
do piquete (828586230)”, 
alertou. 

Advertiu que existem 
medidas aplicadas aos con-
dutores que continuam a 
desrespeitar  a postura mu-

nicipal, podendo ser atri-
buídas multas até dez mil 
meticais, ao abrigo do Re-
gulamento de Transportes, 
Veículos Automóveis e Re-
boque .

“Em caso de reincidên-
cia, para além da multa, há 
retenção da carta de condu-
ção, inibindo assim a con-
dução durante um período 
de seis meses”, revelou. 

Acrescentou que a PM 
decretou tolerância zero ao 
encurtamento de rotas, daí 
que conta com a colaboração 
dos munícipes sobretudo nas 

denúncias, principalmente 
nas paragens onde não há 
agentes para fiscalizar. 

O presidente do Con-
selho de Administração 
da Agência Metropolitana 
de Transportes de Mapu-
to (AMT), António Matos, 
aconselha o uso de bilhetes 
electrónicos para minimizar 
a especulação, destacando 
que os grupos mais vulnerá-
veis, como pessoas com de-
ficiência, idosos e estudan-
tes terão tarifas especiais. 

Matos adicionou que as 
tarifas deviam ser actualiza-

Mateus Cuna, porta-voz da PM, preocupado com os desvios de rota 

das anualmente, o que não 
acontece há cerca de cinco 
anos, sendo por este motivo 
que a actual tabela não está a 
gerar rendimentos suficien-
tes para suportar os custos 
de operação. 

“A variação da taxa de 
câmbio também afecta o 
sector, visto que a importa-
ção de equipamentos para a 
manutenção de autocarros 
requer moeda estrangeira”, 
lamentou. 

Refira-se que, para es-
tancar o encurtamento de 
rotas e entrevistas, o muni-
cípio da Matola tem coloca-
do, nas paragens, placas de 
sensibilização para a denún-
cia. 

A estratégia não está a 
surtir efeito, uma vez que o 
material está a ser vanda-
lizado, suspeitando-se dos 
cobradores e motoristas que 
assim não são denunciados. 

“Existem zonas intransitá-
veis, principalmente nos dias 

de chuva e quem arrisca deve 
pensar também no dinheiro 

da manutenção da viatura”, 
admitiu. 
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AUTORIDADE TRIBUTÁRIA

O EXECUTIVO angolano apreciou, há dias, um di-
ploma legal que autoriza a prorrogação das datas do 
primeiro levantamento de petróleo em três áreas de 
desenvolvimento no Bloco 32, até ao final de 2026.

A informação consta do comunicado saído da 12.ª 
sessão ordinária do Conselho de Ministros, realizada 
quarta-feira última, em Luanda, orientada pelo Pres-
idente João Lourenço.

Estão em causa as áreas de desenvolvimento Col-
orau, Manjericão e Cola do Bloco 32, sendo objectivo 
desta prorrogação, até 31 de Dezembro de 2026, a re-
alização pelo grupo empreiteiro do bloco de estudos 
técnicos de optimização, de trabalhos de desenvolvi-
mento, que permitirão reduzir significativamente os 
custos e riscos geológicos, bem como iniciar a activ-

idade de produção de petróleo de forma mais suste-
ntável.

O Bloco 32, com uma área total de 5.89 quilómet-
ros quadrados, está localizado na bacia marítima do 
Baixo Congo, limitado a norte pelo Bloco 31, a sul 
pelo Bloco 33, a este pelos Blocos 16 e 17 e a oeste pelo 
Bloco 48.

O grupo empreiteiro é composto pela Total Energy 
(30%), na qualidade de operador do bloco, Sonangol 
P&P (30%), SSI (20%), Esso (15%) e Galp (5%).

O Conselho de Ministros aprovou ainda o re-
gime jurídico aplicável às taxas devidas pelos serviços 
prestados pela Direcção Nacional de Publicidade do 
Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de In-
formação e Comunicação Social, designadamente pelo 

registo, emissão e renovação de certificados para o ex-
ercício da actividade publicitária.

Na reunião foi aprovado o regime aplicável às taxas 
cobradas pelos serviços prestados pela Escola Nacional 
de Formação de Técnicos do Serviço Social (ENFOTSS), 
tendo em vista o reforço da auto-sustentabilidade e a 
manutenção das instituições.

Sobre política externa, o executivo angolano apre-
ciou para envio à Assembleia Nacional o projecto de 
resolução que aprova para ratificação à adesão de An-
gola à Agência Seguradora do Comércio em África, e 
aprovou também um conjunto de quatro acordos entre 
o governo angolano e a República do Congo, no âmbito 
dos transportes, e a República de Seicheles sobre coop-
eração e a criação de uma comissão bilateral.

A ECONOMIA da ONU que 
segue as economias lusófonas 
africanas disse ontem que ape-
sar de a prioridade ser o com-
bate à pandemia, Moçambique 
precisa de reformas estruturais 
para acelerar o crescimento de 
3,8% previsto para 2022.

“A economia cresce de 
forma frágil e excessivamente 
concentrada no sector extrac-
tivo, e apesar de a prioridade 
ser gerir os efeitos da pandemia 
e resolver a insegurança em 
Cabo Delgado, a médio prazo 
são necessárias reformas estru-
turais nas infra-estruturas para 
melhorar o crescimento e sus-
tentar a recuperação económi-
ca”, disse a economista Helena 
Afonso, do Departamento das 
Nações Unidas para Assuntos 
Económicos e Sociais (UNDE-
SA).

Em entrevista à agência 
Lusa na sequência da divulga-
ção do relatório sobre a Situa-
ção e Perspectivas Económicas 
Mundiais deste ano, na última 
quinta-feira, Helena Afonso 
afirmou que “as restrições da 
pandemia e a situação em Cabo 
Delgado continuam a limitar o 
crescimento económico, mas 
tem sido mitigado pelas expor-
tações de matérias-primas”.

O país lusófono africano 
deve ter crescido 2,1% em 2021 
e o UNDESA prevê uma acele-
ração para 3,8% este ano, “fru-
to do aumento da produção de 
gás natural, exportações de 
carvão e alumínio e projectos 
de infra-estruturas em mine-

M
AIS de três mil e oi-
tocentos funcioná-
rios da Autoridade 
Tributária de Mo-
çambique (AT) entre 

aduaneiros e tributários que 
permaneciam estagnados sem 
evolução profissional, desde 
2012, acabam de transitar para 
a carreira única.

Este facto marca a con-
clusão do processo de tran-
sição, iniciado em 2016, be-
neficiando, na sua totalidade, 
3833 funcionários, segundo 
anunciou há dias, em Mapu-
to, a presidente da AT, Amélia 
Muendane.

Falando sobre as realiza-
ções no ano de 2021, Muenda-
ne apontou que durante este 
período iniciou o processo de 
mobilidade de 500 funcioná-
rios provenientes de outras 
instituições do Estado, em 
resposta ao concurso público 
promovido em 2020, visan-
do aumentar a capacidade de 
resposta às necessidades de 
recursos humanos para a co-
bertura do défice nacional nas 
unidades de cobrança tributá-
rias e aduaneiras.

Ainda no ano passado, fo-
ram formados funcionários no 
âmbito da carreira única, au-
ditoria, tributação da indústria 
extractiva, administração pú-
blica, gestão de ilícitos adua-
neiros resultantes da explora-
ção ilegal dos produtos, entre 
outros.

Segundo a presidente, foi 

                                      MERCADO CAMBIAL
                                    BOLETIM Nº  011/22
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 14 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             5,47            5,58      5,53
  eSwatini             Lilangueni       4,11            4,19      4,15
  Mauricias            Rupia            1,45            1,48      1,46
  Zâmbia               Kwacha           3,69            3,77      3,73

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES                 MOEDAS
  Japão                Iene           555,85          566,93    561,39
  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           50,52           51,53     51,03
  China/Offshore       Renminbi         9,94           10,14     10,04
  China                Renminbi         9,95           10,15     10,05
  Dinamarca            Coroa            9,72            9,92      9,82
  Inglaterra           Libra           86,64           88,37     87,51
  Noruega              Coroa            7,25            7,40      7,33
  Suécia               Coroa            7,05            7,19      7,12
  Suíça                Franco          69,37           70,76     70,07
  União Europeia       Euro            72,33           73,77     73,05

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   3,2500000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  0,3968600  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.819,30000
Venda..............  1.821,30000

                              Maputo,  17.01.2022
(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

Taxa

7,95

-

Valor Taxa(a)

Valor

…

0,00

-

0,00

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA 
COM REVENDA

VENDA DEFINITIVA

10,25%

Prazo

FPC

16,25%34.614,80

0,00 0,00

0,00

7,95

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)

- - -

12,30%

-

-12,30%

-

0,00

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

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

- - - -
- - - -

0,00
0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 Total / Média

92 - 182 dias

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

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

13,38%

5-jan-22 5-jan-22 5-jan-22 5-jan-22
13,37% 13,38% 13,40% 13,38%Taxa Média Ponderada

Data última colocação

Valor colocado Tipo A 1.716,00 2.300,00 365,00 4.381,00

n.a

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

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

Prazo SEM GARANTIA COM GARANTIA Colocações por prazo

Prazo
(dias) Valor Taxa(a)

(dias) TaxaValor

Overnight

FPD

Vendas por prazo 1 - 91 dias

BT's em Carteira do Público 

183 - 364 dias

-

0,00

-

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

Total / Média

-

0,00 0,00 0,00

Total / Média

BT's em Carteira dos Bancos 134.568,31

-

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.

-

5.062,69

13,25%

Taxa

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

Valor Títulos Comprados

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

18,60%
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.

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

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

18.441,89

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

Total / Média

20-dez-21 20-dez-21

Taxa Média Ponderada
Data da última venda

139.631,00103.460,0018.199,00
13,35%

17.972,00

Valor Títulos Vendidos 56.790,183.301,20

63 dias28 dias07 dias

21,00%
1.989,66

Total / Média

-
0,00

13,25%

+ de 7 dias

-
0,00

2 - 7 diasOvernight

21,00%
1.989,66

0,00
+ de 7 dias

0,00
2 - 7 dias

0,00
Overnight

11-out-16

13,97%
11-out-16

17,00%
11-out-16

14,89%
11-out-16

13,30%

38.348,29

Descrição

Descrição

Descrição

Valor Títulos Comprados
Taxa Média Ponderada

Valor Títulos Vendidos

Data da última compra

Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE
Maputo, 14 de Janeiro de 2022. 

                                              BANCO DE MOÇAMBIQUE
                     TAXAS DE CÂMBIO PRATICADAS PELOS BANCOS COMERCIAIS NAS SUAS TRANSAÇÕES
                                              MOEDAS : [USD/MZN ]
                                                DATA :14/01/2022

       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   63,20   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  14.01.2022

      COMPRA        VENDA        MÉDIA

TAXA DE CÂMBIO            63,20            64,46            63,83 

PUBLICIDADE

Concluído processo de transição
de funcionários para carreira única

introduzido o inquérito de ava-
liação do grau de satisfação dos 
funcionários como elemento 
para a apreciação do desempe-
nho institucional e análise da 
sensibilidade dos inquiridos 
sobre a gestão da coisa públi-
ca, cujos resultados destaca-
ram a necessidade de se esti-
mular a formação, reciclagem 
e ajustamento da política de 
mobilidade, acções estabe-
lecidas como prioridades no 
presente ano.

“Fortalecemos o sistema 
de controlo interno e combate 
à corrupção e outras infracções 
que resultaram na instauração 

de 48 processos disciplinares, 
envolvendo 57 funcionários, 
que culminaram com seis ex-
pulsões, sete demissões, 19 
despromoções, 14 multas, 4 
repreensões públicas e 7 ab-
solvições”, disse.

De acordo com a fonte, 
ainda durante o ano passado, 
a sua instituição continuou a 
enfrentar desafios decorrentes 
dos elevados níveis de corrup-
ção, contrabando, fuga ao fis-
co e outros crimes fiscais.

Amélia Muendane expli-
cou que este cenário teve im-
plicações profundas no mode-
lo de organização do sistema 

tributário nacional que levou à 
implementação de medidas de 
política tributária e aduanei-
ra para assegurar uma maior 
versatilidade da economia e 
reduzir a elasticidade negativa 
decorrente dos fenómenos já 
referidos.

“O sucesso das políticas 
tributárias e aduaneiras re-
sultou ainda do esforço con-
jugado que decorreu da im-
plementação criteriosa, pelo 
Governo, de medidas restri-
tivas visando a redução dos 
níveis de propagação da Co-
vid-19 e estimular a retoma 
gradual da economia”, referiu.

Como resultado das me-
didas que induziram ao ajus-
tamento do comportamento 
da economia e da sociedade 
face aos diversos factores exó-
genos, observou-se o cres-
cimento do Produto Interno 
Bruto (PIB) no III trimestre de 
2021, em 3,4% comparado ao 
período homólogo de 2020.

Este crescimento regista-
do no período em referência, 
resultou de uma maior con-
tribuição dos sectores da ho-
telaria e restauração, com uma 
variação de 5,09%, indústria 
extractiva com 5,01% e sector 
da agricultura com 4,88%.

Processo de transição para a carreira única iniciou em 2016

AR
QU

IV
O

PARA ACELERAR CRESCIMENTO

Moçambique precisa de reformas estruturais

Angola prorroga até 2026 o levantamento de petróleo

ração e energias”.
No entanto, acrescenta, o 

país enfrenta “pressões infla-
cionárias relativamente fortes 
devido ao preço das matérias-
-primas importadas, como os 
combustíveis, disrupções nas 
cadeias de abastecimento, mas 
poderá haver um desenvolvi-
mento do gás e alguma retoma 
do consumo privado, contan-
do com diminuições nas restri-
ções de combate à pandemia, 
com a vacinação a avançar”.

Sobre a questão da dívi-
da pública e dos impactos das 
“dívidas ocultas”, Afonso con-
sidera que “o país ainda sente 
os efeitos dos problemas da dí-
vida de 2016, que tem limitado 
o investimento público”, mas 
aponta que “os doadores inter-
nacionais regressaram ao en-
volvimento com Moçambique 
dadas as necessidades da pan-
demia e o conflito no norte”.

A dívida pública está em 
120% do PIB, muito acima da 
média da África subsaariana, 
e é considerada insustentável 
pelos padrões das instituições 
económicas internacionais, 
uma situação que é agravada 
pelo fim da iniciativa para a 
Suspensão do Serviço da Dívi-
da (DSSI) do G20, da qual Mo-
çambique beneficiava.

“Moçambique teve algum 
alívio da dívida pública através 
da DSSI, mas a iniciativa termi-
nou em Dezembro e, por isso, 
os custos do serviço da dívida 
vão aumentar”, alerta a eco-
nomista, acrescentando que “o 

país enfrenta riscos de insegu-
rança no norte, muito rico em 
matérias-primas, e neste sen-
tido o investimento aumentará 
se a paz se consolidar”, o que 
garantiria os “grandes planos” 
do Governo para a região.

Para além da insegurança, 
também as alterações climáti-
cas são um dos principais riscos 
identificados pelo UNDESA em 
Moçambique “outro risco im-
portante são as tempestades 
tropicais, que se têm intensifi-
cado e ficado mais destrutivas 
devido às mudanças climáti-
cas”, concluiu Helena Afonso.

O UNDESA melhorou na 
quinta-feira a estimativa de 
crescimento para as econo-
mias africanas, antevendo uma 

expansão de 3,8% no ano pas-
sado e uma aceleração para 4% 
este ano.

“A actividade económica 
em África continua a recuperar 
dos eventos sem precedentes 
de 2020, mas a um ritmo frágil, 
com a previsão de crescimen-
to a ser marcada pela elevada 
incerteza e exposição a repe-
tidas vagas de infecção pela 
Covid-19, como se viu recen-
temente com a variante Ómi-
cron”, escrevem os analistas 
do UNDESA.

No relatório sobre a Situa-
ção e Perspectivas Económicas 
Mundiais para 2022, que me-
lhora a previsão de crescimen-
to do ano passado de 3,4% para 
3,8%, o UNDESA aponta que as 

medidas de mitigação da pan-
demia, como os confinamen-
tos e proibições de viagens, fo-
ram os principais instrumentos 
usados pelos governos, mas ti-
veram um impacto importante 
na actividade económica.

O continente africano 
“teve uma das recuperações 
mais lentas em 2021, ficando 
atrás da média de crescimento 
das economias em desenvol-
vimento e do mundo, respec-
tivamente 6,4% e 5,5%”, diz o 
UNDESA, que alerta que “para 
regressar à trajectória de cres-
cimento antes da pandemia, 
África precisaria de crescer 
aproximadamente 6% neste e 
no próximo ano, ou seja, mais 
rápido que a Ásia”.

A economia cresce de forma frágil e excessivamente concentrada no sector extractivo
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HÁ MAIS DE 20 ANOS A FORMAR 
JOVENS MOÇAMBICANOS

INSCRIÇÕES ABERTAS

O VALOR INDICADO É MENSAL E DEVE SER PAGO AO LONGO DE 10 MESES
ESTÁGIO PROFISSIONAL OBRIGATÓRIO

FAZER A 

LICENCIATURA 

NO ISUTC FOI 

A ESCOLHA 

CERTA
FRANCISCO JOÃO ENGENHEIRO  

O TEU FUTURO

COMEÇA 

AGORA

Mais informações contacte-nos:

ISUTC 2022 FAZ A TUA CANDIDATURA ONLINE

12ª Classe ou Equivalente (aprovação nas provas 
de admissão) 
14 Valores na 12ª Classe (Ingresso Directo)
Grau de Bacharel ou que tenha frequentado
outra instituição Superior .

Inscrição: 3.600,00Mt | Matrícula: 4.700,00 Mt 

CONDIÇÕES 
DE INGRESSO

Engenharia Electrotécnica
Engenharia Civil e de Transportes
Engenharia Electrónica e de Telecomunicações
Engenharia Mecânica e de Transportes
Engenharia Informática e de Telecomunicações
Engenharia e Ciência dos Computadores
Engenharia Ferroviária

LICENCIATURAS 
EM ENGENHARIA

PRESTAÇÕES A PARTIR DE

10.950,00 MT

Contabilidade e Auditoria
Gestão e Finanças
Gestão Bancária e de Seguros

LICENCIATURAS EM 
GESTÃO E FINANÇAS

PRESTAÇÕES A PARTIR DE

8.750,00 MT

PUBLICIDADE

Edilidade alarga
recolha de lixo

O 
PROJECTO de re-
colha de lixo de-
nominado “ponto-
-por-ponto” será 
alargado, nos próxi-

mos dias, aos bairros de Ma-
tacuane e Pioneiros, na cida-
de da Beira, uma medida que 
visa melhorar o sistema de sa-
neamento do meio sobretudo 
nos bairros periféricos onde 
o maior problema é a falta de 
espaço para a colocação de 
contentores.

O facto foi dado a conhe-
cer pelo vereador para a área 
de Gestão Urbana e Equipa-
mentos do Conselho Munici-
pal da Cidade da Beira, Ma-
nuel Joaquim, recordando que 

a iniciativa foi introduzida em 
Novembro do ano passado, 
no bairro de Esturro, que na 
altura enfrentava vários pro-
blemas de saneamento.

O projecto consiste no es-
tacionamento de camiões de 
recolha de resíduos sólidos 
por algumas horas, num de-
terminado local, onde os mo-
radores irão depositar o lixo. 

De acordo com o nos-
so entrevistado, a extensão 
deste projecto aos bairros de 
Matacuane e Pioneiros justi-
fica-se pelo facto de apresen-
tarem as mesmas caracterís-
ticas que as do Esturro onde a 
ideia foi lançada.

Numa primeira fase, se-

gundo o vereador, o municí-
pio vai enviar equipas a estas 
áreas residenciais para sensi-
bilizar os moradores sobre a 
importância de aderir à ini-
ciativa.

Seguir-se-á a retirada dos 
contentores nos dois bairros 
para dar lugar ao novo pro-
cesso de recolha de lixo.

Manuel Joaquim revelou, 
também, que os camiões de 
carregamento de lixo serão 
alocados em todos os quartei-
rões dos bairros contempla-
dos, todos os dias entre 16.00 
e 20.00 horas.

Fazendo uma breve ava-
liação, explicou que no bairro 
de Esturro a nova estratégia 

foi bem recebida pelos mo-
radores a julgar pelo facto de 
os técnicos da área de Gestão 
Urbana e Equipamentos es-
tarem a recolher diariamente 
pelo menos oito metros cúbi-
cos de lixo.  

O vereador acredita que 
com a implementação deste 
projecto no Matacuane e Pio-
neiro seja, igualmente, me-
lhorado o problema de sanea-
mento do meio no âmbito do 
slogan “lixo no chão, não”.

O Conselho Municipal da 
Cidade da Beira conta, actual-
mente com 262 contentores 
para uma cidade que produz, 
mensalmente, 900 toneladas 
de lixo.

O lixo tem sido um grande desafio para município

Familiares recorrem 
à justiça para reclamar 
corpo na morgue do HCB

OS familiares de um ancião cujo corpo de-
sapareceu na morgue do Hospital Central 
da Beira (HCB), há cerca de dez dias, de-
cidiram recorrer à Procuradoria-Geral da 
República (PGR) como forma de exigir es-
clarecimento sobre o seu paradeiro.  

Tomás Mandala, um dos parentes do 
finado, revelou a jornalistas que já abriram 
um auto na 2.ª Esquadra da Polícia da Re-

pública de Moçambique (PRM) para a sua 
investigação e que a família não vai des-
cansar sem antes saber o paradeiro do seu 
parente.

Mandala afirmou que a esperança de 
encontrar o seu familiar ainda vivo não 
existe, por acreditar que desde que este 
caso despoletou já teria aparecido.

“Tivemos acesso às enfermarias do HCB 

e do 24 de Julho e não encontrámos o nosso 
parente o que nos deixa sem esperanças”, 
lamentou.

De acordo com a nossa fonte, as au-
toridades da morgue do HCB indicaram à 
família um corpo que se encontra deposi-
tado naquela unidade mas, após a verifi-
cação, concluiu que não se tratava do seu 
parente .

DOIS funcionários do Conselho Munici-
pal afectos à morgue do Hospital Central 
da Beira foram submetidos a processos 
disciplinares em conexão com este caso 
e com a troca de corpos naquela unida-
de.

O facto foi tornado público pelo verea-
dor de Gestão Urbana e Equipamentos do 
CMB, Manuel Joaquim, admitindo as fragi-
lidades nos serviços funerários.

Joaquim contou que volvidos alguns 
dias após o primeiro caso, de troca de cor-
pos, houve um segundo de desapareci-
mento de cadáver de um idoso vítima de 
Covid-19, no Hospital 24 de Julho.

Na circunstância, foram feitas verifica-

ções em todas as gavetas, mas não se achou 
o corpo.

“De facto, existiu um primeiro caso re-
lacionado com a troca de corpos entre duas 
famílias motivado por um erro humano de 
responsabilidade partilhada entre funcio-
nários da morgue municipal e a família que 
não identificaram o verdadeiro corpo”, ex-
plicou.

Manuel Joaquim elucidou que o registo 
e a identificação do corpo são feitos a nível 
das autoridades da saúde sendo que a mor-
gue recebe o cadáver já etiquetado.        

Entretanto, sobre o corpo desapareci-
do, um dos familiares, por sinal genro do 
suposto finado, disse a jornalistas que está 

preocupado porque já não sabe se ele mor-
reu ou não.  

Contou que a família já tinha prepara-
do serviços funerários para sepultar o ente 
querido, infelizmente o corpo não foi ach 
Queixou-se de desorganização frequente 
na morgue para além de pedir responsabi-
lização pelos transtornos.

Recorde-se que, esta não é a primeira 
vez que se regista troca de corpos na mor-
gue do HCB, pois em meados do ano passa-
do houve situação semelhante que forçou 
à exumação e a devolução de um corpo à 
verdadeira família depois de, numa pri-
meira altura, este ter sido entregue a outra 
família.

Funcionários com
processos disciplinares

Familiares reclamam o desaparecimento do corpo do ente querido na morgue do HCB
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OS distritos de Matutuíne, 
Manhiça, Marracuene, Matola 
e Boane, na província de Ma-
puto, estão com vários acessos 
condicionados devido às chu-
vas que têm estado a cair nos 
últimos dias.

Isalia Malia, directora pro-
vincial de Obras Públicas, Ha-
bitação e Recursos Hídricos, 
referiu que em Matutuíne as 
estradas Salamanga-Machia, 
Pedreira-Tinonganine, Mun-
gazine-Hindane estão intran-
sitáveis.

Precisou que o aqueduto 
do Zicale, em Matutuíne, está 
completamente submerso, 
sendo que a travessia é fei-
ta através de embarcações. A 

baixa de Maduvule, no mes-
mo distrito, segundo suas 
palavras, está numa situação 
crítica, pois sempre que o 
rio Maputo transborda esta é 
afectada.

Malia indicou que a Ilha 
Josina, no distrito da Manhiça, 
está igualmente com algumas 
vias condicionadas e dois drif-
ts totalmente submersos. O 
acesso à Calanga praticamente 
é feito através de barcos.

A directora indicou que 
Machubo, no distrito de Mar-
racuene, está praticamente 
isolado porque há indício de 
corte da via. A localidade de 
Macaneta está com problemas 
de inundações em algumas 

zonas.
Acrescentou que o distri-

to da Matola apresenta bair-
ros com problemas de inun-
dações, com destaque para 
Nkobe, Bunhiça, Machava-
-sede, Matola “C”, Santos, In-
fulene  e Liberdade.

A fonte disse ainda que o 
distrito de Boane está com o 
drift de Mazambanine total-
mente submerso e começa a 
denotar degradação.

“O distrito da Namaacha 
teve a queda de cinco postes 
da electricidade e já foram re-
postos pela Empresa Electrici-
dade de Moçambique (EDM). 
Moamba não apresentou pro-
blemas de realce”, disse.

M
AIS de noventa por 
cento das unidades 
sanitárias do país já 
oferece cuidados e 
tratamentos a pes-

soas vivendo com HIV/SIDA, 
segundo deu a conhecer a 
chefe do Programa Nacional 
de Controlo do programa de 
Infecções de Transmissão Se-
xual (ITS), HIV/SIDA e hepa-

tites, no Ministério da Saúde, 
Aleny Couto.

Aleny Couto falava, quin-
ta-feira, na Beira, à margem 
da Reunião Nacional de Pes-
soas Vivendo com HIV/SIDA, 
acrescentando que a meta 
é conseguir cobrir todas as 
unidades sanitárias, das 1800 
existentes no Serviço Nacional 
de Saúde.

“As condições devem es-
tar criadas para podermos 
oferecer cuidados com téc-
nicos treinados ou treiná-los 
para conseguirem manejar os 
medicamentos, oferecer  an-
ti-retrovirais e recolherem as 
amostras para testes”, afir-
mou.

Por outro lado, defendeu 
que um dos principais pilares 

para a retenção dos pacientes 
vivendo com HIV/SIDA é ata-
car o estigma e discriminação 
que é uma das principais bar-
reiras neste momento.

Revelou que foram trei-
nados profissionais de Saúde, 
afectos a 300 unidades sanitá-
rias, que oferecem medicação, 
de forma a lidarem com o es-
tigma e discriminação.

DEZANOVE famílias, com-
postas por 83 pessoas, do 
bairro de Ivalane “B”, sede 
do posto administrativo de 
Namina, no distrito de Mecu-
búri, província de Nampula, 
estão a  viver em situação de 
extrema vulnerabilidade, de-
pois de terem perdido as suas 
casas, há sensivelmente uma 
semana, na sequência das 
chuvas intensas que assola-
ram a região.

Até então, as famílias es-
tão a viver em residências de 
vizinhos depois da tragédia, 
provocada pelo entupimen-
to de um dos aquedutos que 
permite o escoamento da 
água das chuvas, junto à linha 
férrea do Corredor de Nacala, 

que atravessa a região.
Na sequência, também fo-

ram arrastados os solos de su-
porte da linha férrea e, conse-
quente suspensão da mesma, 
o que forçou a empresa Cor-
redor Logistics a interromper 
a circulação de comboios no 
Corredor de Nacala.

As famílias em causa la-
mentam o facto de a con-
cessionaria da linha férrea 
ter-lhes deixado à sua sorte, 
tendo relegado para segundo 
plano o apoio humanitário 
aos afectados que viram  as 
suas residências destruídas.

A reclamação foi apresen-
tada ao secretário do Estado 
na província de Nampula, 
Mety Gondola, na visita que 

este fez ao local para avaliar 
o ponto de situação do apoio 
humanitário às famílias.

Devino Armindo, casado e 
pai de quatro filhos, disse que 
ainda não tinha abrigo para a 
sua família.

“Perdi quase tudo que 
tinha. Refiro-me à comida, 
roupa e outros bens e neste 
momento dependo de vizi-
nhos”, disse Armindo.

Ofélia Mário, mãe de três 
filhos, também afectada, dis-
se ter se refugiado num outro 
bairro, onde tem uma outra 
residência, apesar das péssi-
mas condições da cobertura.

“A empresa responsável 
pela linha férrea ainda não 
nos deu apoio seja ele de abri-

go muito menos em produtos 
alimentares”, lamentou Má-
rio.   

Por sua vez, o geren-
te interino de manutenção 
permanente e responsável 
pelas inspecções da ferrovia 
da Nacala Logistics, Atanásio 
Romão, assegurou que a em-
presa vai prestar apoio huma-
nitário às comunidades afec-
tadas pelas chuvas,  processo 
que compreendeu uma ava-
liação dos custos para o efeito.

“Penso que não houve 
nenhum equívoco, porque se 
não fizéssemos a manutenção 
da ferrovia, os danos seriam 
ainda maiores, porque a ero-
são seria contínua”, subli-
nhou Romão.

HIV/SIDA

Mais de 90 por cento dos
hospitais já oferecem cuidados

O secretário executivo do 
Conselho Nacional de Com-
bate à SIDA (CNCS), Francisco 
Mbofana, manifestou agrado 
pelo número de unidades hos-
pitalares que fazem tratamen-
to anti-retroviral no país.

Recordou que há uma 
campanha denominada “So-
mos Iguais” que visa combater 
a discriminação.

“O estigma e a discrimina-
ção são preconceitos e muitas 
vezes ligados à falta de infor-
mação. Temos que revitalizar 
uma comunicação sobre o HIV 
no sentido das pessoas perce-
berem que é uma doença que 
qualquer um pode ter”, expli-
cou.

Num outro desenvolvi-
mento, revelou que a doença 
afecta cerca de 2,1 milhões de 
pessoas em Moçambique, dos 
quais 1,9 milhão são adultos, 
130 mil crianças dos zero aos 
14 anos e 1,2 milhão são mu-
lheres.

Revelou que mais de 60 por 
cento de 1,6 milhão de pes-
soas vivendo com HIV/SIDA 
no país são indetectáveis, de 
acordo com dados recolhidos 
até ao dia 30 de Setembro do 
ano passado.

Segundo Mbofana, a meta 
para o ano passado era atingir 
90 por cento e no novo plano 
estratégico é chegar à fasquia 
dos 95 por cento até finais 
deste ano.

PROVÍNCIA DE MAPUTO

Inundações condicionam 
transitabilidade nos distritos

Rio Umbelúzi em Mazambanine

OITO professores foram mortos e 
123.433 alunos do ensino geral foram 
afectados, em 2021, pelo terrorismo em 
Cabo Delgado.

Das vítimas, quatro professores 
eram de Muidumbe e os restantes dos 
distritos de Nangade, Palma e Maco-
mia, disse Gina Guibunda, porta-voz 
do Ministério da Educação e Desenvol-
vimento Humano (MINEDH).

“A situação afectou mais os dis-
tritos a norte de Cabo Delgado, onde 
ocorreram os ataques. Nos outros as 
aulas decorreram normalmente”, re-
feriu a porta-voz, acrescentando que 
além dos professores mortos, outros 
2074 foram afectados pela violência 
armada, tendo sido obrigados a aban-
donar as suas regiões de origem.

Segundo a responsável, um total de 

46 escolas, 104 salas de aula, 30 blocos 
administrativos e cinco edifícios dos 
Serviços Distritais de Educação, Juven-
tude e Tecnologia foram destruídos na 
sequência dos ataques. 

“Ao longo do ano 2021, não houve 
aulas em 385 escolas, havendo, no úl-
timo trimestre, 166 que conseguiram 
retomar”, acrescentou Gina Guibunda. 

De acordo com o MINEDH, um 
total de 1600 professores foram rein-
tegrados no sistema de educação nas 
regiões e províncias para onde fugiram 
da violência.  

Sem avançar detalhes, Gina Gui-
bunda disse que se prevê, neste ano, 
a construção e reabilitação de escolas 
primárias e secundárias, no âmbito 
do “Projecto de Reconstrução de Cabo 
Delgado”, referindo que as escolas pri-

márias foram as mais afectadas. 
A província de Cabo Delgado é rica 

em gás natural, mas aterrorizada des-
de 2017 por homens armados, sendo 
alguns ataques reclamados pelo grupo 
extremista estado islâmico. 

O conflito já provocou mais de 3100 
mortes, segundo o projecto de registo 
de conflitos ACLED, e mais de 817 mil 
deslocados, de acordo com as autori-
dades moçambicanas. 

Desde Julho, uma ofensiva das 
tropas governamentais, com apoio 
do Ruanda, a que se juntou depois a 
Comunidade de Desenvolvimento da 
África Austral permitiu aumentar a 
segurança, recuperando várias zonas, 
nomeadamente a vila de Mocímboa da 
Praia, que estava ocupada desde Agos-
to de 2020. -(Lusa)

CENTO e nove agentes da 
Polícia da República de Mo-
çambique (PRM) testaram 
positivo para a Covid-19 na 
Zambézia.

Uma parte apresenta sin-
tomas moderados e ligeiros, 
mas todos estão em quaren-
tena. O facto foi anunciado 
sexta-feira, pelo comandan-
te provincial da PRM, Aqui-
lasse Manda, na formatura 
que marcou oficialmente o 
encerramento da operação 
que vinha decorrendo para 

garantir a ordem e segurança 
durante a recém-terminada 
quadra festiva.

Manda explicou que a 
Covid-19 fragiliza o trabalho 
operativo da PRM e, por isso, 
recomenda aos agentes para 
fazerem testes de despiste, 
bem como a aderirem à cam-
panha de vacinação actual-
mente em curso em todo o 
país. 

“As nossas actividades 
foram, em certa medida, 
afectadas pela manifestação 

da Covid-19 entre os cole-
gas que tiveram de observar 
a quarentena, para além das 
medidas profiláticas pre-
viamente anunciadas pelas 
autoridades de saúde. Nesta 
senda apelamos para que to-
dos os colegas cumpram a or-
dem dada por Sua Excelência 
Bernardino Rafael, inspec-
tor-geral e comandante-ge-
ral da PRM, no sentido de 
cumprir com a vacinação”, 
disse, citado pela Rádio Mo-
çambique.

Manda reiterou o ape-
lo dirigido aos membros da 
corporação para trabalha-
rem em estreita ligação com 
a população no combate ao 
crime.

“Perspectivamos que o 
ano de 2022 seja de continui-
dade no cumprimento inte-
gral da nossa nobre missão, 
e que a nossa comunhão com 
a população seja consolida-
da, principalmente diante da 
prevenção e combate aos ac-
tos de terrorismo.

Oito professores 
mortos pelos terroristas

Covid-19 infecta 109 agentes 
da Polícia na Zambézia

Famílias afectadas pelas chuvas 
carecem de abrigo em Namina

Equipamento mobilizado para a reposição do aqueduto
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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
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Inicia demolição 
de casas erguidas 
junto à linha-férrea

A 
NACALA Logistics, 
empresa concessio-
nária da linha-fér-
rea do Corredor de 
Nacala, vai iniciar 

esta semana a demolição de 
seis residências construí-
das na faixa de servidão da 
ferrovia na zona da Muta-
va-Rex, no populoso bairro 
de Namicopo, arredores da 
cidade de Nampula.

Trata-se de espaços ce-
didos a cidadãos sem o con-
sentimento das autoridades 
competentes, numa zona 
proibida, pois segundo in-
formações da Nacala Logis-
tics, existe um perímetro de 
cada lado da linha férrea, 
que é propriedade desta 
concessionaria.     

A informação foi dada 
semana passada pelo ge-
rente interino de manuten-
ção permanente e respon-
sável pelas inspecções da 
ferrovia da Nacala Logistics, 
Atanásio Romão, empresa 
concessionária de um troço 
de 912 quilómetros de linha 
do Corredor de Nacala, que 
liga as províncias de Nam-
pula e Tete, passando pela 
vizinha Niassa e que atra-
vessa a República do Ma-
lawi.

O cenário de proximi-
dade das comunidades à li-
nha férrea para construção 

Casas à beira da linha-férrea serão demolidas

de habitações, de acordo 
com dados desta empresa, 
vem desde o ano de 2012, 
principalmente na cidade 
de Nampula, sem descurar 
de outras regiões dos dis-
tritos que são atravessados 
pela esta linha férrea.

“Na área da Rex, em 
Nampula, tivemos casos de 
trespasse de terrenos que se 
encontram na faixa de ser-
vidão e a Procuradoria de-
liberou a nosso favor, pela 
demolição destas infra-es-
truturas”, disse Romão.

Este responsável expli-
cou que para evitar a inva-
são à faixa de servidão da 
linha férrea, a empresa tem 
sensibilizado e colocado 
marcos para que as pessoas 
saibam onde se localizam 
os limites, com a conse-
quente proibição de cons-
trução de habitações.

“Temos tido apoio da 
Procuradoria para reposi-
ção da ordem, de modo que 
a comunidade não invada 
a faixa de servidão”, disse 
Romão.

Reduz incidência 
de casos de gripe
O HOSPITAL Central de Nampula, a maior uni-
dade sanitária da região norte do país, afirma ter 
registado a redução da incidência de casos de 
gripe ao longo da semana passada comparativa-
mente às últimas duas semanas anteriores, em 
que houve muita procura dos cuidados de saúde.

O administrador do Hospital Central de 
Nampula, Lúcio Henriques, explicou que por 
causa de maior procura dos serviços, originada 
pela gripe, o hospital chegou a registar alguns 
momentos de aglomeração de pacientes.

Esta procura, segundo ficamos a saber, su-

focou os técnicos de saúde em serviços nos lo-
cais onde os problemas de gripe foram atendidos 
e para ultrapassar o problema foram envolvidas 
outras unidades sanitárias da cidade.

“O Hospital Central de Nampula passou a 
atender casos de gripe mais complexos. As si-
tuações leves foram atendidas pelos centros e 
postos de saúde”, disse Henriques.

A cidade de Nampula chegou a conhecer no 
período em referência um aumento exponencial 
de casos positivos da Covid-19, que no entanto 
também tendem a reduzir.

Fiscalização combate venda 
de produtos deteriorados
UMA comissão multissectorial, 
encabeçada pela delegação da 
Inspecção Nacional das Activi-
dades Económicas (INAE), está 
a monitorar a comercialização 
de alguns produtos deteriora-
dos, com destaque para toma-
te, repolho e batata reno, em 
alguns mercados da cidade de 
Nampula. O delegado da INAE 
em Nampula, Hélio Rareque, 
disse que o desencadeamento 
da fiscalização surge do facto de 
se ter constatado que depois da 
última quadra festiva do Natal 

e fim-de-ano, alguns comer-
ciantes vendem produtos de-
teriorados pondo em perigo a 
saúde dos consumidores.

Um dos mercados onde re-
cai a maior suspeita é o “gros-
sista” do Waresta, tendo em 
conta a falta de condições de 
armazenamento face à chuva 
e o fraco poder de compra dos 
consumidores. O responsá-
vel explicou que a comissão, 
que integra também o Con-
selho Municipal da Cidade de 
Nampula, foi criada por se ter 

constatado que a prática é real e 
deve ser desencorajada.

“Condenamos estas atitu-
des de alguns comerciantes da 
nossa cidade que vendem pro-
dutos em mau estado de con-
servação ou mesmo deteriora-
dos”, disse. O delegado da INAE 
referiu-se ao facto de em geral 
os preços de produtos de pri-
meira necessidade, em Nam-
pula durante a quadra festiva, 
não terem sido especulados, o 
que permitiu que cidadãos fes-
tejassem condignamente. 

Acidente de viação 
mata uma pessoa
UMA pessoa, cujo nome não 
apurámos, morreu atrope-
lada por um camião na noite 
de sexta-feira na zona do Na-
loko, bairro de Muhala-Bele-
nenses, arredores da cidade 
de Nampula.

De acordo com as teste-
munhas, o malogrado estava 

a caminhar no passeio e foi 
colhido por uma viatura que 
teve problemas mecânicos, 
pois um dos pneus estourou. 
Para além da vítima mortal, 
operadores de moto-táxi e 
mulheres que vendiam nas 
proximidades   foram arras-
tados pela viatura, culmi-

nando com ferimentos gra-
ves e ligeiros.

Os feridos foram evacua-
dos para o Hospital Central 
de Nampula, onde alguns 
estão a receber os cuidados 
intensivos. 

A chefe da equipa do 
Banco de Socorros do HCN, 

Mariamo Ussene, disse que 
aquela unidade sanitária re-
cebeu um total de quatro pa-
cientes vítimas de acidente 
de viação, dos quais dois fo-
ram atendidos e já estão em 
casa, pelo que as outras duas 
pessoas continuam nos cui-
dados médicos.
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PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Serviços de Consultoria nº 39A002552/SC/001/2022

Fiscalização das obras de reabilitação das mini centrais de Chiloane e Chissinguana na Província de 
Sofala e Chivule em Sofala

1. O FUNAE convida todas as empresas interessadas e elegíveis a manifestarem o seu interesse para prestação 
de serviços de fiscalização de obras de de reabilitação das mini centrais de Chiloane e Chissinguana na 
Província de Sofala e Chivule em Sofala.

2. As empresas interessadas deverão fornecer informação indicando a sua capacidade e qualificações para 
prestar os serviços: experiência geral em trabalhos de consultoria, descrição de trabalhos realizados com 
características similares, disponibilidade de capacidade adequada entre o seu pessoal para a execução dos 
trabalhos descritos, Alvarás/licenças, Cartas Abonatórias e outras informações que julgar relevantes.

3. O concurso será conduzido com base nos procedimentos do Regulamento de Contratação de Empreitada de 
Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº. 5/2016 
de 8 de Março. 

4. As manifestações de interesse serão avaliadas de acordo com os seguintes critérios:
•	 Experiência geral do consultor
•	 Experiência na execução de trabalhos similares
•	 Cartas abonatórias de trabalhos feitos – mínimo de cinco
•	 Capacidade técnica do seu pessoal para execução do trabalho proposto
•	 Metodologia de execução dos serviços

5. As Manifestações de Interesse deverão ser redigidas na Língua Portuguesa, devendo conter um (1) original e 
duas (2) cópias a serem entregues no endereço abaixo até às 10.00 horas do dia 3/2/2022.

6. Os envelopes contendo as Manifestações de Interesse deverão indicar claramente “Manifestação de Interesse 
para fiscalização de obras de electrificação de Muaquia e Meluluca na Província do Niassa, Mpengo e Save 
em Manica e Nioce em Nampula, através da rede Nacional”.

7. Os candidatos podem obter informação adicional no endereço abaixo:
•	 FUNAE – Fundo de Energia
•	 Rua da Imprensa 256, 6º andar, Portas 607 – 618 (Prédio 33 andares)
•	 Telefones: +258 21 304717/20; Fax: +258 21 309228; Celular. 82 ou 84 3216550
•	 Maputo - Moçambique

Maputo, aos 17 de Janeiro de 2022

Rua da Imprensa, 256 – 6º Andar, C.P.: 2289 – Maputo, Tel.: (+258) 21 30 47 17/20, Fax.: (+258) 21 30 92 28, E-mail: funae@funae.co.mz   Webpage: www.funae.co.mz

Sistema de Gest\ao Ambiental com o Certificado Nº /INNOQ – A.002/18
Sistema de Gestão de Qualidade com o Certificado Nº /INNOQ – Q.002/13

                                 Sistema de Gestão da Qualidade com Certificado Nº PT08/02280
                                                Sistema de Gestão Ambiental com Certificado Nº PT10/03200
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SEGUNDO ANO DO  CICLO DE GOVERNAÇÃO 2020-2024

PR empenhado na busca 
de soluções pragmáticas 
para os problemas do país

O 
PRESIDENTE da 
República, Filipe 
Nyusi, empenhou-
-se na busca de so-
luções pragmáticas 

e exequíveis para os pro-
blemas do país, no segundo 
ano do ciclo de governação 
2020-2024, entre elas as 
restrições e os apelos para 
o aprimoramento das me-
didas de prevenção da Co-
vid-19. 

Segundo o actor de tea-
tro radiofónico Abdil Juma, 
as medidas tomadas pelo 
Chefe do Estado para conter 
a propagação do novo co-
ronavirus foram acertadas, 
pois garantiram a redução 
do número de infecções. La-
mentou, porém, o facto de a 
classe ter sido fortemente 
afectada pelas medidas res-
tritivas, na medida em que 
os espaços de realização do 

para evitar  aglomerações.
No que diz respeito à paz 

e segurança, de acordo com 
o actor, o Presidente da Re-
pública continuou com o 
diálogo com todas as forças 
da sociedade civil, com os 
partidos políticos, em parti-
cular a Renamo, e convidou 
a Junta Militar, chefiada pelo 
falecido Mariano Nhongo, a 
abandonar as matas e aderir 
ao processo de Desmilita-
rização, Desmobilização e 
Reintegração (DDR), sendo 
o resultado disso a tranqui-
lidade que se vive hoje na 
região centro do país.

Outro aspecto realçado 
pelo entrevistado é o com-
bate ao terrorismo que, se-
gundo Abdil Juma, está a ter 
uma resposta adequada e à 
altura por parte das Forças 
de Defesa e Segurança, com 
apoio do Ruanda e da SADC, 
mercê da diplomacia do 
Chefe do Estado. 

“A missão da Comunida-
de para o Desenvolvimento 
da África Austral está a tra-
zer resultados visíveis. Por 
isso foi alargada a sua pre-
sença no norte. Vamos rezar 
para que o sucesso permita 
o retorno à normalidade e 
um dia possamos dizer que 
já não temos terrorismo em 
Cabo Delgado”, afirmou.

seu trabalho viram-se im-
pedidos de ter público, ele-
mento fundamental para 
desenvolver a sua activida-

de.
Sublinhou que o artis-

ta trabalha com o público, 
mas por força da pandemia 

o Chefe do Estado viu-se 
obrigado a interditar o aces-
so a salas de espectáculos 
por um determinado tempo, 

DDR é uma 
conquista
O PROCESSO de Desmili-
tarização, Desmobilização 
e Reintegração dos homens 
residuais da Renamo é en-
corajador e com perspecti-
vas de que vai chegar ao fim, 
segundo o previsto.

Segundo a jornalista Ja-
cinta Nhamitambo, apesar 
de ter tido alguns constran-
gimentos, os resultados que 
estão a ser atingidos permi-
tem o regresso da tranqui-
lidade e segurança na Zona 
Centro do país e com isso a 
livre circulação de pessoas e 
bens, impulsionando a eco-
nomia do país.

A jornalista disse que 
mesmo com o desafio da 
Covid-19 e do terrorismo, o 
Presidente Filipe Nyusi está 
a encontrar respostas que 
culminarão com o bem-
-estar de todos os cida-

dãos.  Vaticinou que com o 
início da exploração do gás 
natural liquefeito, mercê 
da chegada da plataforma 
flutuante Coral Sul-FLNG, 
Moçambique irá atingir ou-
tros patamares de desen-
volvimento e, por essa via, 
a pobreza que ainda aflige a 
muitos cidadãos poderá re-
duzir.

“Apesar dos problemas 
que o  país enfrenta, o Pre-
sidente arregaçou as man-
gas e deu continuidade aos 
programas de desenvolvi-
mento. Penso que o Chefe 
do Estado está num bom 
caminho e os próximos três 
anos que lhe sobram do 
mandato serão brilhantes 
em termos do alcance das 
metas estabelecidas para 
este ciclo de governação”, 
anotou.

Jacinta Nhamitambo fa-
lou do problema do terro-
rismo em Cabo Delgado e 
os bons resultados que es-
tão a ser obtidos no Teatro 
Operacional Norte, o que 
permite o regresso das po-
pulações às suas zonas de 
origem com tranquilidade.

A jornalista saudou a 
permanência das tropas 
estrangeiras da Missão da 
SAMIM no país por mais um 
período de três meses, bem 
como a intervenção das for-
ças do Ruanda lado-a-lado 
com as Forças de Defesa e 
Segurança.

Congratulou a decisão do 
Governo de levar jornalistas 
a Cabo Delgado para se in-
teirarem de perto o que está 
acontecer, a fim de informa-
rem aos cidadãos com co-
nhecimento e objectividade.

Funcionamento normal
da Administração Pública

Pública funcionou dentro 
da normalidade, segundo 
destacou o presidente do 
Partido Trabalhista, Miguel 
Mabote. 

Afirmou que muitos 
países se tornam em esta-
dos falhados, quando não 
têm apoio externo, o que 
não foi com o caso moçam-

bicano. Os salários dos fun-
cionários continuaram a ser 
pagos, mesmo no “mar de 
dificuldades”.

Miguel Mabote referiu-

-se ao terrorismo em Cabo 
Delgado e disse que o fe-
nómeno chegou a retrair 
investimentos naquela pro-
víncia e não só. Porém, o 
Chefe de Estado conseguiu 
inverter o cenário e o retor-
no dos investimentos é já 
notável. 

“O presidente sou-
be lidar com o terrorismo, 
apesar das vozes que se le-
vantam, defendendo que a 
intervenção militar estran-
geira devia passar pela As-
sembleia da República. Os 
resultados positivos da luta 
contra o terrorismo estão 
aí, de facto”, disse, defen-
dendo que, na sua opinião, 
a missão da SADC devia 
permanecer em Moçambi-
que até que o terrorismo es-
teja totalmente controlado.

Entretanto, Miguel 
Mabote lamentou o contí-
nuo aumento de preços dos 
produtos alimentares e o 
índice de desemprego que 
continua elevado, sobretu-
do na camada jovem.

Esforços em prol da paz 
PARA Nicolau Manjate, 
presidente da Federação 
Moçambicana de Hóquei 
em Patins, os dois anos de 
governação do Presidente 
Nyusi no presente ciclo são 
de desempenho positivo, 
com destaque na busca in-
cessante da paz, condição 
fundamental para um am-
biente saudável e favorável 
a negócios e, por conse-
guinte, o crescimento eco-
nómico do país.  Destacou 
os esforços para combater 
o terrorismo e os resultados 
que estão a ser conseguidos 
no teatro das operações.

Manjate realçou tam-
bém o sucesso registado na 
implementação do proces-
so de DDR.

Referiu-se às infra-es-
truturas que continuam 
uma aposta da governação 
do Presidente Filipe Nyu-
si, bem como a aposta no 
combate à corrupção.

“Podemos dizer que 
são dois anos de trabalho e 
com resultados palpáveis”, 
sentenciou, apontando que 
no desporto, foi com muita 
satisfação que foi criada a 

Secretaria de Estado, voca-
cionada para actividades na 
área, o que revela impor-
tância que o Estado atribui 
ao sector.

Apelou para que os 

moçambicanos tenham  
paciência e mantenham 
a convicção de que o Go-
verno tudo faz para criar o 
bem-estar por todos alme-
jado.

Nicolau Manjate

Miguel Mabote

Jacinta Nhamitambo

Abdil Juma 



POLÍTICA Segunda-feira, 17 de Janeiro de 2022 9

PUBLICIDADE

República de Moçambique
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS

FIPAG TETE

Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSOS
Nos termos do anúncio publicado no jornal notícias dos dias 17 e 18 de Janeiro de 2022, comunica-se a abertura de concursos  contrariamente ao 
inicialmente  previsto,  conforme a tabela abaixo: 

Nº do  Concurso Objecto Modalidade 
Data e Hora- 

Final da 
Entrega

Data e Hora 
de abertura

Validade
Garantia 
Bancária

01/FIPAG-AOT/
UGEA/CL/22         

Prestação de serviço de 
Fornecimento de Equipamento 

Informático
Limitado   

2/2/2022 às 
8.00H

2/2/2022 às 
8.00H

120 dias Exigida

01/FIPAG-AOT/
UGEA/CP/22

Fornecimento de Combustível Público
2/2/2022 às 

9.00H
7/2/2022 às 

9.00H
120 dias Exigidas

03/FIPAG-AOT/
UGEA/CL/22

Fornecimento de Mobiliário de 
Escritório

Limitado   
2/2/2022 às 

10.00H
2/2/2022 às 

10.00H
120 dias Exigida

04/FIPAG-AOT/
UGEA/CL/22

Prestação de Serviços de 
Fornecimento de Material de 

construção
Limitado

2/2/2022 às 
13.00H

2/2/2022 às 
13.00H

120 dias Exigida

05/FIPAG-AOT/
UGEA/CL/22

Prestação de serviço de Limpeza de 
Instalação

Limitado
2/2/2022 às 

14.00H
2/2/2022 às 

14.00H
120 dias Exigida

06/FIPAG-AOT/
UGEA/CL/22

Prestação de serviço de 
Fornecimento de Refeições

Limitado
4/2/2022 às 

9.00H
4/2/2022 às 

9.00H
120 dias Exigida

07/FIPAG-AOT/
UGEA/CL/22

Fornecimento de Material de 
Escritório ( Livros e Serigrafia) Limitado

4/2/2022 às 
10.00H

4/2/2022 às 
10.00H

120 dias Exigida

08/FIPAG-AOT/
UGEA/CL/22

Prestação de serviço de 
Manutenção de viaturas e 

Motorizadas
Limitado

4/2/2022 às 
11.00H

4/2/2022 às 
11.00H

120 dias Exigidas

09/FIPAG-AOT/
UGEA/CL/22

Fornecimento de pneus, peças de 
viaturas e Motorizadas

Limitado
4/2/2022 às 

13.00H
4/2/2022 às 

13.00H
120 dias Exigidas

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos dos Concursos ou adquirí-los, entre às 8.00 e 15.30 
horas pela importância não reembolsável de 1500,00MT Concurso Público e Limitado, 500.00MT, pequena Dimensão que deve ser depositado 
na conta 4575685 - BIM – FIPAG TETE

Endereço:    FIPAG TETE

Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEA)

 Bairro Chingodzi, troço Boabab-Ceta

Contacto: +258 849106541

2. Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços 

ao Estado, aprovado pelo decreto nº 5/2016, de 8 de Março 

  Tete, aos 17 de Janeiro de 2022

O Director

(Ilegível)  74

Instituto Superior Maria Mãe de África 

Anúncio de Candidaturas para Docência a tempo parcial 
1. As candidaturas são mediante à seguintes documentos:

a) Carta dirigida ao Assessor da Direcção Geral do ISMMA, indicando a(s) disciplina(s) para a(s) qual(is) se 
candidata, no quadro abaixo;

b) Curriculum Vitae

2. Nível académico (Mestrado e Doutoramento)
3. As candidaturas devem ser submetidas à Secretaria, sita na Av. Vladimir Lenine, nº 3661, até dia 31 de Janeiro de 

2022 nas horas normais de expediente;

CURSO 1º SEMESTRE/2022
2º SEMESTRE/2022

Contabilidade e 
Auditoria 

Gestão Financeira II Direito Empresarial
Estatística II Auditoria Financeira II

Auditoria Financeira I Contabilidade Sectorial
Contabilidade de grupos Auditoria Interna I

Gestão de Recursos Humanos Contabilidade pública
Análise e Gestão de Projectos Contabilidade avançada

Fundamentos de marketing

Gestão Ambiental 
com Habilitação em 

Turismo

Geografia de Moçambique Degradação e Conservação do Meio Ambiente

Fundamentos de Estudos Ambientais 
Desenvolvimento de Pequenas, Médias e 

Micro Empresas 
Sociologia Ambiental Avaliação Integrada de Recursos Naturais e 

Ordenamento Territorial

Poluição e Gestão de Resíduos Urbanos e 
Reciclagem 

Desenvolvimento de Pequenas, Médias e 
Micro Empresas 

Serviço Social

Gestão e Finanças Gestão de Instituições e Organizações Sociais

Genética Humana
Serviço Social e intervenção familiar e 

comunitária
Gestão de Qualidade e Inovação

Administração 
Pública e 

Autárquica

Fiscalidade e política Local Gestão de organizações
Governação e Inovação Local Marketing Público

Administração e Gestão Pública
Administração Autárquica

Monitoria e Avaliação de Políticas Públicas

Negociação e Gestão de Conflitos Laborais

417

O ANO de 2022 deve ser de 
mudanças substancias dos 
paradigmas políticos no país, 
sobretudo na consolidação da 
democracia multipartidária e 
participativa conquistas que 
não podem retroceder.

O desejo é do presidente do 
partido Ecologista Movimento 
da Terra (PEC-MT), João Mas-
sango, explicando que a demo-
cracia está a ficar “moribunda” 
e as conquistas da nova consti-
tuição de 1990 tendem a ficar 
tremidas.

Para o político, um país fica 
robusto quando a democra-
cia interna está saudável e os 
diferentes pensamentos que 
contribuem para o desenvolvi-
mento são valorizados. Defen-
de ainda que, no contexto da 
democracia, cada indivíduo é 
livre de fazer a sua escolha par-
tidária, mas quando se trata de 
produzir, partilhar recursos e 
desenvolver o país todos devem 
estar unidos.

“Não podemos continuar 
apenas a olhar para a questão 
das cores partidárias. Eu acho 
que para o crescimento de um 
país, as diferenças sociais com 
base nas escolhas políticas não 
são as melhores formas para o 
desenvolvimento de um país”, 
sentenciou Massango, que des-
tacou ainda que neste ano, é 
preciso olhar para as questões 
de economia do país com maior 
seriedade.

Entende também que a 
nação moçambicana é rica em 
recursos minerais, terras fér-
teis, recursos humanos qualifi-
cados, quando comparado com 

D
UAS semanas depois 
do início do recensea-
mento militar, a pro-
víncia da Zambézia já 
registou 786 mance-

bos, o correspondente a 4 por 
cento dos 19.306 planificados, 
sendo 14.306 masculinos e 
5.102 femininos. As autorida-
des esperam ultrapassar esta 
meta antes do fim da campa-
nha, a contar pela afluência que 
se regista nestes primeiros dias.

Dos jovens já inscritos, 564 
são do sexo masculino e 222 
mulheres em idade militar, e 
acredita-se que a afluência vai 
aumentar com o início das au-
las anunciada para os próximos 
dias, a contar com a sensibili-
zação que está a ser feita.

O substituto do delegado 
provincial no Centro de Mobi-
lização e Recrutamento Militar 
na Zambézia, Aldo Chirombo, 
disse que, desde o início do 
censo militar, a afluência tende 
a crescer. 

Do ponto de vista de cum-
primento do plano, a nossa 
fonte assegurou que, apesar 
de o número conseguido até 
ao momento corresponder a 
apenas 4 por cento, a expec-
tativa é de concretizar o es-
tabelecido, estando em curso 
várias iniciativas, que incluem 
deslocação de brigadas móveis 
aos locas de maior concentra-
ção de jovens, como escolas e 
outros pontos.

Explicou ainda que, nos úl-
timos cinco anos, a província 
tem recebido a meta de recen-
sear 19 mil mancebos, núme-
ro que tem sido ultrapassado 
sistematicamente, devido ao 
elevado índice de consciência 
patriótica dos jovens. 

De acordo com Chirombo, 
os 214 postos de recenseamen-
to criados em todos os distritos 
da província da Zambézia são 
suficientes para responderem 

EM DUAS SEMANAS DO CENSO MILITAR

Zambézia inscreveu
786 mancebos

PEC-MT almeja mudanças 
políticas este ano

o período pós-independência 
mais, ainda assim, continua a 
enfrentar problemas da fome 
e aumento dos índices de po-
breza.

Para colmatar esta situa-
ção, João Massango propõe que 
se olhe para as potencialidades 
dos recursos minerais e dar 
oportunidades iguais a todos 
os cidadãos formados, para que 
partilhem o saber e contribuir 
para alavancar a economia.

O outro aspecto invocado 
pelo político tem a ver com o 
desenvolvimento observando 
as classes sociais, o que para 
ele mina o crescimento har-
monioso de uma nação que se 
pretende coesa. 

Entende que se as esta-
tísticas, em 2017, constaram 
que  Moçambique possui 62 

por cento de jovens, significa 
que os investimentos preci-
sam incidir sobre a juventude, 
concretamente, na resposta à 
habitação, saúde, infra-estru-
turas, entre outros sectores.

Sobre o terrorismo que 
afecta a província de Cabo 
Delgado, João Massango afir-
mou que Moçambique deveria 
olhar a questão da segurança, 
desenvolvimento e capital hu-
mano como factores determi-
nantes. 

Defendeu, por outro lado, 
que as tropas ruandesas e da 
Comunidade para o Desen-
volvimento da África Austral 
(SADC) devem continuar a sua 
missão de ajudar o país, mas as 
Forças de Defesa e Segurança 
(FDS) precisam procurar capa-
citar-se em matérias de defesa 

e segurança.  
Critica o facto de o país ter 

investido menos na área de de-
fesa logo depois da assinatura 
do Acordo de Geral de Paz, em 
1992, o que deixou o exército 
numa situação de fragilidade 
nas suas variadas especialida-
des. 

“Nós não podemos investir 
na defesa quando alguém nos 
ataca. Precisamos de investir 
na capacidade combativa mes-
mo quando o país não esta em 
guerra. O Estado moçambica-
no precisa se reerguer e usar 
novas metodologias no sentido 
de inverter o cenário porque só 
assim teremos grande cresci-
mento”, defendeu o político, 
apelando, igualmente, à união 
entre os moçambicanos para 
vencer este mal.

a esta solicitação, para além de 
que as brigadas móveis estão de 
prontidão para qualquer even-
tualidade. 

“Ao nível dos distritos, o 
recenseamento decorre nas 
administrações, e há ainda 
brigadas móveis que penetram 
nas comunidades dos postos 
administrativos e localidades. 
Na cidade de Quelimane, o 
censo militar decorre nas ins-
talações do Centro Provincial 
de Mobilização e Recrutamen-
to, bem como em alguns esta-
belecimentos de ensino”, disse 
Aldo Chirombo que aponta as 
chuvas como estando a criar 
alguns constrangimentos para 
a mobilidade das brigadas mas, 
assegura que tal situação não 
vai comprometer o cumpri-
mento do planificado.

Renovou os apelo para os 
jovens não deixarem para úl-

tima hora o recenseamento 
militar, pois a defesa da pá-
tria espera por eles. Assegu-
rou também que os governos 
distritais estão a colaborar 
bastante para o sucesso deste 
censo, o mesmo que acontecer 
com as lideranças comuni-
tárias que estão, igualmente, 
envolvidas na mobilização dos 
abrangidos. 

Nesta quinta-feira, a nos-
sa Reportagem efectuou uma 
ronda pelos postos de recen-
seamento da cidade de Que-
limane, onde conversou com 
alguns jovens que mostraram  a 
sua disponibilidade de contri-
buir para a defesa da soberania. 

É caso de Nelson Américo, 
de 22 anos de idade, que diz 
estar a responder a este cha-
mamento de regularizar a sua 
situação militar por forma a 
contribuir para a defesa da pá-

tria e interesses nacionais. 
Segundo afirmou, falhou 

a inscrição nos anos interiores 
por diversas razões, mas deci-
diu fazer o recenseamento logo 
nos primeiros dias para não 
voltar a ser considerado faltoso 
ao dever patriótico e cívico.

Meireles Augusto, é ou-
tra jovem que se apresentou 
no Centro Provincial de Mo-
bilização e Recrutamento em 
Quelimane, que justificou a 
inscrição porque pretende ob-
ter a certidão militar para tratar 
assuntos ligados à escola.

Porém, Meireles Augusto 
afirma que está disposta a res-
ponder a qualquer chamamen-
to da pátria por se tratar de um 
dever cívico e legal para qual-
quer um. Disse ser a primeira 
vez que se alista e convidou a 
outros jovens para regulariza-
rem a sua situação militar. 

Todos os partidos políticos precisam unir-se em prol do desenvolvimento económico e social do país

A afluência os jovens aos postos de recenseamento militar é ainda fraca na Zambézia

A
R

Q
U

IV
O
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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.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
TERCEIRO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE MÓISES ELIAS MASSANGO

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de doze de Janeiro de dois mil e vinte e dois, nesta cidade de Maputo, exarada de folhas 
quarenta e quatro verso a folhas quarenta e cinco verso, do livro de notas para escrituras diversas número oitocentos e oitenta e dois, traço “D”, 
no Terceiro Cartório Notarial, perante ELVIRA FREITAS SUMINE GONDA, licenciada em Direito, Conservadora e Notária Superior, em exercício no 
referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de MÓISES ELIAS MASSANGO, natural de Maputo, casado com 
Laize Roque Mafambane Massango, sob o regime de bens supletivos, residente que foi na Matola Cidade, sendo filho de Elias Jossias Massango 
e Rosita Titosse Chemane.
Que ainda pela mesma escritura pública foram declaradas como únicas e universais herdeiras de todos os seus bens e direitos, sua esposa Laize 
Roque Mafambane Massango, natural de Maputo e suas filhas: Jully Lourena Massango, solteira, maior, natural de Maputo, Kelly Jossa 
Massango, natural de Maputo, menor de idade, Siwane Jossa Massango, natural de Maputo, menor de idade e Mireles Rosita Massango, solteira, 
maior, natural de Maputo, todas residentes na cidade da Matola.
Que não deixou testamento.
Que não há quem com elas concorra à sua sucessão.

Está Conforme
Maputo, aos 14 de Janeiro de 2022

A Notária
(Ilegível) 660

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS 

DIRECÇÃO NACIONAL DOS REGISTOS E NOTARIADO

ANÚNCIO
Faz-se público que Ali Pinheiro Tavakoli, natural e residente na cidade de Maputo, requereu autorização para a mudança do seu nome, para 
passar a usar o nome completo de Walter Pinheiro Pinto.

Nos termos do nº 1, do artigo 360º do Código do Registo Civil, são convidados todos os interessados para, no prazo de trinta dias, a contar da data 
da publicação do presente anúncio, deduzirem, por escrito, a oposição que tiverem direito de fazer.

Maputo, aos 13 de Janeiro de 2022

A Directora Nacional Adjunta
Fátima Achá Baronet

(Conservadora e Notária Superior) 666

ASSOCIAÇÃO DOS REVENDEDORES DE COMBUSTÍVEIS DE MOÇAMBIQUE – ARCOMOC

CONVOCATÓRIA

Nos termos do disposto nos Estatutos da Associação dos Revendedores de Combustíveis de Moçambique – ARCOMOC, designadamente a alínea c) 
do artigo 18°, convoco a Assembleia-Geral para reunir extraordinariamente no dia 27 de Janeiro de 2022, pelas 13.00 horas , na Sede da Associação, 
sendo a seguinte Ordem de trabalhos:

1. Relatório de actividades e contas 2019/2020/2021
2. Aprovação de actividades e Orçamento para 2022
3. Definição da data-limite para apresentação de listas de candidaturas para novos orgãos sociais
4. Marcação da data de Eleições
5. Diversos de interesse da Associação

No caso de não se encontrarem presentes no local, dia e hora acima designados, a maioria dos associados com direito a voto, a reunião iniciar-se-á 
meia hora mais tarde, com os associados que estiverem presentes.

Maputo, aos 12 de Janeiro de 2022
O Presidente da mesa da Assembleia-Geral

______________________________
King Foi Lo Hing

704

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
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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, nacio-
nais ou estrangeiras, desde que reúnam os requisitos de qualificação legal e técnica, a apresentarem 
propostas fechadas, cujas especificações técnicas se encontram descritas nos respectivos Documen-
tos do Concurso.

2. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concur-
so 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 res-
pectivo talão de depósito.

4. As propostas deverão ser entregues no mesmo endereço referido no número 2, acima, até às 10.00 
horas do dia  9 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 cre-
denciados para o efeito.

5. No acto de submissão de propostas, é obrigatória a apresentação de uma garantia provisória, no va-
lor 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 entre-
ga.

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 ou-
tros interessados, previamente credenciados para o efeito.

8. O Concurso é regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Forneci-
mento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.

Maputo, aos 13 de Fevereiro de 2022

A Autoridade Competente
(Ilegível)
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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

416
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BOLSA DE VALORES DE MOÇAMBIQUE

ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO Nº24A002141/
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 1000,00 

MT (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 as 
10.00 horas do dia 4/2/2022, e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço, as 

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, válida pelo prazo de 120 dias.

6. O anúncio do posicionamento dos concorrentes será feito às 10.30 horas do dia 

18/2/2022, 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 05/2016, de 8 de Março.

Maputo, aos 14 de Janeiro de 2022

A Autoridade Competente

(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO PÚBLICO
GABINETE PROVINCIAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO DE INHAMBANE

REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO LIMITADO

O Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de Inhambane convida empresas interessadas  a apresentarem 
propostas fechadas para os concursos abaixo indicados:

Nº de Concurso Objecto
Data e Hora 

da entrega das 
propostas

Garantia 
Provisória

Custo do 
caderno 

de 
encargos

Data e Hora da 
Abertura

13I000241/
CL/0013/2022

Fornecimento de 
Combustíveis e 
Lubrificantes      31/01/2022

Até às 9.00 
Horas 

Isento 800,00MT

31/01/2022 – 
09.00H

13I000241/
CL/0014/2022

Prestação de Serviços 
de Transporte de 

Expediente   

31/01/2022 – 
09.30H

 

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso 
ou levantá-los no Departamento de Administração e Finanças, mediante o depósito do valor do caderno 
de encargo na conta nº 219847203, BIM, em nome do Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de 
Inhambane.

O Prazo da validade das propostas será de 120 dias.
As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo indicado e serão abertas em sessão pública, no 
mesmo endereço na presença dos concorrentes que desejarem participar.

Gabinete Provincial de Combate à Corrupção, Rua da Beira, nº 67, Inhambane, Telefone: 29321009.

O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento 
de Bens e Prestação de serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 08 de Março.

Inhambane, aos 17 de Janeiro de 2022

A Autoridade Contratante
6

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
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ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
SECRETARIADO GERAL

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO
1. O Secretariado Geral da Assembleia da República convida todas as empresas interessadas e que 

reúnam requisitos de elegibilidade, a apresentarem propostas fechadas para o concurso abaixo 
indicado:

Nº do

Concurso
Objecto

Modalidade 
do Concurso

Data e Hora 
para visitas

Data-Final e Horários de Entrega e 
Abertura das Propostas

Data de 
entrega e 
abertura

Hora da 
Entrega das 
Propostas

Hora de 
Abertura das 

Propostas

05A00141/
PD/0001/22

Fornecimento 
e Montagem de 
Tapetes vermelhos 
na  Assembleia da 
República

Concurso 
de Pequena 
Dimensão 

20 e 1/1/2022

9.00 horas
28/1/2022 10.00 horas 10.15 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e examinar os documentos do 
concurso na Assembleia da República (UGEA), sita na Av. 24 de Julho nº 3773, em Maputo.

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 nº 5/2016, de 
8 de Março. 

Maputo, Janeiro de 2022

A UGEA
445

656
258

ANÚNCIO DE VAGA

A Missão dos EUA em Maputo / Moçambique procura 

candidatos elegíveis e qualificados para a vaga de 
CANALIZADOR.

FUNÇÃO BÁSICA  

O titular da posição reporta as actividades directamente 

ao Engenheiro Supervisor de Construção. O titular 

ocupa a posição de Canalizador para realizar trabalhos 

especializados de manutenção e reparação de sistemas 

de canalização, principais e de reserva para casos de 

emergência no Complexo da Nova Embaixada (NEC 

em inglês) e propriedades residenciais da embaixada/ 

locadas. 

Uma cópia da descrição completa da posição 

apresentando todos os deveres e responsabilidades  

encontra-se disponível no seguinte link: https://

mz.usembassy.gov/embassy/jobs/

Todos os candidatos interessados nesta posição devem 

submeter a sua candidatura até ao dia XX de Janeiro de 

2022, através do seguinte link: https://erajobs.state.

gov/dosera/moz/vacancysearch/searchVacancies.

hms

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

ÁREA OPERACIONAL DE XAI-XAI
UNIDADE GESTORA  EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Concurso           

O FIPAG – Fundo de Investimento e Património do Abastecimento de Água, Área Operacional de Xai-Xai  convida  
pessoas elegíveis, colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras, interessadas a apresentarem propostas 
fechadas para o concurso discriminado na tabela abaixo: 

Nº do  Concurso
Objecto de 
Contratação

Modalidade de 
Contratação

Data e 
hora de 
entrega 

Data e hora 
de abertura 

Data e hora 
de anúncio de 
posicionamento 

Validade das 
Propostas

47002741/
AOX/0031/2021

Fornecimento 
de Combustível

Concurso 
Limitado

2/3 /2022 
11.00 
horas

2/3/2022
11.15 horas

7/2/2021
9.00 horas

120 dias 

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquirí-
los, das  8.00 às 15.00 horas, pela importância não reembolsável de 1.500,00MT (mil e quinhentos meticais) que 
deve ser depositado na conta nº 1134308410001– FIPAG Regional Sul Receitas - BCI.

Endereço:                                           FIPAG, Área Operacional de Xai-Xai

Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEA)

Av Samora Machel, CP 299, Bairro B, Cidade de Xai-Xai

Email: ugea.aoxx@fipag.co.mz
1. 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. 

Xai-Xai, Janeiro de 2022

O Director

 (Ilegível)

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

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
3.ª CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL DE MAPUTO COM FUNÇÕES NOTARIAIS

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE VASCO TAMELE
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura outorgada no dia catorze 
de Dezembro de dois mil e vinte e um, lavrada a folhas sete e seguintes, do livro 
de notas para escrituras diversas número quarenta e um, traço “B”, da Terceira 
Conservatória do Registo Civil com Funções Notariais, perante mim, Amélia 
Gonçalves Machava, licenciada em Direito, Conservadora e Notária Superior, 
em exercício nesta Conservatória, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de Vasco Tamele, de então cinquenta e sete anos de idade, 
natural de Chibuto, no estado que era de casado com Otília Beatriz Estevão Langa, 
sem convenção antenupcial, com última residência habitual no bairro George 
Dimitrov, cidade de Maputo, filho de Ernesto Tamele e de Amélia Mavane, sem ter 
deixado testamento ou qualquer outra disposição da sua última vontade.

Que o falecido deixou como únicos e universais herdeiros dos bens, seus filhos: 
Gil Vasco Tamel e Amélia Vasco Tamele, ambos solteiros, maiores, naturais de 
Maputo, onde residem.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos declarados 
herdeiros ou com eles possam concorrer a esta sucessão.
Que da herança fazem parte bens móveis e imóveis.

Está Conforme
Maputo, aos 14 de Dezembro de 2022

A Notária
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE 

REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA 
CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO
TERCEIRO CARTÓRIO NOTARIAL DE 

MAPUTO
Av. Vladimir Lenine, nº 1472-1º andar

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO 
DE LAURA JÚLIO BULE

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura 
de vinte e nove de Dezembro 
de dois mil e vinte e um, 
exarada de folhas oitenta e 
dois a folhas oitenta e três 
verso, do livro de notas para 
escrituras diversas número 
oitocentos e oitenta e um, 
traço “D”, no Terceiro Cartório 
Notarial, perante André 
Carlos Nicolau, licenciado 
em Direito, Conservador e 
Notário Superior, em exercício 
no referido Cartório, foi 
lavrada uma Escritura de 
Habilitação de Herdeiros por 
óbito de Laura Júlio Bule, 
solteira, natural de Nhachengo, 
residente que foi no Bairro do 
Alto Maé “A”, sendo filha de 
Júlio Chicanequisso e Adelaide 
Massassane. 
Que ainda pela mesma 
escritura pública foi declarado 
como único e universal 
herdeiro de todos os seus bens 
e direitos, seu filho Cleds Júlio 
Mabota, solteiro, natural de 
Maputo, onde reside.
Que não existem outras 
pessoas que segundo a lei 
prefiram ao declarado herdeiro 
ou com ele possam concorrer à 
sua sucessão.

Está Conforme

Maputo, aos 6 de Janeiro de 
2022

O Notário
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE 
MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA 
JUSTIÇA, ASSUNTOS 
CONSTITUCIONAIS E 

RELIGIOSOS
DIRECÇÃO NACIONAL 

DOS REGISTOS E 
NOTARIADO

ANÚNCIO

Faz-se público que 
Ahmed Mohamad 
Ali Ismael, natural de 
Harare-Zimbabwe e 
residente em Maputo, 
no Bairro Central, 
requer autorização para 
mudança do nome de 
sua filha menor Nabihah 
Ahmed Mohamad 
Ismaail Ali, para passar a 
usar o nome completo de 
Nabilah Ahmed Ismael.
Nos termos do nº 1, artigo 
360º do Código do Registo 
Civil, são convidados 
todos os interessados 
para, no prazo de trinta 
dias, a contar da data da 
publicação do presente 
anúncio, deduzirem, por 
escrito, a oposição que 
tiverem direito de fazer.

Maputo, a 1 de Dezembro 
de 2021

A Directora Nacional 
Adjunta

Fátima J. Achá Baronet
(Conservadora e Notária 

Superior)
423

REPÚBLICA DE 
MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA 
JUSTIÇA, ASSUNTOS 
CONSTITUCIONAIS E 

RELIGIOSOS
DIRECÇÃO NACIONAL 

DOS REGISTOS E 
NOTARIADO

ANÚNCIO
Faz-se público que 
Ahmed Mohamad 
Ali Ismael, natural de 
Harare-Zimbabwe e 
residente em Maputo, 
no Bairro Central, 
requer autorização para 
mudança do nome de 
sua filha menor Zaheera 
Ahmed Ismaail Ali, para 
passar a usar o nome 
completo de Zaheera 
Ahmed Ismael.
Nos termos do nº 1, 
artigo 360º do Código 
do Registo Civil, são 
convidados todos os 
interessados para, no 
prazo de trinta dias, 
a contar da data da 
publicação do presente 
anúncio, deduzirem, por 
escrito, a oposição que 
tiverem direito de fazer.

Maputo, a 1 de Dezembro de 
2021

A Directora Nacional 
Adjunta

Fátima J. Achá Baronet
(Conservadora e Notária 

Superior)
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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

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 MARCOS 

AGOSTINHO CHAIA

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura 
de cinco 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 MARCOS AGOSTINHO 
CHAIA, de sessenta anos de 
idade, no estado de casado, sob 
o regime de comunhão geral de 
bens com Ilda Diogo Chambal 
Chaia, de nacionalidade 
moçambicana, com última 
residência habitual no bairro de 
Laulane, filho de Agostinho Chaia 
e de Rosinha Mulatinho Paiva.
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 Ilda 
Diogo Chambal Chaia, viúva, 
que ocupa simultaneamente a 
posição de meeira e seus filhos: 
Bernardino Marcos Agostinho 
Chaia, Stélio Carlos Marcos  
Chaia, Eufrazia Rosa Marcos 
Chaia, solteiros, maiores, Ayllan 
Mail Chaia, solteira, menor, 
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)
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Comunicado
Prova  de Vida e Actualização

de Cadastro Individual

O Absa Bank Moçambique, SA, informa a todos os Reformados e Pensionistas deste 
Banco que realizará o processo anual de Prova de Vida e Actualização de Cadastro 
Individual dos seus Pensionistas (ex-Colaboradores deste Banco) entre os dias 
17 de Janeiro e 28 de Fevereiro de 2022. 

A Prova de Vida e Actualização de Cadastro Individual poderão ser realizados através   
das seguintes vias:   

 � Formulário Online - bastará aceder ao link https://provadevida.absaapp.co.mz,   
  preencher o formulário, online, correctamente e submetê-lo pela mesma via; ou 

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

Notas a ter em conta:

 1  -  No acto de submissão do formulário de Prova de Vida, todos os Reformados 
   e Pensionistas deverão anexar o seu Bilhete de Identidade ou Cédula Pessoal. 

 2 -  Todos aqueles que auferem Pensão de Sobrevivência, para além 
   do documento referido no ponto anterior, deverão, adicionalmente, enviar   
   uma declaração emitida pela Estrutura Administrativa do seu Bairro
   de Residência, comprovando não terem contraído uma nova união conjugal.  

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

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

Província de Cabo Delgado
Agência de Pemba 
Av. Eduardo Mondlane, nº 746, Pemba.

Província de Niassa
Agência de Lichinga 
Av. Samora Machel 399, Lichinga.

Província de Nampula
Agência de Nampula
Av. da Independência, nº8 A, Nampula.
 Agência Wamphula 
Av. Daniel Napatima nº 25A, Nampula.  

Agência de Nacala 
Rua 1, Nacala. 

Agência da Larde 
Vila Topuíto, Complexo Kenmare, Nampula.

Província de Zambézia
Agência de Quelimane
Av. 1 de Julho, nº 24, Quelimane; 
 Agência de Mocuba 
Sede Mocuba, Mocuba.

Província de Tete
Agência de Tete
Av. Eduardo Mondlane, nº 225, Tete;  
 Agência de Moatize
Bairro 25 de Setembro, Estrada Nacional nº 7, Moatize.

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

Agência de Sussundenga

Rua da Procuradoria, em frente ao STAE, Sussundenga.

Província de Sofala
Agência da Beira
Av. Daniel Napatima, nº117, Beira;  
 Agência Chiveve
Av. Poder Popular nº 345, Beira;

Agência da Manga
Rua dos Antigos Correios, nº189, Beira;

Agência de Dondo
Estrada Nacional nº 6, Dondo; 
 Agência de Marromeu
Na vila em frente da Administração, Marromeu;

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

Província de Inhambane
Agência de Inhambane
Av. da Independência, Inhambane;  
 Agência da Maxixe 
Av. Karl Marx, nº 1, Maxixe;

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

Província de Gaza
Agência de Xai-Xai
Av. Samora Machel, nº 2217, Xai-Xai ; 
 Agência de Chókwè 
Av. Eduardo Mondlane, nº 4001, Chókwè;

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

Província de Maputo
Agência da Machava
Av. Das Indústrias, nº 771/E, Maputo;  
 Agência de Inhaca 
Distrito de Inhaca, Inhaca;

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

Agência de Inhaca 
Distrito de Inhaca, Inhaca;

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

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

Agência da Manhiça
Estrada Nacional nº4, Manhiça;

Agência de Boane 
Rua Joaquim Chissano, Boane;

Agência de Ressano Garcia
Rua Cardoso, s/n, Ressano Garcia.

Cidade de Maputo
Agência 24 de Julho
Av. 24 de Julho, nº 969, Maputo;  
 Agência 25 de Setembro 
Av. 25 de Setembro, nº 1212, Maputo;

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

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

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

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

Agência do Alto-Maé
Av. Eduardo Mondlane, nº 2995, Maputo;

Agência Fernão de Magalhães 
Av. Fernão de Magalhães, nº 34, Maputo;

Agência Guerra Popular
Av. Guerra Popular, nº 1173, Maputo;

Agência Hollard
Rua Sociedade Geográfica, T 266, Maputo;

Agência Mao Tse Tung
Av. Mao Tse Tung, nº 1536, Maputo;

Agência da  Katembe 
Hotel Gallery, Rua B nº 77, Maputo;

Agência Premier Center
Premier Mica, Cidade de Maputo;

Agência da Baía Mall
Av. Marginal, Maputo;

Agência Rani
Torres Rani, Edifício de Escritórios, R/C, 
Av. da Marginal, nº 141, Maputo.

A não realização da Prova de Vida e Actualização 
de Cadastro Individual, dentro do prazo estipulado, 
poderá dar lugar à suspensão da respectiva pensão.

Para mais informações contacte a Linha de Cliente 
pelos números: 1223 para móvel ou 21344400 
para fixo.

Absa Bank Moçambique, SA (registado sob o número 
101220982) é regulado pelo Banco de Moçambique
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ANÚNCIO DE VAGA
Assistente do Projecto de Cooperação entre CCM e a IHK Estugarda

A Câmara de Comércio de Moçambique (CCM) em colaboração com a Câmara de Indústria e Comércio 
de Estugarda - IHK da Alemanha, estão a desenvolver um projecto de cooperação com o principal 
objectivo de melhorar a capacidade competitiva de MPMEs em Moçambique desta forma aumentar 
as competências da CCM na representação e defesa dos interesses dos seus associados. O objectivo 
do projecto é o aumento da competitividade das MPMEs através de condições empresariais básicas 
melhoradas. Para apoiar ao alcance deste objectivo a Câmara de Comércio de Moçambique pretende 
recrutar um(a) assistente do projecto.

Vaga: Assistente de Projecto.

Duração do contrato: Fevereiro até 31 de Dezembro de 2022

Funções
1. Assistir a coordenação e implementação das actividades previstas no projecto junto dos 

colaboradores e dos parceiros;
2. Fazer a monitoria e avaliação do desenvolvimento das actividades do projecto e elaborar os 

respectivos relatórios periódicos sobre o trabalho realizado e resultados alcançados;
3. Fazer a actualização sistemática da lista de inventário de projecto;
4. Assistir aos consultores nacionais e internacionais e facilitar o diálogo entre os consultores e 

a CCM;
5. Assistir a Directora de projecto em qualquer actividade relacionada com projecto, em 

particular coordenar marcações de reuniões e eventos.

Requisitos
1. Licenciatura em economia ou outras áreas relevantes;
2. Experiência mínima de 2 anos em assistência de projectos; 
3. Demonstrar competências interculturais, de trabalho em equipe e sob pressão, elaboração 

de relatórios e capacidades comunicativas;  
4. Possuir Conhecimentos sólidos de informática (internet, word, PowerPoint e Access Excel) e 

conhecimentos no uso de softwares (ZOOM, Google metting Microsoft team e outras.
5. Ter nacionalidade moçambicana;
6. Fluente em Português e em Inglês, o alemão constitui uma vantagem.

Candidaturas
As candidaturas devem ser feitas através da carta de motivação, currículum vitae actualizado, 
carta de referência e cópias dos certificados relevantes a serem enviados para o seguinte endereço 
eletrónico:  recrutamento@ccmoz.org.mz com referência “Assistente do projecto da CCM” em CC 
para fpave@ccmoz.org.mz e alina.haack@stuttgart.ihk.de.

Prazo:  25 de Janeiro de 2022

NB: Apenas candidatos que preencherem os requisitos mencionados serão contactados.
682
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PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
CONTRATAÇÃO DE EMPREITEIRO PARA REABILITAÇÃO DE CERCA DE 19 KM DE 

ESTRADAS, ASFALTAGEM DE CERCA 05 KM BEM COMO A CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, 
REDES DE ÁGUA, ESGOTO E DRENAGEM, EDIFÍCIO DE RECEPÇÃO E PARQUE DE 

ESTACIONAMENTO NA VILA DO SONGO, PROVÍNCIA DE TETE

HCB/DSA/REABILITAÇÃO E CONSTRUÇÃO ESTRADAS, EDIFÍCIO DE RECEPÇÃO E PARQUE DE 

ESTACIONAMENTO/003/2022

A Hidroeléctrica de Cahora Bassa, S.A. («HCB»), no âmbito das suas actividades de melhoramento 
e reforço da capacidade de carga das vias de acesso ao sistema electroprodutor, pretende lançar um 
concurso para a contratação de um empreiteiro para Obras de Reabilitação de cerca de 19km de 
Estradas Pavimentadas, incluindo Melhorias de cerca de 1,8km do Pavimento do túnel de Acesso à 
Central, subsidiariamente, Asfaltagem de cerca de 5km, incluindo a Construção de Passeios, Redes 
de Água, Esgotos e Drenagens, Construção de edifício de Recepção da Subestação do Songo e Parque 
de Estacionamento de Viaturas, na Vila de Songo, Província de Tete. 

Para tal, as empresas interessadas em participar devem reunir os seguintes requisitos mínimos de 
elegibilidade:

1. Possuir, Certidão de registo comercial, Estatutos e Alvará para execução de empreitadas, 
actualizado, da 7ª classe;

2. Possuir experiência em trabalhos de natureza e volumes similares (pelo menos 03 referências 
de execução de obras de dimensões similares e, comprovados mediante a apresentação de 
cartas abonatórias ou contratos devidamente assinados);

3. Possuir a situação regularizada nas Finanças e Segurança Social;
4. Não estar em processo de insolvência e recuperação;
5. Não estar em situação de conflito de interesse;
6. Possuir relatório de contas dos últimos 3 anos.

As instituições interessadas e que reúnam os requisitos mínimos acima referidos poderão obter, 
sem quaisquer custos o caderno de encargos, mediante solicitação através do endereço electrónico: 
concurso-empreitadaestradas@hcb.co.mz, até às 17h00 do dia 27 de Janeiro de 2022.

Na referida Manifestação de Interesse, deverá indicar o nome da empresa e constar no campo 
“Assunto” do e-mail o texto “ HCB/DSA/REABILITAÇÃO E CONSTRUÇÃO ESTRADAS, EDIFÍCIO 
DE RECEPÇÃO E PARQUE DE ESTACIONAMENTO/003/2022– Manifestação de interesse”.

O concurso será regido pelos procedimentos de aquisição de bens e serviços em vigor na HCB.

Songo, aos 17 de Janeiro de 2022

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DE AQUISIÇÕES   
 

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO  
 

Nº 47A002741/CP/O/0001/22 

EMPREITADA PARA A EXPANSÃO DO SAA DE MUEDA A 
PARTIR DOS FUROS DE ETHINO E CHUDE  

 

1. O Fundo de Investimento e Património do Abastecimento de 

Água (FIPAG), convida as empresas interessadas e que reúnam os 

requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas seladas para 

a Empreitada de Expansão do SAA de Mueda a partir dos furos de 
Ethino e Chude. 

2. Os concorrentes deverão ser titulares de Alvará da 7ª classe, Cate-

goria I, Subcategoria 1ª a 14ª. 

3. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, 

examinar os Documentos do Concurso ou adquiri-los no escritório 

do FIPAG-Sede, sito no endereço abaixo, de segunda à sexta-feira 

no período das 8:00h ás 15:30h pela importância não 

reembolsável de 1.000,00 MT (mil meticais) a serem depositados 

nos seguintes dados bancários: Banco: BIM, Bene-
ficiário:  FIPAG, Nº de Conta: 8992580, NIB: 000 100 000 000 
899 258 057. 

4. O período de validade das propostas deverá ser de 120 (cento e 

vinte) dias. 

5. As Propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até as 

10:30h do dia 07 de Fevereiro de 2022 e serão aber tas em 

sessão Pública, no mesmo dia e local, às 10:35h na presença dos 

Concorrentes e público que desejar. 

6. As propostas deverão ser acompanhadas de uma garantia provisó-

ria no valor de 400.000,00Mt (quatrocentos mil meticais), válida 

pelo prazo de 150 (cento e cinquenta) dias. O concorrente pode 
alternativamente, apresentar a Declaração de Garantia, 
reconhecida pelo Cartório Notarial conforme o modelo con-
stante nos Documentos de Concurso. 

7. A visita ao local de execução das obras é obrigatória. Para o 

efeito, o concorrente poderá efectuar a visita no dia 21 de Janeiro 

de 2022 pelas 8:00h. 

8. O anúncio do posicionamento, está previsto para 10:30h do dia 25 

de Fevereiro de 2022, no endereço abaixo. 

 

FIPAG – Fundo de Investimento e Património do Abastecimento de Água 

Av. Filipe Samuel Magaia Nº 1291, R/C, Maputo-Moçambique 

Tel: 258 21308840 / Fax: 258 21308881 

Email: ugea.sede@fipag.co.mz  

www.fipag.co.mz 

15 e 17 de Janeiro de 2022 
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Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 

DO PAÍS OU MUNDO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

9ª SECÇÃO (COMERCIAL)

ANÚNCIO PARA A VENDA JUDICIAL
Faz-se saber que nesta Secção correm termos processuais, uns Autos de Carta 
Precatória, registada sob o nº 37/21/C, em que o exequente Moza Banco, SA 
move contra os executados Mozambique Mobile Solutions - MMS, Limitada, 
Sérgio Manul Fernando e Gabriel Gonçalves Manuel Nhassengo, para o 
pagamento da quantia exequenda no valor de 82 913 499,34MT (oitenta e dois 
milhões, novecentos e treze mil, quatrocentos e noventa e nove meticais e 
trinta e quatro centavos), foi designado o dia 10 de Fevereiro de dois mil e 
vinte e dois, pelas 12.00 horas, para abertura de propostas a serem apresentadas 
no Cartório deste Tribunal em carta fechada, até trinta minutos antes da hora 
marcada, para a venda em primeira praça dos bens abaixo indicados:

Verba Única
Um imóvel registado na Conservatória dos Registos e Notariado de Boane, sob 
o nº 1342 a fls. 93, do livro B/4 e inscrito sob o número 3941 a fls. 19, do livro 
G/7 a favor do co-executado Gabriel Gonçalves Manuel Nhassengo, divorciado, 
que constitui uma hipoteca a favor do exequente Moza Banco, SA, inscrita sob o 
número 554 a fls. 2 verso e seguintes, do livro C/6, pelo valor mínimo de 25 600 
000,00MT (vinte e cinco milhões e seiscentos mil meticais), considerando o 
valor da avaliação.
O imóvel pode ser examinado nos dias úteis, das sete horas e trinta minutos às 
quinze horas e trinta minutos, ficando o fiel depositário obrigado a mostrar o 
imóvel que se pretende examinar, nos termos do artigo 891, do C. P. Civil.
Mais faz-se saber aos titulares de direito de preferência da venda acima e de data 
e horas descritas.

Matola, aos vinte e oito dias do mês de Dezembro de dois mil e vinte e um

O Ajudante de Escrivão
Sarmento de Dias Jozine

Verifiquei

O Juiz de Direito
Salomão Paulo Manhiça
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA PROVÍNCIA DE 

MAPUTO
SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA 

E TRABALHO
BALCÃO DE ATENDIMENTO ÚNICO 

DA MATOLA
EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO DE 
ANGELINA MANUEL CUNA

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura 
de vinte e sete de Setembro de 
dois mil e vinte e um, exarada 
de folhas setenta e oito verso 
a folhas oitenta, do livro de 
notas para escrituras diversas 
número vinte e nove, traço “B”, 
barra BAÚ, deste Balcão, a cargo 
da Notária em exercício, Célia 
Bernardete Mestre Guambe, 
foi celebrada uma Escritura 
de Habilitação de Herdeiros 
por óbito de Angelina Manuel 
Cuna, de então cinquenta e um 
anos de idade, solteira, com 
última residência habitual no 
bairro Malhampsene, Município 
da Matola.
Que a falecida não deixou 
testamento ou qualquer outra 
forma de disposição da sua 
última vontade, tendo deixado 
como únicos e universais 
herdeiros de seus bens, 
seus filhos: Isabel Almone 
Muchanga, Alice Jacinto 
Macumbuza, Avelina Ana 
Rafael Sitoe, Ana Abílio 
Massango, solteiros, maiores e 
residentes no bairro da Matola.
Que não existem outras pessoas 
que de lei possam concorrer na 
sucessão.
Fazem parte da herança todos 
os bens móveis e imóveis, 
incluindo contas bancárias em 
nome da falecida.

Está Conforme

Matola, aos 29 de Novembro de 
2021

A Notária
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA PROVÍNCIA DE 

MAPUTO
SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E 

TRABALHO
BALCÃO DE ATENDIMENTO ÚNICO 

DA MATOLA
EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO DE 
MARIA ISABEL FRANCISCO 

CUAMBE

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura 
de seis de Dezembro de dois 
mil e vinte e um, exarada de 
folhas sessenta e oito a folhas 
sessenta e nove verso, do livro 
de notas para escrituras diversas 
número vinte e nove, traço 
“B”, barra BAÚ, deste Balcão, a 
cargo da Notária em exercício, 
CÉLIA BERNARDETE MESTRE 
GUAMBE, foi celebrada uma 
Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de MARIA 
ISABEL FRANCISCO CUAMBE, 
de então setenta e cinco anos 
de idade, solteira e com última 
residência habitual no bairro da 
Liberdade, Município da Matola.
Que a falecida não deixou 
testamento ou qualquer outra 
disposição da sua última 
vontade, tendo deixado como 
únicos e universais herdeiros 
de seus bens, seus filhos: Maria 
Elisa Jossefa, Ramos da Silva 
Ticane Jossefa, Jorge Francisco 
Ticane Jossefa e Laura Elias 
Mavie, solteiros, maiores e 
residentes na Matola.
Que não existem outras pessoas 
que de lei possam concorrer na 
sucessão.
Fazem parte da herança todos os 
bens móveis e imóveis, incluindo 
contas bancárias em nome da 
falecida.

Está Conforme

Matola, aos 23 de Dezembro de 
2021

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

9ª SECÇÃO (COMERCIAL)

ANÚNCIO PARA A VENDA JUDICIAL

Faz-se saber que nesta Secção correm termos processuais, uns 
Autos de Carta Precatória, registada sob o nº 43/21/C, em que 
o exequente FNB Moçambique, S.A. move contra a executada Ana 
Paula da Silva Ferreira, para o pagamento da quantia exequenda no 
valor de 6 549 601,26MT (seis milhões, quinhentos e quarenta 
e nove mil, seiscentos e um meticais e vinte e seis centavos), foi 
designado o dia 4 de Fevereiro de dois mil e vinte e dois, pelas 
13.00 horas, para abertura de propostas a serem apresentadas no 
Cartório deste Tribunal, em carta fechada, até trinta minutos antes 
da hora marcada para a venda em primeira praça dos bens abaixo 
indicados:

Verba Única

Um imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial de Maputo, 
sob o nº 61.442 (sessenta e um mil e quatrocentos e quarenta e dois) 
a fls. 177 verso (cento e setenta e sete verso), do livro B/112 (B barra 
cento e doze) e inscrito na mesma Conservatória, sob o número 
82.285 (oitenta e dois mil e duzentos e oitenta e cinco), a fls. 54 
verso (cinquenta e quatro verso) do livro G-115 (G cento e quinze) a 
favor da executada, pelo valor mínimo de 4 750 000,00MT (quatro 
milhões e setecentos e cinquenta mil meticais).
O imóvel (T-03, unifamiliar) encontra-se localizado no bairro Belo 
Horizonte, Rua da Namaacha, nº 20, província de Maputo.
Mais se solicita que os valores respeitantes à venda sejam depositados 
na conta do BCI - Banco Comercial e de Investimentos, S.A., NIB 
000.80000.5486853610180 e o envio da nota de crédito, a fim de 
ser junta aos autos.
O imóvel pode ser examinado nos dias úteis, das sete horas e trinta 
minutos às quinze horas e trinta minutos, ficando o fiel depositário 
contactável pelo exequente obrigado a mostrar o imóvel que se 
pretende examinar, nos termos do artigo 891, do C.P. Civil.
Mais faz-se saber aos titulares de direito de preferência da venda 
acima e de data e horas descritas.

Matola, aos vinte dias do mês de Dezembro de dois mil e vinte e 
um.

O Ajudante de Escrivão
Sarmento de Dias Jozine

Verifiquei

O Juiz de Direito
Salomão Paulo Manhiça

294
679

GESTOR DO ARMAZÉM 

 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Requisitos Gerais: 

Educação: Bacharelato ou licenciatura em logística, gestão da cadeia de suprimentos ou 

administração de empresas. Qualquer outro diploma em áreas afins é uma vantagem. 

Certificação PHC é uma vantagem  

Experiência: 

• Mais de 5 anos de experiência. 

• Experiência de trabalho comprovada como Gestor de armazém em qualquer unidade de 

logística 

• Domínio dos procedimentos de gestão de armazém e conhecimentos das melhores 

práticas na logística 

• Capacidade comprovada de implementar iniciativas de melhoria de processos; 

• Forte conhecimento dos indicadores chave de desempenho na logística (KPIS); 

• Experiência prática com software e base de dados de gestão de armazém; 

• Habilidades de liderança e capacidade de gerenciar funcionários; 

• Fortes habilidades de tomada de decisão e resolução de problemas; 

• Deve ter uma abordagem profissional e dinâmica no trabalho; 

A TEC- LDA,  pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um gestor de Armazém para 

gerir 2 armazens em conformidade com as políticas e visão da empresa; supervisionará as 

operações de recebimento, armazenamento, distribuição e manutenção. Gerir equipa de todos 

os 2 armazéns, garantir uma gestão de stock de forma  correcta e precisa, organizar a reposição 

de stock, supervisionar todos os armazéns, planear e controlar todas as tarefas operacionais, 

bem como as tarefas administrativas do back office e da recepcção dos  armazéns. Em última 

análise, garantirá que as metas de produtividade sejam alcançadas e que todos os processos dos 

Armazéns  estejam funcionando sem problemas e prontalmente. 

 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Tarefas principais: 

- Manter os sistemas de controlo de stock actualizados e verificar de forma precisa os valores 

de stock; 

- Assegurar o controlo de stock; e sua  reconciliação no sistema PHC; 

- Cumprir todos os requisitos da legislação de armazenamento, manuseio e transporte; 

- Planear as necessidades futuras de acordo com as necessidades enviadas pelos departamentos 

e com as tendências de consumo anteriores; 

- Garantir os stocks mínimos e seus reaprovisionamentos; 

- Garantir o inventário físico diário dos produtos; 

- Garantir que os objectivos de qualidade e os prazos de entrega sejam cumpridos; 

- Manter padrões de saúde e segurança, higiene e segurança; 

- Interagir com as obras, fornecedores, os nossos gestores de frota e empresas de transporte; 

- Produzir relatórios e estatísticas semanais, mensais sobre movimentos de stock ( entradas e 

saídas), indicadores de obsolescência de stock e indicadores de produtividade da logística; 

- Monitorar a qualidade dos serviços prestados; 

- Treinar, supervisionar e avaliar funcionários 

- Motivar, organizar, disciplinar e incentivar o trabalho em equipe de todos os colaboradores 

para garantir que as metas de produtividade sejam atingidas ou excedidas; 

- Assegurar plano diário das equipas; 

- Controlar que todos os procedimentos são efectivamente e correctamente aplicados por todos  

em todas as funções recebimento, controlo, armazenamento, picking e entrega ao cliente 

interno; 

• Desejo de evoluir numa equipa pronta a enfrentar de forma positiva os desafios 

colocados por uma organização em constante evolução e crescimento; 

• Disponibilidade para trabalhar sob pressao e aos fim de semanas. 

A selecção será realizada através da avaliação de curriculum e entrevista. 

A TEC-LDA, convida  aos interessados em concorrer para estas vagas a enviarem o  CV, cópia 

de certificados até 31 de Janeiro de 2022, através do endereço de e-mail: 

recrutamento@teclda.com  

A prioridade na selecção será dada ao candidato (a) que preencheer os requisitos gerais para a 

vaga 

 

- Monitorar a actividade diária entre o portal e oPHC para garantir que não exista atraso na 

entrega de materiais  em estoque no armazém; 

- Entrar em contacto com as obras com estoque ainda não entregue; 

- Controlar os relatórios de inventário, de danificado ou quebrado.  

 

recrutamento@teclda.com
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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

República de Moçambique
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

COFRE GERAL DOS REGISTOS E NOTARIADO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Adjudicação
De acordo com a alínea d) do nº3 Artigo 33 conjugado com o nº2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação 
Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo 
Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação dos seguintes concursos:

Entidade adjudicada Objecto de Contratação
 Montante de 
Adjudicação

Concurso

OITUS HOME, Lda Contratação para o fornecimento 
de mobiliário de escritório- Lote I

3.500.000,00 MT Concurso Limitado
Nº22/UGEA/CGRN/2021

OITUS HOME, Lda Contratação para o fornecimento 
de mobiliário de escritório- Lote 
III

3,500,000,00 MT Concurso Limitado
Nº22/UGEA/CGRN/2021

Gil Construções Manutenção do edifício da 
Conservatória de Registo Civil de 
Chimoio

1,966,507.81 MT Concurso Limitado Nº18/
CGRN/UGEA/2021

E. R Sociedade de 
Hotelaria e Turismo

Transporte da viatura via barco 
para o Distrito Municipal de 
Kanyaka 

30,000.00 MT Ajuste Directo Nº02/
CGRN/UGEA/2022

Maputo, Janeiro de 2022
O Presidente do Conselho de Administração do Cofre   

____________________________ 
(Ilegível)  
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
______

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Direcção Nacional de Desenvolvimento Económico Local 

CANCELAMENTO DE CONCURSO

Em conformidade com o regulamento, políticas, directrizes e procedimentos de Procurement do 

financiador, conjugados com o Decreto Nº 05/2016, 08 de Março que aprova o Regulamento de Contratação 
de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, serve o 

presente anúncio, para comunicar a todos os concorrentes, o cancelamento por motivos administrativos, 

do concurso abaixo indicado, publicado no jornal “Notícias” entre os dias 14 e 15 de Outubro de 2021.

Nº  do Concurso Objecto Modalidade

12/PROMER/PS/2021/FA

Digitalização e Arquivo Electrónico 

de Processos de procurement de 

Estradas no âmbito do PROMER

Concurso Limitado

Inês dos Santos Cuambe
Directora da DNDEL

Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural – Direcção Nacional de Desenvolvimento Local
, Endereço: Praça dos Heróis Moçambicano,  Edifício-Sede do MADER, Bloco A, 3º. Andar, Caixa Postal Nº 1406 -  Maputo - Moçambique  - 

Wedsite: www.agricultura.gov.mz
443

 

 

 

ANÚNCIO DE VAGA 

O Grupo Sombra Matsinhe, está a recrutar 1 (um) 
Assistente de Recursos Humanos, sendo que este deve 

possuir no mínimo 10ª Class e formação em Gestão de R. 

Humanos. 

Candidato deve possuir 1 a 2 anos experiência de trabalho 
na área em que está a candidatar – se e apresentar no 
mímino 2 cartas de referência (obrigatórios), de 
eventuais empregos anteriores. Para os interessados podem 
enviar os seus CV’s pelo seguinte endereço electrónico: 
tomas@sombramatsinhe.co.mz. O prazo de entrega das 
candidaturas termina no dia 24 de Janeiro de 2022.  
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Baixe o aplicativo Notícias digital na Play Store ou App Store e leia os nossos jornais. 
Termos e condições aplicavéis

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

ENCONTRE AS MELHORES 

VAGAS DE EMPREGO

EM PRIMEIRA MÃO
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Acácio Moisés Tembe

Adão André Maueie

Adérito Adriano Miguel

Adérito Manuel Mabjaia

Adília Sebastião Cuna

Adosinda Rojas Simbine

Adriano Alberto Chandamela

Afonso Paulino Cuambe

Afonso Teixeira L. Agostinho

Agércio Xai-Xai Mucavele

Albertina Armando M. Inguane

Alberto Eduardo Massochua

Alcídio Severiano Simango

Alex Mwase

Alfredo André Macaiele

Alfredo Felisberto Limeme

Alfredo José Mula

Alfredo Olímpio Valanhiua

Almeida Uamajoca Mabunda

Almirante Narciso Matavel

Amélia Armando Vilanculos

Amélia João Langa

Amélia Julião Manuel

Américo Bernardo Boane

Amir Mahomed Omar

Anastância Lídia Baloi

André Jossias Macia

Ângelo Violeta Simbine

Anibal José Sitoe

Antonieta Carlos Manjate

António Valente Nhantumbo

Arlindo Manuel José Chauque

Arlindo Sitoe

Armando Ernesto Macie

Armindo Felisberto Machefelane

Arnaldo Muvavi

Arsénio David Sitoe

Augusto Lourenço Gume

Aurélio Jacinto António

Avelar Victor Nhaquele

Avelino da Conceição Simão

Azídio José

Basílio César Nube

Benedito Pedro Zavale

Benjamim Mbonye

Bonifácio Manuel Muchanga

Cândido Mendes Benzane

Carlos Gidean José Munguambe

Carlota Isac Cossa

Cátia Simão Mucavele

Cecília Sousa Mabota

Célcia Laquecina Vilanculos

Celestino Cossetine Mavuie

Célio Elias Manhicana

Cemana Ferdinand

Centro Infantil 29 De Setembro

César Manuel Chissico

Charles C. de Jesus Xavier

Cláudio Carlos Mavume

Constantino Arnaldo Maunze

Cristóvão Mário Matusse

Custódio Correia Voabil

Dang Quoc Trung

Daniel Samuel Benhane

Dércio de Jesus F. M Bombi

Domingas Orlanda Machavele

Domingos Mabui

Edmilson Américo Munguambe

Elisa I. Castigo Chilaule

Elisabeth Ernesto C. Mucavela

Emerson Emília P. Cuamba

Emília Esperança Pinoca

Ernesto Augusto Mathula

Ernesto Pedro Chicra

Eunésio Luís Cumbane

Fátima Laurinda Nhanzime

Fernando David Mabota

Francisco António P. Bauque

Francisco Mailona Tovela

Gertrudes Darclee Dinis

Hélder Francisco Moçambique

Helena Sebastião Nhantumbo

Hermelindo Miguel Chilaule

Hilário António A. Nhatave

Humberto Morais

Ilda F. Alberto Bambo

Ilídio Zacarias Pascoal

Imelda José Bila

Isabel Francisco Magule

Isabel João Magombe

Isac Paulo Monjane

Isidro Salvador Chissano

Itelvina Júlio Bonzela

Ivante Patreque Muringani

Jacinta Ernesto Tovela

Jean Damascene Uwineza

Jean de Dieu Byiringiro

João Fernando Chirindzane

João Francisco Cambaco

Jorge Abílio Muchanga

Jorge Jerónimo Mungoi

Jorge Rui Berene

José Fernando Matcheve

José Manuel Zavale

José Salomão Tene

Jotácio Ratxide Gogo

Julião Bacela

Júlio Casimiro Mambo

Kamil Abdulrazaque

Kassam Ahmad

Laura Jonas Ndzevo

Laurinda Alberto Samuel

Laurinda Silva

Lázaro Chissano

Lídia Precina Sitole

Lina Serafim Manhiça

Loudovico J. Pedro Chau

Lúcia Mateus

Luísa Palmira Macamo Cunhete

Lurdes Adriano Massingue

Marcelo Nelson Bape

Maria de Assunção A. Mujovo

Maria Fernanda F. Matola

Maria Madalena Z Cumbe

Nádia Palmira A. Branco

Narciso Alfredo Chiziane

Natacha da Conceição Cardoso

Ndizeye Jean Baptista

Ngayabateranya Bernard

Nilton C.M.Suzana Mubusso

Nzanywayimana Gratien

Olávio Isaias Doa A. Langa

Olívia Armindo Mafuiane

Opportunity Lda

Otília Julião Mahundle

Paulo Armando Mazanga

Paulo Elias Nhamusso

Paulo Sérgio de S. Varinde

Pedro da Conceição Visconde

Pedro Januário Benjamim

Pedro Melita Come

Raul José Malate

Refinaldo Mário Sitoe

Sábado Carlos Timane

Safura Márcia Cumbe

Samuel Agostinho Simbine

Samuel Alfredo Mutolo

Samuel Ruhigira

Sebastião Fermino Bila

Sérgio Bondade Buque

Simão Miguel Caetano

Somotor

Sousa João Cossa

Sphiwe Dennise Msibi

Tara Travel

Telma Bernadete Gonçalves

Teodor Salomão Chelene

Titos Ernesto Mabota Zandamela

Titos Manuel Kuetsele

Tomás Almeida Muchanga

Trans-FMS, Lda

Uatuania Tibana

Ussene Badrú Mozinho

Valdemiro Alberto Senda

Vedaste Iraguha

Virgílio José E Jane

Vuiano José Cossa

Yves Ngenzi

Zefanias Alexandre Cau

A CARTRACK, LDA, vem pela presente solicitar a 

comparência nos seus escritórios, sitos na Avenida 

de Moçambique nº 2600 R/C – Maputo, dos clientes 

abaixo mencionados, para tratarem de assuntos do 

seu interesse, no prazo de 10 (dez) dias, contados a 

partir da data de publicação do presente anúncio, sob 

pena desta empresa pôr em funcionamento os meios 

legais apropriados, com o fim de  salvaguardar os seus 
legítimos interesses. 

AVISO
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

9ª SECÇÃO (COMERCIAL)

ANÚNCIO PARA A VENDA JUDICIAL

Faz-se saber que nesta Secção correm termos 
processuais, uns Autos de Carta Precatória, 
registada sob o nº 41/21/C, em que o exequente 
FNB  Moçambique, S.A., move contra  o executado 
NGUTONETO, Sociedade Unipessoal, Limitada, 
para o pagamento da quantia exequenda no valor 
de 32 534 317,30MT (trinta e dois milhões, 
quinhentos e trinta e quatro mil, trezentos 
e dezassete meticais e trinta centavos), foi 
designado o dia 14 de Fevereiro de dois mil e 
vinte e dois, pelas 12.00 horas, para abertura 
de propostas, a serem apresentadas no Cartório 
deste Tribunal em carta fechada, até trinta 
minutos antes da hora marcada para a venda em 
primeira praça dos bens abaixo indicados:

Verba Única

Um imóvel descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Maputo, sob o nº 32.442 (trinta e dois 
mil, quatrocentos e quarenta e dois) a fls. 50 
(cinquenta), do livro B/85 (B barra oitenta e cinco) 
e inscrito na mesma Conservatória sob o número 
84.453 (oitenta e quatro mil e quatrocentos e 
cinquenta e três) a fls. 15 (quinze), do livro G/123 
(G barra cento e vinte e três) a favor de Moisés 
Luís Guambe, casado em regime de comunhão 
de bens adquiridos com Ilda Elias Simbine, 
de nacionalidade moçambicana, residente no 
quarteirão oito, casa número quarenta, Machava, 
cidade da Matola.
As propostas devem mencionar preço superior 
ao constante da avaliação, no valor de 81 
047,50USD (oitenta e um mil, quarenta e 
sete e cinquenta dólares norte-americanos) - 
contravalor em meticais.
Mais se solicita que os valores respeitantes 
à venda sejam depositados na conta do BCI - 
Banco Comercial e de Investimentos, S.A., NIB-
000800005484021210180, e o envio da nota de 
crédito, a fim de ser junta aos autos.
O imóvel pode ser examinado nos dias úteis, 
das sete horas e trinta minutos às quinze horas 
e trinta minutos, ficando o fiel depositário, o Sr. 
Dério Balói, funcionário do banco exequente, 
obrigado a mostrar o imóvel que se pretende 
examinar, nos termos do artigo 891, do C. P. Civil.
Mais, faz-se saber aos titulares de direito de 
preferência da venda acima e de data e horas 
descritas.

Matola, aos vinte e oito dias do mês de 
Dezembro de dois mil e vinte e um

O Ajudante de Escrivão
Sarmento de Dias Jozine

Verifiquei

O Juiz de Direito
Salomão Paulo Manhiça
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Faz saber que pela Primeira Secção Comercial deste Tribunal 
Judicial da Cidade de Maputo correm éditos de trinta dias, 
citando os herdeiros incertos que se julguem com a qualidade 
de herdeiros ou sucessores de Erique Matusse, ora ausentes 
em parte incerta do país, para, no prazo de 20 (vinte) 
dias, que começa a correr depois de findo o dos éditos, 
tudo a contar da data da segunda e última publicação deste 
anúncio no jornal “Notícias”, virem aos Autos de Incidente 
de Habilitação de Herdeiros nº 58/2021-P que por esta 
Secção o requerente FNB Moçambique, SA, intentou contra 
aquele falecido, mostrarem essa qualidade, a fim de serem 
julgados habilitados para o efeito de com eles se prosseguir 
os ulteriores termos da causa.

Para constar lavrou-se este edital e mais dois de igual teor 
que vão ser afixados nos lugares determinados por lei.

Maputo, aos 23 de Dezembro de 2021

A Escriturária Judicial Provincial
Isménia Mendes Naroromele

Verifiquei

O Juiz de Direito
João de Almeida F. Guilherme

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

1ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL DE TETE

DEPARTAMENTO DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS
a) O Tribunal Administrativo Provincial de Tete convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras, interessadas a apresentarem propostas fechadas para os 

concursos discriminados na tabela abaixo: 

Nº de 
Ordem

Objecto do concurso Modalidade de contratação
Data de entrega das 

propostas
Data e hora de abertura 

das propostas
Custo do caderno de 

encargo
Valor de garantia 

provisória

1
Fornecimento de combustíveis e 
lubrificantes

Concurso de pequena 
dimensão

27/01/2022
08horas

27/01/2022
08h30

1.500,00Mts N/Aplicável 

2 Fornecimento de géneros alimentícios 
Concurso de pequena 
dimensão 

27/01/2022
08horas

27/01/2022
09h30

1.500,00Mts N/Aplicável 

3
Manutenção e reparação de imóveis e 
no edifício do Tribunal

Concurso de pequena 
dimensão 

27/01/2022
08horas

27/01/2022
10h30

2.500,00Mts N/Aplicável 

4
Fornecimento do material duradouro 
de escritório 

Concurso de pequena 
dimensão 

27/01/2022
08horas

27/01/2022
11h30

1.500,00Mts N/Aplicável 

5
Fornecimento do material de consumo 
para escritório 

Concurso de pequena 
dimensão

27/01/2022
08horas

27/01/2022
12h30

2.000,00Mts N/Aplicável 

6 Fornecimento do material de limpeza
Concurso de pequena 
dimensão 

27/01/2021
08horas

27/01/2022
13h30

1.000,00Mts N/Aplicável 

7 Prestação de serviços de limpeza
Concurso de pequena 
dimensão 

28/01/2022
08horas

28/01/2022
08h30

1.500,00Mts N/Aplicável 

8
Fornecimento do material de consumo 
para informática 

Concurso de pequena 
dimensão 

28/01/2022
08horas

28/01/2022
09h30

2.500,00Mts N/Aplicável 

9
Prestação de serviços de segurança 
nas residências do Tribunal

Concurso de pequena 
dimensão 

28/01/2022
08horas

28/01/2022
10h30

2.500,00Mts N/Aplicável

10
Agenciamento de viagens e serviço de 
rent-a-car

Concurso de pequena 
dimensão 

28/01/2022
08horas

28/01/2022
11h30

1.500,00Mts N/Aplicável 

11
Fornecimento do material de cama, 
banho e mesa

Concurso de pequena 
dimensão 

28/01/2022
08horas

28/01/2022
13h30

1.000,00Mts N/Aplicável 

12 Fornecimento do mobiliário
Concurso de pequena 
dimensão 

31/01/2022
08horas

31/01/2022
09h30

2.500,00Mts N/Aplicável 

13 Fornecimento de electrodomésticos 
31/01/2022

08horas
31/01/2022

10h30
1.500,00Mts N/Aplicável 

b) Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquirí-los no Tribunal Administrativo Provincial de Tete, sito no 

Bairro Josina Machel, Av. 24 de Julho nº 1615, R/C, na Cidade de Tete, telefone nº+258-25222003 e Fax nº +258-25222007, pela importância referida na tabela acima, não 

reembolsável, que deverá ser depositada na conta Bancária nº 289115485, Millenuim Bim com o NIB: 0001.0000.00289115485.57; e

c) O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Publicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 

5/2016, de 8 de Março.

Tete, Janeiro de 2022

Autoridade competente
75

MUNICÍPIO DA CIDADE DE XAI-XAI

CONSELHO MUNICIPAL
---------- ¨¨¨ ----------

Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEA)

ANÚNCIO DE CONCURSOS
O Conselho Municipal da Cidade de Xai-Xai convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais interessados para apresentarem propostas fechadas para os concursos 

discriminados na tabela abaixo: 

Nº de 
ordem

Modalidade de 
contratação e 
a respectiva 
referência

Objecto do Concurso

Data e hora 
de entrega de 

documentos de 
qualificação e 

propostas

Data e hora de abertura 
de documentos de 

qualificação e propostas

Garantia Provisória
Custo de caderno de 

encargo
Valor Validade

01
Concurso nº 

90J000141/
CL/01/2022

Fornecimento de 
Contentores de 

Acondicionamento dos 
Resíduos Sólidos

Dia 02/02/22 Hora: 
08.30h

Dia 02/02/22 Hora: 
08.45h

N/A N/A
1.000,00

02
Concurso nº 

90J000141/
CP/01/2022

Fornecimento de 
Combustível para o 

Conselho Municipal da 
Cidade de Xai-Xai

Dia 11/02/22 Hora: 
10.30h

Dia 11/02/22 Hora: 
10.45h 225.000,00 120 dias

2.000,00

CONTA BIM-CMCXX: 101951269

1. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou levantá-los pela importância não reembolsável, 
segundo os valores acima, para cada conjunto, assim como fazerem a entrega das suas propostas, no seguinte endereço: UGEA do Conselho Municipal da 
Cidade de Xai-Xai, AV. Samora, Caixa Postal nº14, telef 282224 40, 282 224 25, fax nº282 223 49, Email: cmcxxugea@gmail.com 

2. O concurso terá uma validade de 12 a 21 dias a contar desde a data de publicação no jornal e as propostas terão uma validade de 90 dias;

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

desejarem comparecer a sessão.

4. O anúncio do posicionamento dos concorrentes do concurso n.º CL/01 terá lugar no dia 9/2/2022, pelas 09.00horas e o concurso n.º CP/01 terá lugar no 

dia 18/2/2022, 10.00horas, ambos na UGEA do Conselho Municipal da Cidade de Xai-Xai.

5. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços de Estado, 

aprovado pelo Decreto nº5/2016 de 8 de Março.
6. A verba orçamental para cobertura das despesas decorrentes do contrato é a seguinte: Receitas Próprias.

Xai-Xai, aos 17 de Janeiro de 2022
O Presidente

––––––––––––––––––––
Emídio Benjamim Xavier

(Técnico Superior N1)

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 MAFALDA 
FRANCISCO CHILUSSE 

CHAIDE CUMAIO

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura 
de vinte e nove de Dezembro de 
dois mil e vinte e um, exarada 
de folhas vinte e nove a trinta, 
do livro de notas para escrituras 
diversas número trezentos e 
sessenta e quatro, traço “B”, do 
Segundo Cartório Notarial de 
Maputo, perante mim, EDUARDO 
CHARLES LUNABO, Conservador 
e Notário Superior, em exercício 
no referido Cartório, foi celebrada 
uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de MAFALDA 
FRANCISCO CHILUSSE CHAIDE 
CUMAIO, de sessenta anos de 
idade, no estado de casada, sob o 
regime imperativo de separação 
de bens com Victorino Mundau 
Cumaio, de nacionalidade 
moçambicana, com última 
residência habitual no bairro 
do Zimpeto, filha de Francisco 
Chilusse Chaide e de Raquelina 
Djedje.
Que a falecida não deixou 
testamento ou qualquer outra 
disposição da sua última. 
Deixando como únicos e 
universais herdeiros de todos seus 
bens, seus filhos: Victor Zefanias 
Uamusse, Vânia Raquelina 
Zefanias Uamusse, Larson 
Manuel Chongo e Abiezer 
Vitorino Cumaio, 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 14 de Janeiro de 

2022
A Notária
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 

ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E 
RELIGIOSOS

CONSERVATÓRIA DO REGISTO 
CIVIL E NOTARIADO DE 

MARRACUENE

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO 

DE PEDRO JOÃO MUCUHO

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura 
pública de trinta de Novembro 
de dois mil e vinte e um, exarada 
de folhas quarenta e seis verso a 
folhas quarenta e sete verso, do 
livro de notas para escrituras 
diversas número um, barra 
“B”, desta Conservatória com 
funções notariais, a cargo de 
Cecílio Moisés Bila, licenciado 
em Direito, Técnico Superior 
de Registos e Notariado N2, 
Conservador “B”, no exercício de 
funções notariais, foi celebrada 
uma Escritura Pública de 
Habilitaçaõ de Herdeiros por 
óbito de PEDRO JOÃO MUCUHO, 
no estado de solteiro, residente à 
data da sua morte, no bairro de 
Laulane, na cidade de Maputo, 
ocorrido no dia vinte e sete de 
Julho de dois mil e vinte e um, 
no Hospital Geral de Mavalane, 
vítima de doença, sem ter 
deixado testamento ou qualquer 
disposição de última vontade.
Que deixou como seus únicos e 
universais herdeiros, seus filhos: 
Orlando Óscar Pedro Mucuho, 
Almiro Pedro Mucuho, 
solteiros, maiores e Enário 
Pedro Mucuho, menor de idade, 
todos residentes em Marracuene.
Que não há outras pessoas que 
com eles concorram à sucessão.
Que da herança constam bens 
móveis, imóveis e conta bancária.

Está Conforme
Marracuene, aos vinte e um de 
Dezembro de dois mil e vinte 

e um
O Conservador

(Ilegível) 677

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE GAZA

2ª SECÇÃO CÍVEL
Xai-Xai

ANÚNCIO
O SENHOR DOUTOR ISAÍAS AMÓS DUVANE, 

MERITÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DO 
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE GAZA

Pela Segunda Secção Cível do Tribunal Judicial 
da Província de Gaza, nos Autos de Carta 
Precatória, registados sob o nº 11/2021, 
extraída nos Autos de Execução Ordinária 
nº 28/20-P, em que é exequente FNB 
Moçambique, SA e executada Ngutoneto, 
Sociedade Unipessoal, Limitada, que 
correm seus termos na 1ª Secção Comercial 
do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, que 
no próximo dia 7 de Fevereiro de 2022, pelas 
11.00 horas, no edifício do Tribunal Judicial da 
Província de Gaza, será posto por arrematação 
em hasta pública, pela primeira praça, através 
de propostas em cartas fechadas, a venda dos 
bens que a seguir se mencionam, a maior lanço 
oferecido acima do valor que adiante se indica, 
penhorado àquela executada:

Verba Única

Um imóvel descrito na Conservatória dos 
Registos e Notariados de Bilene, descrito sob o 
número 446 (quatrocentos e quarenta e seis) 
a folhas 40 (quarenta) do livro B-três, inscrito 
na mesma Conservatória, sob o artigo 513 
(quinhentos e treze) a folhas 29 V (vinte e nove 
verso) do livro G/2, a favor de Moisés Luís 
Guambe, casado em regime de comunhão de 
bens adquiridos com Alda Elias Simbine, pelo 
valor de 181 000 000USD (cento oitenta e 
um mil dólares norte-americanos).
As propostas deverão ser apresentadas em 
cartas fechadas até 30 (trinta) minutos antes 
da hora designada para a sua abertura.

Xai-xai, aos 7 de Janeiro de 2022

A Escrivã de Direito
Rachel Aulino Monjane Nhantumbo

Verifiquei

O Juiz de Direito
Dr. Isaías Amós Duvane
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ANÚNCIO DE CONSULTORIA
Referência Nº 01 /PLAN/18+/2022

A Plan International é uma organização não-governamental que opera em todo o mundo através de desenvolvimento comunitário 
centrado na criança para realizar os direitos das crianças e outros direitos humanos, a fim de acabar com a pobreza nos países em 
desenvolvimento. A Plan International Moçambique em colaboração com o Parlamento Juvenil e a Rede Hopem, estão a implemen-
tar o projecto 18+ financiado pela Plan Alemanha para o Fortalecimento da Sociedade Civil de modo a contribuir na igualdade de 
género e acabar com o casamento prematuro em Moçambique. 
A Plan International pretende contratar um(a) consultor(a) para realizar o estudo Final do Projecto 18+.

Duração: A consultoria deverá estar concluída até ao dia 30 de Março de 2022.
Local de realização de trabalho: distrito de Jangamo, província de Inhambane.

Conteúdo da proposta 
O consultor deverá apresentar propostas técnica e financeira detalhada para a consultoria. A proposta financeira deve ser 
apresentada em moeda local, e deve incluir detalhes de todas unidades, custo unitário e custo total relacionados com a pesquisa. A 
proposta técnica deve descrever detalhadamente a abordagem e metodologia propostas, incluindo um plano de trabalho. 

Objectivos da Consultoria
O objectivo principal desta consultoria é realizar a avaliação final do projecto que vai permitir aferir em que medida o projecto 
alcançou os objectivos e resultados preconizados e que factores contribuíram ou impediram o alcance desses resultados na área 
de actuação do projecto.  A avaliação final irá também, e em especial, verificar a relevância, eficiência, eficácia, relevância, impacto 
e a sustentabilidade das actividades implementadas e o alinhamento do projecto com as prioridades definidas para o período de 
implementação.  Finalmente a avaliação irá aferir as lições aprendidas e melhores práticas decorrentes das intervenções e que 
poderão ser relevantes e capitalizadas em actuações similares e futuras ao nível da Plan International. 

Requisitos Exigidos:
O/a consultor/a deve ter experiência anterior comprovada na execução de trabalhos similares no país ou no contexto regional ou 
em outro lugar e deve ter as seguintes competências:

•	 Pós-graduação ou PhD (preferido) em Ciências Sociais, Antropologia, Direitos Humanos, Estudos de Desenvolvimento, 
Ciências Públicas, Saúde Pública ou equivalente;

•	 Especialização e experiência em pesquisa, em particular pesquisas de base e avaliações, particularmente nas áreas de 
gênero, SDSR, direitos da criança e participação infantil;

•	 Experiência na temática das uniões prematuras e forçadas, políticas e sistemas de serviços relacionados em Moçambique;
•	 Apresentação de uma equipa tecnicamente forte e habilitada para a avaliação proposta ( líder e membros de suporte);
•	 Experiência mínima de 3 anos na realização de estudos semelhantes, avaliações formativas de programas e projectos de 

desenvolvimento e humanitários;
•	 Experiência na gestão e supervisão de inquéritos em grande escala e capacidade para garantir informações e dados 

exactos e cumprir o prazo;
•	 Proficiência em produção e análise de dados quantitativos e qualitativos;
•	 Experiência na concepção de metodologias, ferramentas e questionários relacionados ao gênero, direitos da criança, 

participação infantil e outras questões de desenvolvimento social;
•	 Experiência em recolha e análise de dados usando metodologias participativas e alinhadas com o actual contexto da 

pandemia da Covid-19;
•	 Experiência comprovada na produção de relatórios concisos e de alta qualidade decorrentes de estudos e pesquisas;
•	 Experiência em formação de colectores de dados e na recolha/supervisão usando pacotes estatísticos;
•	 A experiência de trabalhar com comunidades locais em Moçambique é uma vantagem comparativa!
•	 Fluência em Inglês e Português. 
•	 Proficiência na língua local de Jangamo é uma vantagem.

As propostas técnicas e financeiras assim como os outros requisitos exigidos deverão ser submetidos em formato electrónio até 
28 de Janeiro de 2022, pelas 13.30 minutos, no seguinte correio electrónico procurementmaxixe@plan-international.org com 
assunto “Consultoria –Realização de Avaliação Final do projecto 18+”. 

Os/as candidatos/as interessados e que reúnam os requisitos exigidos são convidados a solicitar os Termos de Referência a partir 
do endereço acima citado até ao dia 21 de Janeiro de 2022 pelas 12 horas.

ENCONTRE AS MELHORES

  OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO

PARA A SUA EMPRESA EM PRIMEIRA MÃO

NOTÍCIAS DIGITAL
EM QUALQUER LUGAR DO PAÍS

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

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

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, citando a executada Hafura Adamogy 
Ussiana Tomás, com a última residência conhecida na Av. Kennet Kaunda, 
nº 1396, R/C, nesta cidade, ora em parte incerta, para, no prazo de 10 
(dez) dias, que começa a correr depois de findo o dos éditos, tudo a contar 
da data da segunda e última publicação deste anúncio no jornal, pagar ao 
exequente BCI - Banco Comercial e de Investimentos, SA, a quantia de 1 
983 222,96MT (um milhão, novecentos e oitenta e três mil, duzentos 
e vinte e dois meticais e noventa e seis centavos), em dívida nos Autos 
de Execução Ordinária nº 141/2021-I, que por esta Secção lhe move o 
referido exequente ou, no mesmo prazo nomear à penhora bens suficientes 
para pagamento da dívida e do mais que acrescer ou deduzir a oposição 
que tiver, nos termos do artigo 811º, nº 1 do Código do Processo Civil, sob 
pena de, não o fazendo, se devolver o direito ao exequente, prosseguindo a 
execução seus ulteriores termos, conforme tudo melhor consta da petição 
inicial, cujo duplicado se à disposição nesta Secção, onde poderá solicitá-lo 
em qualquer dia útil, dentro das horas normais de expediente.

Maputo, aos 27 de Novembro de 2021

O Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane

Verifiquei

O Juiz de Direito
Hermenegildo Pedro Chambal
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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, citando o executado Edson Bruno da 
Costa Pires, com a última residência conhecida no bairro Bloco I, cidade de 
Nacala-Porto, província de Nampula, ora em parte incerta, para, no prazo 
de 10 (dez) dias, que começa a correr depois de findo o dos éditos, tudo 
a contar da data da segunda e última publicação deste anúncio no jornal, 
pagar ao exequente BCI - Banco Comercial e de Investimentos, SA, a 

quantia de 772 728,24MT (Setecentos e setenta e dois mil, setecentos 
e vinte e oito meticais e vinte e quatro centavos), em dívida nos Autos 
de Execução Ordinária, nº 113/2020-I, que por esta Secção lhe move o 
referido exequente ou, no mesmo prazo nomear à penhora bens suficientes 
para pagamento da dívida e do mais que acrescer ou deduzir a oposição 
que tiver, nos termos do artigo 811º, nº 1 do Código do Processo Civil, sob 
pena de, não o fazendo, se devolver o direito o exequente, prosseguindo a 
execução seus ulteriores termos, 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 27 de Novembro de 2021

O Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane

Verifiquei

O Juiz de Direito
Hermenegildo Pedro Chambal 479
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MOÇAMBIQUE

Anúncio De Concurso Para Contração De Consultor Para
Design de Trabalho, Análise, Descrição, Avaliação

Análise de habilidades e competências

N⁰ 01/PLAN/HR/2022

A Plan International Moçambique, sita na Cidade de Maputo, Bairro Sommerchield, Rua Justino 

Chemane nº 271, é uma organização humanitária e de desenvolvimento que promove os direitos 

da criança e igualdade para meninas. 

No âmbito da revisão da Estratégia , a Plan International Moçambique pretende contratar um/a 

consultor/a que irá liderar o processo de  (1) design, análise e revisão das descrições de trabalho, 

(2) avaliação e classificação do trabalho e (3) análise de habilidades e competências.

O/As interessado/as poderão solicitar os Termos de Referência até ao dia 24 de Janeiro de 2022 

pelo seguinte endereço electrónico applications.mozambique@plan-international.org

A candidatura deverá ser em língua inglesa e intitulada: “Workforce Planning- Plan 

International Mozambique”. e submetida até 28 de Janeiro de 2022, para: applications.

mozambique@plan-international.org 481
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Concurso nº31/OPSNV/2022
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ASSISTÊNCIA E CAPACITAÇÃO NA GESTÃO DE CONTRATOS DE 
OBRAS E FISCALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA) NO QUADRO DO PRONASAR

Anúncio
SNV-Organização Holandesa para o desenvolvimento é uma organização não-lucrativa de desenvolvimento 
internacional. Fundada na Holanda há 50 anos, construímos uma presença local, a longo prazo em 39 dos 
países mais pobres na Ásia, África e América Latina. Acreditamos que ninguém deveria viver na pobreza. 
Dedicamo-nos a apoiar uma sociedade na qual todas as pessoas, independentemente de raça, classe ou 
género, têm da liberdade de procurar o seu desenvolvimento sustentável. O nosso foco é aumentar a 
renda das pessoas e oportunidades de emprego em sectores produtivos, como a agricultura, bem como 
melhorar o acesso a serviços básicos, como energia, água, saneamento e higiene com objectivo de ajudar 
a cumprir a nossa missão,
Contexto
No quadro do PRONASAR, a Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento (DNAAS) e 
as Direcções Provinciais de Obras Públicas (DPOPS) estão a implementar uma série de contratos de 
construção e fiscalização de SAA, e em particular nas províncias de Zambézia e Nampula onde a SNV 
actua como agente de capacitação do Programa.
Não obstante a modalidade de design and build adotada para os SAA como uma responsabilidade dos 
empreiteiros, o processo de dimensionamento, desenho técnico e construção de SAA requer uma série 
de capacidades por parte do dono da obra que contribuem para a sustentabilidade técnica, financeira e 
ambiental dos serviços prestados às comunidades.
Neste contexto, a SNV pretende contratar de um Consultor para assistência e capacitação às equipas do 
Governo na gestão de contratos de obras e fiscalização de SAA em curso.
Envio de candidaturas
Os Termos de Referência da referida consultoria podem ser solicitados na SNV, através do endereço email 
mzprocurement@snv.org
As propostas deverão ser entregues a partir da data da publicação deste anúncio, sendo que a data-limite 
para a sua submissão será o dia 28 de janeiro de 2021.
Os concorrentes que reúnam os requisitos mínimos exigidos serão contactados até 15 dias após o prazo 
de submissão das propostas. O concorrente potencial será seleccionado com base nos procedimentos e 
políticas de licitação em uso na SNV.

EM PRIMEIRA MÃO
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

1ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Faz saber que pela Primeira Secção Comercial deste Tribunal Judicial da Cidade de Maputo correm éditos 
de trinta dias, citando a ré MC Power Africa, Lda., com último domicílio conhecido na cidade de Maputo, 
ora ausente em parte incerta do país, para, no prazo de 20 (vinte) dias, que começa a correr depois de 
findo o dos éditos, tudo a contar da data da segunda e última publicação deste anúncio no jornal “Notícias”, 
contestar, querendo, a Acção Declarativa Ordinária nº 14/2020-P que por esta Secção lhe move a autora 
Firsta Base Cargo, SA, pelos fundamentos constantes da petição inicial, conforme tudo melhor consta do 
duplicado da petição inicial que se encontra arquivado no Cartório desta Secção à sua disposição, onde 
poderá levantar dentro das horas normais de expediente, advertindo-se-lhe de que a falta de contestação 
importa a condenação do pedido para todos efeitos legais.
Para constar lavrou-se este edital e mais dois de igual teor que vão ser afixados nos lugares determinados 
por lei.

Maputo, aos 23 de Dezembro de 2021

A Escriturária Judicial Provincial
Isménia Mendes Naroromele

Verifiquei

O Juíz de Direito
João de Almeida F. Guilherme
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

2ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Na Execução Ordinária nº 92/20-W que o exequente Banco Comercial e de Investimentos, 
S.A., move contra o executado John Rosário Vasco Waya, foi ordenada a venda por meio de 
propostas em carta fechada, em primeira praça, dos seguintes bens móveis:

Verba nº 1
Congelador da marca Deffy, com capacidade de 210 litros, cor branca, avaliado em 3 
000,00MT;

Verba nº 2
Estante de madeira prensada com duas prateleiras, avaliada em 500,00MT;

Verba nº 3
Televisor da marca Harwa, de 21 polegadas, cor preta, com listras, avaliado em 2 500,00MT;

Verba nº 4
Fogão a gás da marca Ómega, com quatro bocas, avaliado em 3 000,00MT.
Total dos bens penhorados 9 000,00MT (nove mil meticais).
São convidadas todas as pessoas com interesse na compra dos bens, a entregarem as suas 
propostas no Cartório desta Secção, sito na Av. 25 de Setembro, Palácio da Justiça, 4º andar, 
em Maputo, bem como ficam notificados àqueles que nos termos do disposto no artigo 
876/2 do CPC, podiam requer a adjudicação dos bens assim os titulares de qualquer direito 
de preferência na alienação dos bens penhorados para, querendo, exercerem o seu direito 
no acto da venda.
As propostas devem mencionar o valor superior ao já indicado nas verbas para o princípio 
de pagamento da dívida e custas judiciais.
No dia 1 de Fevereiro de 2022, pelas 11.00 horas, na Sala de Audiências desta Secção, 
proceder-se-á à abertura das propostas até esse momento apresentadas, cujo acto podem 
os proponentes assistir.
Os bens podem ser apreciados na residência do executado, sita no bairro do Zimpeto, 
quarteirão nº 4, casa nº 13, Distrito Municipal KaMubukwana, nesta cidade de Maputo, 
durante as horas normais de expediente.

Maputo, aos 21 de Dezembro de 2021

O Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane

Verifiquei

A Juíza de Direito
Nilza Neemias Covane
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Superfície  75 334  km²
População  1 228 514 (2007); 12 Distritos

ção geográfica da província 
de Gaza, já estão estabelecidos 
269 comités locais de gestão e 
redução do risco de desastres, 
dos quais 23 capacitados e 117 
equipados com “kits” de pron-
tidão.

O INGD está, igualmente, 
a desenvolver acções de dis-
seminação de mensagens de 
exortação, através dos órgãos 
de comunicação social, em 
função da previsão climática 
e medidas a serem adoptadas 
pelas comunidades. A título 
de exemplo, estão em manu-
tenção 10 sensores comunitá-
rios, inseridos na rede de aviso 

prévio, no distrito de Chókwè, 
que a presidente do INGD teve 
a possibilidade de visitar, na 
localidade de Chalucuane, em 
Xilembene.

Teixeira Almeida disse ain-
da estarem pré-posicionadas 
15 embarcações nos distritos 
de Bilene, Chibuto, Chicuala-
cuala, Chókwè, Guijá, Maba-
lane, Massangena, Massingir 
e Muhetane (Chongoene). 
Tratando-se de um traba-
lho multissectorial, a Saúde 
já distribuiu 20.830 de redes 
mosquiteiras nos distritos 
propensos à malária e já tem 
pré-posicionados “kits” de 

medicamentos em todas uni-
dades sanitárias, para cobrir 
o primeiro período da época 
chuvosa e ciclónica.

Os empreiteiros estão 
igualmente mobilizados para a 
reabilitação de emergência de 
10 vias de acesso com troços 
críticos. Em razão da ocorrên-
cia de ventos fortes e incên-
dios, o COEP canalizou aos 
distritos de Guijá, Mandlakazi e 
Bilene, tendas e diversos bens, 
em apoio às famílias afectadas.

Diversos bens, entre ali-
mentares e não alimentares, já 
estão disponíveis nos distritos 
de Chibuto, Chicualacuala, 

Chókwè, Guijá, Massangena, 
Bilene e Mandlakazi. Os bens 
não alimentares consistem em 
95 tendas, 70 “kits” de abri-
go, 210 lonas, 35 rolos plásti-
cos, 180 chapas de zinco, 70 
lajes e 210 mantas, sendo que 
dos bens alimentares constam 
3610 quilogramas de arroz, 
1200 litros de óleo, 1000 quilos 
de açúcar e 80 de sal.

Trabalhos de limpeza de 
valas de drenagem, para faci-
litar o escoamento das águas 
pluviais, estão sendo feitos em 
Chilembene, no distrito de 
Chókwè e na cidade de Xai-
-Xai.

INGD esmera-se para fazer 
frente à época chuvosa

O 
INSTITUTO Nacional 
de Gestão e Redução 
do Risco de Desastres 
(INGD), Delegação de 
Gaza, está a esmerar-

-se para fazer frente à época 
chuvosa, que decorre desde 
Outubro do ano passado, de-
vendo prolongar-se até Março 
de 2022, com a tomada de uma 
série de medidas preventivas, 
de acordo com a informação 
dada, semana passada, pelo 
delegado provincial,Teixeira 
Castinho Almeida.

Falando por ocasião da vi-
sita de Luísa Meque, presiden-
te do INGD, Almeida disse que, 
para esta época, está previsto 
que cerca de 394.000 pessoas 
possam estar afectadas em 
toda a província, representan-
do 28 por cento de um total de 
1.445.896 habitantes, de acor-
do com a projecção de 2020, do 
Instituto Nacional de Estatísti-
ca (INE).

Na ocasião, o delegado do 
INGD, em Gaza, disse que, 
até este momento, já houve 
registo de ventos fortes, por 
vezes acompanhados por tro-
voadas e chuvas moderadas, 
que causaram danos humanos 
e materiais, nomeadamente 
cinco óbitos e 15 feridos, estes 
últimos entre ligeiros e graves, 
devido às descargas atmosfé-
ricas. Disse ainda que cerca de 
2000 famílias foram afectadas, 
o que corresponde a aproxi-
madamente 10.000 pessoas. 
Ficaram inundadas 5000 casas, 
parcialmente destruídas 1800, 
enquanto 80 estão totalmen-
te destruídas, perfazendo um 
universo de 7000 casas afec-
tadas. 

Para fazer frente aos efei-
tos desta época chuvosa, que 
poderá trazer consequências 
graves, em razão da localiza-

Luísa Meque, visitando zonas propensas a inundações em Chókwè

AS fronteiras terrestre e aérea da província de 
Gaza registaram, no ano passado, uma queda 
acentuada do fluxo migratório, na ordem de mais 
de 17 mil viajantes, ao passarem apenas 1500 
pessoas contra 18962 em 2020.

Os dados avançados pela Direcção Provin-
cial de Migração de Gaza indicam uma redução 
de 91.7 por cento de viajantes, apontando-se a 
eclosão da pandemia da Covid-19 e conjuntura 
socioeconómica como principais factores que 
terão contribuído para retrair a movimentação 
de pessoas e bens nas fronteiras.

Apesar das restrições de viagens internacio-
nais, registou-se maior procura de documen-
tos nos balcões de atendimento da Migração na 
província. Segundo o porta- voz da instituição, 
Abeldo Nhanombe, os passaportes foram os mais 
procurados, com 14.004 processos de pedidos de 
emissão, superando a meta em mais de 1219 so-
licitações.

Indicou que houve pedido de 2085 docu-
mentos de viagem para mineiros, num plano de 
1293, e ainda 1029 documentos para cidadãos es-
trangeiros, destacando-se os DIRE permanentes, 
temporários e da CPLP, num total 435.

Relativamente ao trabalho operativo, Nha-
nombe referiu que pelo menos 48 cidadãos de 
nacionalidades diversas foram interpelados na 
província e repatriados para os países de origem, 
durante o ano passado, por imigração ilegal. Os 

dados revelam uma redução de 192 por cento em 
comparação com 2020, ano em que se registou a 
entrada de 240 estrangeiros ilegais nesta parcela 
do país.

Entre os estrangeiros convidados a abando-
narem o país constam 21 zimbabweanos, 19 ma-
lawianos, quatro paquistaneses, um zambiano, 
dois basutu e um ruandês, que não conseguiram 
provar o seu direito de circulação e permanência 
no território nacional, ao apresentarem-se com 
DIRE e vistos caducados e por falta de comunica-
ção de hospedagem e de chegada. Enfatizou que 
a maioria dos imigrantes interpelados utilizam o 
território nacional como trampolim para chega-
rem à África do Sul.

Em conexão com o auxílio e promoção à 
imigração ilegal na província, três cidadãos na-
cionais respondem processos criminais na jus-
tiça. Ainda no período em análise, 501 cidadãos 
nacionais foram sancionados por perda de seus 
documentos de viagem.

Entretanto, o porta-voz da Migração, em 
Gaza, assegura que a situação migratória na 
província está calma e controlada, fruto das 
acções de combate às práticas ilícitas levadas a 
cabo pelo SENAMI, em coordenação com ou-
tras instituições e Forças de Defesa e Seguran-
ça, que têm impedido a entrada e permanência 
ilegal de cidadãos de outros países, no territó-
rio nacional.

Reduz movimento 
migratório

 A Covid-19 condicionou o movimento  migratório

o comportamento dos agen-
tes económicos. O delega-
do provincial interino desta 
instituição, Arão Cumbe, 
justificou o facto pela dis-
ponibilidade de “stock” em 
todos os produtos. Segundo 
disse, não houve rupturas e 
nem especulação de preços 
em nenhum dos produtos.

Esta instituição de con-
trolo diz não ter penalizado 
nenhum agente económi-
co por razões da violação 
das condições básicas de 
higiene, enaltecendo, para 
esse feito, a participação do 
consumidor, na verificação 
do estado de conservação e 
prazos de validade dos pro-
dutos.

No entanto, lamenta as 
constatações do exercício 
ilegal de actividades e uso 
de licenças indevidas, vio-
lação das medidas contra a 
Covid-19, aglomerados nas 
unidades económicas, mas 
que não foram suficien-
tes para manchar o decurso 
normal das festas do Natal e 
fim-de-ano.

No período festivo foram 
realizadas  209 inspecções 
contra 226 em igual período 
do ano passado, das quais 11 
na indústria de panificação, 
seis de comércio a grosso, 
179 comércio a retalho, cin-
co no ramo de restauração 
e bebidas e oito de diversão 
nocturna, nos distritos de 
Bilene, Chibuto, Chókwè, 
Guijá, Mandlakazi e Xai-Xai.

INAE incinera
máquinas de jogos de azar

Bairros com restrições de água

A INSPECÇÃO Nacional das 
Actividades Económicas 
(INAE), em Gaza, recolheu 
e destruiu, na semana pas-
sada, sete máquinas de jogos 
de fortuna ou azar, por se 
constatar que estavam a ser 
exploradas em locais impró-
prios.

O material incinerado na 
lixeira de Macanwine, zona 
de expansão do município 
de Xai-Xai, foi recolhido 
nesta urbe e no distrito de 
Chongoene. Na mesma oca-

sião, foram destruídas tam-
bém quantidades significa-
tivas de tomate de conserva, 
com o prazo vencido.

Segundo o chefe de re-
partição das Operações na 
INAE, em Gaza, Bernardo 
Mabasso, a acção visava sal-
vaguardar o bem-estar de 
famílias, particularmente 
de crianças que são iludi-
das pela ganância de obter 
fortunas, praticando aquele 
tipo de jogos.

Para Mabasso, que in-

vocou dispositivos legais de 
jogos, as máquinas devem 
ser instaladas em lugares es-
pecializados como casinos e 
salas de jogos autorizados, 
advertindo para o não uso 
deste material nas barracas e 
quintais para evitar o envol-
vimento de crianças.

Ainda na semana pas-
sada, a INAE, nesta provín-
cia, fez o balanço das acti-
vidades da quadra festiva 
2021-2022, avaliando posi-
tivamente o desempenho e 

INAE, em Gaza, incinerou máquinas de jogos de azar e produtos fora do prazo

VÁRIOS bairros do posto 
administrativo Patrice Lu-
mumba, na periferia da ci-
dade de Xai-Xai, enfrentam 
escassez no fornecimento de 
água potável, que não jorra 
com regularidade nas tornei-
ras há mais de três semanas, 
facto que está a deixar aque-
les munícipes revoltados 
com a empresa fornecedora, 
o Fundo de Investimento e 
Património do Abastecimen-
to de Água (FIPAG).  

Os munícipes interpela-
dos pela nossa Reportagem 

afirmam que as restrições 
no abastecimento de água 
constituem um problema 
antigo. Os bairros unidades 
2, 3, 6, 5 de “Patrice” e 13 do 
posto administrativo-sede 
estão com graves problemas 
de água e muitos moradores 
ficam com dificuldades de a 
obter durante muito tempo, 
sendo obrigados a recorrer a 
meios alternativos para con-
seguirem este precioso líqui-
do.  

A Unidade 6, no bairro 
de expansão, é o mais afec-

tado. Nesta zona, o FIPAG 
não cobre toda a extensão, 
o que obriga, em momentos 
de maior escassez, os mo-
radores a socorrerem-se da 
lagoa Tsandzatine, porque os 
operadores privados também  
não apresentam soluções 
para o problema.  

Na casa da munícipe Ana 
Maria, no Bairro 6, a água 
deixou de sair das torneiras 
em meados do mês de De-
zembro passado. Os reserva-
tórios estão vazios, pelo que 
a família não tem outra alter-

Não obstante longas filas para o pagamento de água, esta não jorra em muitas torneiras

nativa que não seja recorrer 
aos bairros vizinhos de onde 
só conseguem buscar vinte 
litros.  “Mesmo assim, somos 
obrigados a pagar a água, sem 
consumir”, referiu.  

Já o munícipe Enoque 
Languane afirma que o pre-
cioso líquido só sai no perío-
do nocturno. Durante o dia 
é difícil ver água jorrar nas 
torneiras.  “Tem sido uma 
vida muito difícil em função 
da falta de água. Muitas vezes 
ficamos uma ou duas sema-
nas sem água e assim não dá, 
pois, água é vida”, desaba-
fou.  

Por sua vez, Ivo Chichava, 
outro cidadão que viu a sua 
rotina mudar devido à falta 
de água, conta que há duas 
semanas que das torneiras 
daquele local não jorra água, 
sendo obrigado a passar o dia 
inteiro na rua à procura do 
precioso líquido. 

A munícipe Maria Alber-
to, residente no 2.º bairro, 
confirma a crise, afirmando 
que na sua zona residencial 
a água sai com restrições. 
Acrescentou que há blocos 
onde a água jorra apenas nal-
gumas casas e mesmo assim 
sem muita pressão.  

Sobre esta temática, o di-
rector da Área Operacional de 
Xai-Xai na empresa FIPAG, 
Francisco Tamele, reconhe-
ceu que a situação da água é 
fundamental, tranquilizando 
que, brevemente, o proble-
ma será ultrapassado, com 
os trabalhos de reparação dos 
sistemas de distribuição em 
curso.
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CARLOS GUAMBE

NUMA altura em que se regista um incre-
mento de infecções com o vírus do novo co-
ronavírus e com ele o número de internamen-
tos e óbitos em consequência dessa doença, 
com as autoridades sanitárias a intensifica-
rem as mensagens sobre a necessidade do 
reforço das medidas de prevenção, há um re-
laxamento quase que generalizado, nisto por 
parte de muitos cidadãos o que, entre vários 
factores, pode ser confirmado com o retor-
no dos vendedores informais aos passeios e 
outros locais impróprios para o exercício da 
actividade, desafiando as medidas tomadas 
pelas autoridades municipais da cidade de 
Maputo para a sua retirada, no quadro das 
acções de reorganização do sector.

Trata-se de um acto que está a ocorrer 
ante ao olhar cúmplice das próprias autori-
dades que aquando da tomada da medida da 

retirada daqueles locais dos operadores infor-
mais foram, por diversas vezes, elogiadas por 
muitos munícipes não obstante se lamenta 
que a acção remeta muitas famílias a uma si-
tuação de desespero e prejuízos incalculáveis 
para as suas economias e sobrevivência. 

É que, grande parte dos vendedores infor-
mais, se organizava em pequenos grupos de 
poupanças para poder concretizar alguns dos 
seus projectos como a construção de casas 
e aquisição de bens materiais, para além de 
alavancar o negócio em caso de necessida-
de. Enfim, são vários níveis de movimenta-
ção de dinheiro nos vendedores informais, 
incluindo os que, na sua maioria, pratica 
esta actividade para garantir a sua alimenta-
ção e das respectivas famílias. 

No entanto, quando foram retirados das 
ruas e de outros espaços, primeiro devido à 
necessidade de reorganização do sector, e 
depois pela força da necessidade da obser-

vância das medidas de prevenção do novo 
coronavírus, foram aceitando paulatinamen-
te esta nova realidade, ao mesmo tempo que 
ensaiavam outras tácticas para continuar a 
vender nos espaços em que foram obrigados 
a abandoná-los,  numa batalha que parecia 
já ter sido ganha pelas autoridades munici-
pais. 

De forma tímida, os informais foram 
ressurgindo em pequenos grupos disper-
sos, particularmente, na baixa da cidade de 
Maputo e, ante o aparente relaxamento das 
autoridades municipais, se chegou ao está-
gio em que estamos. Hoje já vendem sem 
receio de poderem ser surpreendidos pela 
Polícia Municipal, facto que, aparentemente 
,ganhou força com os anúncios sucessivos 
feitos pelo Presidente da República, do re-
laxamento de algumas medidas restritivas 
no quadro da conjugação do binómio eco-
nomia/prevenção. 

Pessoalmente não estou contra o exercí-
cio da actividade informal de comércio, sen-
do, no entanto, a favor que a actividade deve 
ser exercida de forma organizada, sobretudo 
neste momento que enfrentamos a quarta 
vaga da pandemia do novo coronavírus.  

Pelo que sei e vi através de alguns meios 
de comunicação social, sobretudo televi-
sivos, nos diversos mercados da cidade, 
existem bancas suficientes para acolher os 
vendedores. Embora estes aleguem que nos 
mercados formais não há movimento sufi-
ciente que os possa garantir a sobrevivência, 
sou da opinião de que, tal como os compra-
dores, os operadores informais devem conti-
nuar a ser sensibilizados para ocupar as ban-
cas, pois para além de exercer a actividade de 
forma organizada, o facto contribuiria tam-
bém para evitar a propagação do coronavírus 
e a eclosão de outras doenças como diarreias 
e cólera, sobretudo nesta época chuvosa.

GONÇALVES RAÚL

NA viagem de regresso à casa, por conta do 
congestionamento de viaturas na Avenida 
de Moçambique, cidade de Maputo, um dos 
passageiros recordou-se que em tempos foi 
aprovada uma lei ou norma que determina o 
período em que as viaturas de grande tonela-
gem ou camiões devem circular.

A busca desta memória deveu-se ao facto 
de naquele momento estarem em circulação 
muitos camiões e que, por via disso, havia 
congestionamento.  

Assim, recordamo-nos que na altura se 
falou de uma norma ou lei que tinha entrado 

em vigor, segundo a qual os veículos longos 
estavam interditos de circular de dia, passan-
do a fazê-lo apenas no período nocturno. Para 
além disso, foram identificadas certas ruas ou 
avenidas por onde os camiões deviam circu-
lar.

E julgo haver razões suficientes para esta 
interdição se se tomar em consideração a di-
nâmica da cidade de Maputo, onde viaturas 
particulares, autocarros de transporte e semi-
colectivos estão em constante movimento.

A circulação de camiões e outro tipo de 
veículos cria embaraços ao trânsito. O con-
gestionamento de viaturas passa a ser inevi-
tável e os automobilistas ficam desgastados 

com a situação. Os passageiros também se 
ressentem da situação porque o corpo fica 
cansado de tanto ficar em pé ou sentado no 
transporte público, por exemplo.

Por essa razão, a presença de camiões na 
via pública, de modo particular nas horas de 
ponta, indispõe os outros automobilistas e 
não só. Sendo assim, os automobilistas evi-
tam ficar próximos de um camião porque 
houve muitos episódios em que camiões ti-
veram avarias ou tombaram e, consequente-
mente, complicaram o trânsito.

Contudo, parece que esta proibição ficou 
para a estória e os camionistas circulam à 
vontade e nada acontece. Aliás, estes até che-

gam a ameaçar outros automobilistas com a 
sua pujança, como se de verdadeiros donos 
da estrada se tratassem.

Sendo verdade que esta norma ou lei 
continua em vigor, há necessidade do seu 
cumprimento. As leis emanadas pelo Gover-
no são de cumprimento obrigatório, havendo 
sanções para os prevaricadores.

É só imaginar, estimado leitor, a presen-
ça de uma viatura ligeira avariada na estrada 
constitui um embaraço, e se for um camião a 
situação é pior. Quem de direito deve fiscali-
zar, pois acredito que ao se aprovarem leis, 
normas ou decretos também se pensou nos 
fiscalizadores. Haja trabalho.

ESTA expressão pode remeter a qualquer um, 
ao anúncio do regresso às aulas. Geralmente 
é usado pelas papelarias, livrarias e outros es-
tabelecimentos que, por tradição, têm a voca-
ção de venda de material escolar.

Nas festas temáticas também tem tido en-
quadramento quando se marca o fim de uma 
época (das férias escolares) e o início de uma 
outra etapa da vida das crianças, que exige 
delas mais concentração nos estudos e menos 
brincadeiras. Afinal, o tempo de euforia che-
gou ao fim.

Para os meninos que já estão no processo 
de escolarização, a expressão pode também 
marcar, de forma nostálgica, o fim do mo-
mento mais esperado e vivido até à exaustão, 
o das férias. Mas para os outros, os que vão 
à escola pela primeira vez, desperta a an-
siedade e expectativa de querer entrar para 
uma escola, conhecer um novo ambiente de 
socialização, com novos professores e novos 
amiguinhos.

Porém, estas linhas não vêm necessaria-
mente a propósito do início das aulas, pois 
este ano só terão início a 1 de Fevereiro (por-
tanto ainda há alguns dias de diversão para a 
pequenada). Mas julgo pertinente falar deste 
assunto por conta do que muitas destas  crian-
ças e/ ou seus pais lidam com o assunto férias 
escolares.

A cada início do ano lectivo ou no perío-
do de intercalação do semestre ou trimestre 
assiste-se a um exercício tanto quanto penoso, 
sobretudo para as crianças que passam ou são 
obrigadas a passaras suas férias até ao último 
minuto, sem lhes restar tempo sequer para se 

prepararem devidamente para o novo desafio.
É que muitas delas só regressam ao seu 

domicílio na noite da véspera do arranque das 
aulas e visivelmente cansados. De mochila de 
roupa às costas, umas vezes acompanhadas e 
outras mesmo sozinhas, vejo-as com alguma 
dor, sujeitas a isto, em terminais de transporte 
de passageiros ou mesmo em paragens, horas 
a fio, à espera do tão difícil meio para as levar 
de volta às suas casas.

É tudo uma maravilha para as crianças 
mas acredito que um freio por parte dos en-
carregados de educação pode poupá-las de 
tal situação desagradável por que passam no 
limiar do ano lectivo.

Colocando-me no lugar daquelas crian-
ças, imagino até o que vai nas suas cabeças 
quando submetidas a um sofrimento que po-
dia ser evitado. Creio que tal tira todo o sabor 
das férias e, sem qualquer exagero, até pode 
fazer a algumas a desistirem até de ir visitar 
aquele avô, tio ou primo quando as férias de 
errado nada têm, mas sim o que acontece nes-
tes casos. Que o diga o menino que há uns 
anos foi encontrado aos soluços, chorando 
copiosamente, na Avenida Samora Machel, 
Município da Matola, junto ao terminal de

“chapas” de Malhampsene, tudo porque 
havia ficado sem a sua pasta de roupas e ou-
tros pertences que ganhou dos tios durante as 
férias.

O menino perdeu tudo na luta pelo lugar 
no “chapa”, a favor dos amigos do alheio, que 
não escolhem as suas vítimas e nem sequer 
poupam almas inocentes que vão

encontrando nas suas incursões. 

CHOVIA a cântaros e eu, neste meu canto da 
terra, apreciava a beleza e a sonoridade pró-
pria da morte das gotas que juntas formam a 
torrente que resvala para os caminhos, para 
as estradas, forma lagoas, dá vida ao mar, às 
plantas e deixa um perfume de renovação a 
tudo que toca.

Nesta época a chuva foi bem madruga-
dora, para o desespero de tantos outros que 
vivem o martírio da poluição e inundações 
que deixam os bairros frágeis e degradados. 
Os cientistas defendem que as chuvas extre-
mas aumentarão com o aquecimento global. 
Outros argumentam que a infra-estrutura 
urbana deficiente e a expansão rápida e de-
sordenada de cidades em áreas pantanosas e 
outros lugares que geralmente absorvem o 
excesso de água da chuva trarão mais inun-
dações. 

Por isso são recorrentes as imagens de 
precariedade e vulnerabilidade das infra-es-
truturas urbanas perante chuvas fortes e os 
citadinos tem que fazer “gincanas” e em-
preender engenhosamente para lidar com a 
situação e continuarem a sua vida quotidiana 
“normalmente”.

Continuo com os pensamentos perdi-
dos, por conta do que vi naquele bairro, li-
teralmente debaixo de água. Sem energia 
eléctrica, água potável, com problemas de 
mobilidade, com gente que, apesar de tudo, 
continuava a sorrir e as crianças a correr feli-
zes como se não vivessem as amarguras das 
inundações. É um grande martírio...desespe-
rante.

Enquanto permaneci sentado ali, ao vo-
lante, fiquei impressionado ao ver uma des-
sas criaturas a despejar lixo por sobre águas 
paradas. Não tinha outra alternativa senão 
dar um tiro sobre o próprio pé. Os que aqui 
vivem não podem ser representados.

Há quem mesmo perante o desespero 

ainda se dedique ao comércio. As águas vie-
ram para ficar e a luta deve ser como trans-
formar o seu pequeno lago em algo melhor...
num paraíso.

Continuava a chover e de repente o céu 
cinzento deu lugar ao brilho azul do dia. O 
balanço de uma manhã chuvosa não deixa de 
ser novamente preocupante.

Chega o pôr do sol, um pôr do sol ma-
ravilhoso e de seguida uma noite cheia de 
estrelas como nunca. 

O paraíso perdido para onde o pensa-
mento me arrasta, é um lugar onde o clima 
é ameno, há abundância de alimentos e re-
cursos, vias secundárias, várias pontes e um 
grande canal, de aproximadamente dez qui-
lómetros, leva a água para o mar.

A ponte mais famosa do grande canal é 
a de Nkobe, erguida como símbolo de vários 
anos de sofrimento das famílias que hoje 
constituem o esteio da cidade.

Ao longo deste canal, que representa a 
principal artéria, floresce o turismo, e estão 
dispostos edifícios dos mais simbólicos, per-
tencentes ao Governo e às grandes famílias 
da cidade. O turismo representa a base da sua 
economia, outrora dominada pelo comércio 
informal e fonte de degradação e imundície. 

Este conjunto habitacional oferece aos 
seus visitantes, para além da beleza da sua 
arquitectura e dos seus canais, um vasto con-
junto de actividades culturais que incluem 
festivais de Canhu. Este local, onde as inun-
dações duravam  nove meses, passou a ser 
um lugar de lendas e histórias de amor. 

Acordei. Afinal não passava de um so-
nho.

Ainda bem que ainda temos tempo para 
cuidarmos bem da natureza, o lar  permanen-
te dos humanos. Para que o nosso planeta 
dure para sempre e possamos construir o 
nosso paraíso.

De volta à escola

Paraíso perdido

Quem disciplina 
circulação de camiões?

Continuar a sensibilizar os vendedores informais
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PUBLICIDADE

ANÚNCIO
CONCURSO PARA AQUISIÇÃO DE VIATURAS

A iDE Moçambique no âmbito do projecto Northern Mozambique Socio-Economic Development & Recovery 

Through Promotion of Market Adaptations and Resilient Ecosystems (PRO-MARE), convida concorrentes 

elegíveis, a apresentarem propostas para o concurso ilustrado no quadro abaixo:

1- A proposta deverá ser válida por um período de 15 dias;

2- As propostas devem ser enviadas até 19 de Janeiro de 2022 e em formato PDF por e-mail para: ide-

mocambique-concursos@ideglobal.org, 

O único critério de selecção será baseado na melhor relação qualidade-preço.

Em caso de dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais sobre qualquer aspecto inerente a este 

pedido, entre em contacto com Neidy Manjate pelo telefone +258 84 3211447/87 8211447

iDE Mozambique

Av do Zimbabwe 868 - Maputo,

Moçambique

Tel.: (+258) 82 3068633/ 843211447

IDE – INTERNATIONAL DEVELOPMENT ENTERPRISES

AV DO ZIMBABWE 868 - MAPUTO, MOÇAMBIQUE – TEL.: (+258) 82 30 78 633
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A CHINA construiu uma lua artificial com 60 
centímetros que consegue simular ambientes de 
baixa gravidade na Terra, o que vai ajudar a ex-
plorar o espaço. 

O equipamento é sustentado por um campo 
magnético forte o suficiente para levantar objec-
tos pequenos, como uma castanha ou um sapo 
vivo, fazendo a gravidade desaparecer.

A simulação está numa câmara de vácuo e 
conta com rochas e poeira. O dispositivo, loca-
lizado na cidade de Xuzhou, será lançado oficial-
mente nos próximos meses.

O cientista que lidera a pesquisa, Li Ruilin, 
disse que o equipamento inventado é o primeiro 
do género no mundo e considera que este pode 
levar a simulação lunar a um nível completa-
mente novo e desconhecido.

A lua artificial foi construida com o objectivo 
de permitir que os cientistas testem equipamen-
tos em ambiente lunar para conseguir evitar fu-

turos erros dispendiosos.
A lua artificial chinesa tem apenas 60 centí-

metros, em comparação com os 3.474,8 quiló-
metros da Lua real. 

Ainda assim, o cientista Li Ruilin garante que 
poderá desempenhar um papel fundamental nas 
futuras missões lunares da China. 

A ideia da simulação foi inspirada numa ex-
periência conduzida pelo físico Andrew Geim 
que em 1997 fez levitar um sapo vivo com recurso 
a um íman.

O dispositivo também pode ser usado para 
testar se a impressão 3D pode ser usada para 
construir estruturas, incluindo aquelas próprias 
para habitação humana na superfície da lua.

“A levitação magnética certamente não é o 
mesmo que a anti-gravidade, mas há uma varie-
dade de situações em que imitar a micro-gravi-
dade por campos magnéticos pode ser inestimá-
vel na pesquisa espacial”, disse Li Ruilin.

O HOMO Sapiens pode ser 30 
mil anos mais antigo do que 
se pensava anteriormente, de 
acordo com uma equipa in-
ternacional de cientistas que 
estudou os fósseis mais an-
cestrais descobertos na Áfri-
ca Austral.

Os vestígios foram desco-
bertos na década de 1960 na 
Etiópia e foram inicialmente 
datados como tendo menos 
de 200 mil anos, mas o tra-
balho da equipa liderada pela 
universidade britânica de 
Cambridge estabeleceu que 
devem ter mais de 230 mil 
anos.

Com o uso de uma pegada 
química de camadas de cinza 
vulcânica em volta dos sedi-

mentos em que os fósseis fo-
ram descobertos foi possível 
determinar que podem  ser 
mais antigos do que a erup-
ção colossal que aconteceu 
há 230 mil anos. 

Estes resultados permi-
tem rever a idade dos vestí-
gios designados como Omo I 
e também da própria espécie 
Homo Sapiens, antepassado 
dos humanos modernos.

“Os investigadores reco-
lheram amostras de pedra-
-pomes, desfizeram-nas até 
partículas com menos de um 
milímetro e as analisaram 
através de radiometria, em 
busca da história evolutiva 
que fica sob a superfície, de-
terminada pelo caminho que 

o magma seguiu”, afirmou 
Céline Vidal, do departa-
mento de Geografia de Cam-
bridge, autora principal do 
estudo publicado na revista 
Nature.

“Depois de esmagar a ro-
cha, os minerais são liberta-
dos e podemos então datá-
-los e identificar a assinatura 
química do vidro vulcânico”, 
acrescentou.

Na sua análise geoquí-
mica, os cientistas ligaram 
o perfil da camada de cinza 
vulcânica que cobriram os 
fósseis na erupção do vulcão 
Shala, há mais de 400 quiló-
metros de distância do local 
onde foram encontrados, que 
dataram em mais de 230 mil 

COVID-19

OMS pede alteração na 
composição de vacinas

A 
ORGANIZAÇÃO Mun-
dial da Saúde (OMS) 
pede a actualização na 
composição das vaci-
nas contra a Covid-19, 

de modo a torná-las mais efi-
cazes contra a Ómicron e futu-
ras variantes. 

“A composição dos imuni-
zantes disponíveis agora pode 
precisar de ser actualizada para 
garantir que continuem a for-
necer os níveis de protecção 
recomendadas”, refere um co-
municado do grupo de peritos 
consultivos para a vacinação 
contra o novo coronavírus da 
OMS. 

Os especialistas defendem 
a necessidade de se trabalhar 
para alcançar vacinas mais sus-
tentáveis e com duração a lon-
go prazo, que seja eficaz contra 
qualquer mutação futura.

A equipa responsável por 
analisar os imunizantes contra 
o vírus acredita que a Ómicron 
não será a última variante a ser 
classificada como preocupante 
pela OMS.

“Há necessidade de se ob-
ter mais dados sobre a eficácia 
das vacinas, em particular no 
que  respeita às internações, 
formas graves da doença e óbi-

Vacinas devem ser eficazes contra variantes futuras da Covid-19, defende a OMS

Homo Sapiens pode ser
30 mil anos mais antigo

tos”, observam os especialis-
tas. 

Embora o documento não 
se oponha a doses de reforço, 
este refere que uma estraté-

gia de vacinação que implique 
a toma de doses repetidas da 
vacina original provavelmente 
não é apropriada.

Até agora, a OMS reportou 

cinco variantes nomeadamen-
te Alfa, Beta, Gama, Delta e 
Ómicron.

A Ómicron, detectada na 
África do Sul, implica maior in-

fecciosidade devido ao elevado 
número de mutações. A cepa 
está a avançar de forma acele-
rada na maioria dos países. 

Novas descobertas em volta da evolução da espécie humana

anos de idade.
Como foram encontrados 

numa camada inferior, os 
fósseis têm que ser mais an-
tigos, concluíram.

“Ao contrário de outros 
fósseis do Pleistoceno Médio 
que se pensa pertencerem 
aos primeiros exemplares da 
linhagem Homo Sapiens, os 
Omo I têm claras caracterís-
ticas humanas modernas, tais 
como uma abóbada craniana 
profunda e queixo”, afirmou 
Aurélien Mounier, do Museu 
da Humanidade.

Os investigadores admi-
tem que novas descobertas 
e estudos possam permitir 
alargar ainda mais a idade da 
espécie.

“Só podemos datar a es-
pécie humana baseados nos 
fósseis que temos, por isso é 
impossível dizer que esta ou 
aquela é a idade definitiva”, 
afirmou Vidal.

Considerou que os fósseis 
Omo I mostram que a espécie 
humana sobreviveu, prospe-
rou e migrou para zonas pro-
pensas a desastres naturais.

O investigador Clive 
Oppenheimer, também da 
Universidade de Cambridge, 
afirmou que provavelmente, 
não é coincidência que os an-
tepassados humanos tenham 
vivido num vale tão activo 
geologicamente, que recolheu 
água, atraiu animais e serviu 
como um corredor natural 
de migração com milhares de 
quilómetros de extensão.

“Os vulcões forneceram 
materiais fantásticos para fa-
bricar ferramentas de pedra e 
de tempos a tempos tivemos 
que desenvolver as nossas ca-
pacidades cognitivas quando 
as erupções transformavam a 
paisagem”, explicou.

China constrói
lua artificial

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

Lua artificial será lançada nos próximos meses
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INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

“Só se pode viver perto de outro, e conhecer outra 
pessoa, sem perigo de ódio, se a gente tem amor”.

Guimarães Rosa (1908-1967), escritor e diplomata 

brasileiro

Lua Cheia - Será amanhã, à 01.47 horas

00.00- MUSICA

02.00- GENTE DA NOSSA TERRA

03.10- CLÁSSICOS AO DOMINGO

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- CARTAS

09.10- TEMPERATURA AMBIENTE

10.10- VERÃO

10.30- JULGAMENTO DAS DIVIDAS 
NÃO DECLARADAS

11.30- PARABENS A VOCE

12.00- TÓPICOS DO JORNAL DA 
TARDE

12.02- MAGAZINE DESPORTIVO

12.20- BOLETIM METEOROLÓGICO

12.30- JORNAL DA TARDE

13.00- INFORMATIVO CORO-
NAVÍRUS

14.25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

15.10- VERÃO

16.10- JULGAMENTO DAS DIVIDAS 

NÃO DECLARADAS

17.10- ECONOMIA PARA TODOS

18.10- UMA DATA NA HISTÓRIA

18.25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

18.55- UMA HISTÓRIA PARA TI

19.00- SINAL HORARIO/TÓPICOS 

DO JORNAL DA NOITE

19.02- MAGAZINE DESPORTIVO

19.20- BOLETIM METEOROLÓGICO

20.00- BALANÇO GOVERNADOR DA 

PROVINCIA DE NIASSA

23.15- INSS

NOTICIÁRIOS: 01, 03, 05, 06, 07, 08,  09, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19.30,  
21,22:00E 23:00 HORAS.                                                                     

PREIA-MAR - Às 06.39 horas e 
às 18.40, com 3.25 e 3.24 metros, 
respectivamente   

BAIXA-MAR - Às 00.29 horas e 
às 12.37, com 0.98 e 1.10 metros, 
respectivamente 

INHAMBANE

30/23

VILANKULO

33/22

TETE

34/24

QUELIMANE

33/22

NAMPULA

32/22

PEMBA

33/24
LICHINGA

24/15

BEIRA

30/23

XAI-XAI

30/22

CHIMOIO

29/19

MAPUTO

27/20

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

05.40 HINO NACIONAL 

05.45 GINÁSTICA:  TXUNA A 
SAÚDE COM EDUMUNDO 
RIBEIRO- “ABS”  

06.00 BOM DIA MOÇAMBIQUE 
DIRECTO

08.00 DESENHOS ANIMADOS: 
CÓDIGO DO PUZZLE -  A 
TROCA DE DIÁRIOS 

08.15 TELENOVELA: “HINO À 
ALEGRIA”

09.00 NOTÍCIAS 

09.05 CONQUISTAS REPETIÇÃO

09.30 A HORA DO CTP - QUELI-
MANE:  “OGUMANA”    
GRAVADO / QUELIMANE

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 GRANDE ENTREVISTA  
REPETIÇÃO

13.00 JORNAL DA TARDE  

14.00 A HORA DO CTP - INHAM-
BANE  DIRECTO 
- INHAMBANE

15.00 NOTÍCIAS 

15.05 JUNTOS À TARDE 
DIRECTO

16.00 NOTÍCIAS 

16.05 ENCONTROS DA MALTA 
DIRECTO

17.00 JORNAL EM LÍNGUAS 

MOÇAMBICANAS 

DIRECTO

17.45 GINÁSTICA:  TXUNA A 

SAÚDE COM OBADIAS CHI-

VONDZA - “ZUMBA”  

18.00 CHAT COM SHEILA IBRAI-

MO DIRECTO 

19.00 SAÚDE E BEM ESTAR 

REPETIÇÃO

19.25 PONTOS DE MEMÓRIA 

19.50 PUBLICIDADE 

20.00 TELEJORNAL DIRECTO

21.15 OFICINA DO DESPORTO  

GRAVADO  

22.15 TELENOVELA: “HINO À 

ALEGRIA”  

23.30 CANAL ZERO REPETIÇÃO

00.00 JUNTOS À TARDE 

REPETIÇÃO

01.00 CHAT COM SHEILA IBRAI-

MO REPETIÇÃO

02.00 ENCONTROS DA MALTA 

REPETIÇÃO

03.00 TUDO ÀS 10 REPETIÇÃO

04.40 OFICINA DO DESPORTO   

REPETIÇÃO

05.40 HINO NACIONAL 

cria sempre um “desrespeito às 
medidas de prevenção que nos 
leva sempre a recuar”.

Neste sentido, Abel Mazuze 

explicou que dois tipos de tu-
rismo são predominantes em 
Gaza, de praia e do interior. 

Referiu que o primeiro tipo 

é o mais predominante pelo 
facto de este ponto do país ser 
detentor duma extensa cos-
ta desde o distrito de Bilene à 

Mandlakazi, dando exemplo 
das concorridas praias de Xai-
-Xai, Zongoene, Chongoene, 
Chidenguele, entre outras de 

A 
PANDEMIA do novo 
coronavírus impul-
sionou o desenvol-
vimento do turismo 
doméstico em Gaza, 

nas várias vertentes, incluindo 
o histórico-cultural, nos últi-
mos dois anos, conforme ob-
servou o delegado do Instituto 
de Investigação Socio-Cultural 
(ARPAC) nesta província, Abel 
Mazuze.

Mazuze, que manteve uma 
conversa com o “Notícias”, 
justificou-se afirmando que 
esta é uma das principais ra-
zões para a sobrevivência deste 
sector bastante afectado pela 
Covid-19.  

“As instâncias turísticas 
são muito ocupadas por mo-
çambicanos, uma vez que há 
um pequeno relaxamento das 
medidas de prevenção”, disse. 

Os cidadãos nacionais, 
comentou, têm uma grande 
vontade de visitar os locais tu-
rísticos de Gaza para fins aca-
démicos e diversão, sendo que 
a prova disso está nas razões 
pelas quais as praias continuam 
encerradas, pois a sede de de-
senvolver o turismo de praia 

PROVÍNCIA DE GAZA

Pandemia impulsionou
turismo cultural doméstico

Turismo de praia é o mais predominante em Gaza

referência internacional.
“Estes lugares têm atraído 

vários turistas, sobretudo sul-
-africanos, tanto que é difícil 
conseguir uma reserva nos 
fins-de-ano”, afirmou. 

Entretanto, o turismo de 
interior, constituído por par-
ques e reservas do Limpopo, 
Massingir, Chicualacuala, Chi-
zavane e Mabalane não ficam 
de fora. Acresce-se, explicou, 
o facto de este tipo de turis-
mo envolver actividades como 
caça desportiva e safari “que 
nos últimos anos tem um de-
senvolvimento muito signifi-
cativo, mercê da construção 
de instâncias turísticas a nível 
destas reservas e parques”.

O interessante nestes 
elementos, comentou Abel 
Mazuze, está no facto destas 
actividades envolverem as co-
munidades locais. 

“As instâncias turísticas 
construidas nas reservas ob-
servam uma gestão partici-
pada da comunidade e uma 
parte dessas receitas envolve 
as comunidades que sugerem 
ainda o que pode ser feito com 
o dinheiro arrecadado”, disse.

Artistas ensinam 
exploração corporal 
e improvisação

OS bailarinos e coreógrafos 
Horácio Macuácua e Idio Chi-
xava, radicados em Espanha e 
França, respectivamente, es-
tão em Maputo, para, dentre 
outras actividades, dinamizar 
esta semana uma oficina de 
dança contemporânea. 

Com o efeito, ainda hoje 
arranca o primeiro modulo 
do “workshop” Mugangue-
ni Intensivo de Dança, sob a 
orientação de Idio Chixava, no 
Centro Cultural Franco-Mo-
çambicano, e está prevista a 
participação de um grupo de 
doze bailarinos principiantes 
com idades compreendidas 
entre 18 e 21 anos.

Segundo o orientador e 
organizador, que explicou 
que este número de alunos 
poderia ser maior não fossem 

as limitações impostas pela 
pandemia do novo corona-
vírus, a ideia do seu modulo 
é partilhar conhecimentos e 
experiências sobre arte cénica, 
partindo daquilo que tem pre-
senciado além-fronteiras.

Comentou que com a ini-
ciativa dará aulas de “explo-
ração corporal, olhando para a 
relação existente entre o corpo 
e o espaço”. 

Por seu turno, as aulas 
orientadas por Horácio Ma-
cuácua terão lugar a partir de 
amanhã no Cine-Teatro Scala, 
sendo que o modulo é des-
tinado a pessoas de todas as 
idades, embora, devido à Co-
vid-19, também a sua turma 
esteja limitada a 12 participan-
tes. 

Chixava vai dinamizar 

treinamentos a bailarinos pro-
fissionais sobre a improvisa-
ção na dança contemporânea, 
um elemento bastante crucial 
neste estilo de arte cénica, 
desde como fazê-lo e a sua 
importância.

Explicou ainda que esta 
iniciativa surgiu no ano passa-
do, para dar continuidade ao 
projecto Mugangueni, visan-
do penetrar nos bairros “e fa-
zer deles um terreno de jogos 
de dança e música”. 

Contou que foi deste 
modo, em 2021, que Chixa-
va e Macuácua conseguiram 
implementar as suas ideias 
no bairro da Maxaquene, algo 
possível com o apoio da asso-
ciação cultural Gwaza, do dis-
trito de Marracuene, província 
de Maputo.  

Horácio Macuácua e Idio Chixava

UM momento da história do Homem-Aranha, 
um dos mais emblemáticos personagens da 
sétima arte, esboçado numa página de banda 
desenhada da Marvel, acabou de se tornar no 
portal mais caro de um quadrinho já vendido 
em leilão.

A página, que mostra a primeira vez do 
Homem-Aranha trajado de preto, arrecadou 
3,36 milhões de dólares (cerca de 214,4 mi-
lhões de meticais), em leilão, há dias, tor-
nando-se a “página mais valiosa do mundo 
de obras de arte originais em quadrinhos”, de 
acordo com a Heritage Auctions.

Outra página do mesmo quadrinho foi 
vendida por 288 mil dólares (mais de 18 mi-
lhões de meticais). As duas páginas da his-
tória do Homem-Aranha foram vendidas por 
3,6 milhões dólares (cerca de 232,8 milhões) 
segundo a casa de leilões, que não revelou o 
vencedor. 

As páginas vieram da série da Marvel 
“Guerras Secretas”, na qual heróis amados 
enfrentaram vilões clássicos num planeta 
chamado Battleworld. 

Na oitava edição da série limitada, pu-
blicada em 1984, o Homem-Aranha encon-
tra um ser alienígena, que se esconde no seu 
tradicional traje vermelho e azul, danificado 
numa batalha.

O traje altera drasticamente sua persona-
lidade, pois, segundo a Marvel, ele não é mais 
um personagem brincalhão, mas um “vigi-
lante movido pela vingança”.

O Homem-Aranha eventualmente se se-
para do extra-terrestre após a conclusão de 
“Guerras Secretas”.

A versão cinematográfica do Aranha tam-
bém encontrou o caminho para o traje preto, 
embora a fusão tenha recebido críticas deci-
didamente mistas. 

O ACTOR norte-americano Alec Baldwin en-
tregou o telemóvel às autoridades, no âmbito 
da investigação ao incidente mortal ocorrido 
na rodagem do filme “Rust”, em Outubro úl-
timo.

De acordo com as autoridades do condado 
de Santa Fé, Novo México, Alec Baldwin en-

tregou o telemóvel na sexta-feira para recolha 
de informação, mensagens, vídeos, fotogra-
fias que possam estar relacionados com a pro-
dução daquele filme.

O incidente aconteceu a 11 de Outubro 
passado, nas filmagens de “Rust”, nas quais 
foi feito um disparo que vitimou a directora 

de fotografia Halyna Hutchins e causou feri-
mentos no realizador Joel Souza.

 Baldwin assegura que não pressionou o 
gatilho da arma que matou a directora de fo-
tografia e que desconhece como é que terá 
surgido uma munição real nas filmagens.

O advogado do actor afirma que Alec Bal-

dwin tem cooperado com as autoridades na 
investigação e que prova disso é a entrega vo-
luntária do telemóvel.

O inquérito sobre o incidente ainda não 
levou a nenhuma prisão, nem foram atribuí-
das responsabilidades pela morte de Hut-
chins. Lusa

NA SEQUÊNCIA DO INCIDENTE MORTAL

Página de homem
-aranha vendida 
por 200 milhões

Actor Alec Baldwin entrega telemóvel para investigação
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TOMÁS TAIME MUENDANE

FALECEU

O Grupo de Farmácias Farmoz apresenta os mais sinceros pêsames aos familiares 
e amigos pela perda do seu ente querido TOMÁS TAIME MUENDANE.

477

TOMÁS TAIME MUENDANE

FALECEU

A Medis Farmacêutica, Lda. apresenta os mais sinceros pêsames aos familiares 
e amigos pela perda do seu ente querido TOMÁS TAIME MUENDANE.

476

RICARDO AUGUSTO PALMA 
PINTO JORGE

(Agradecimento)
Seus filhos Ricardo e Melba e a família em geral agradecem a todos 
pelas chamadas e mensagens de consolo que têm estado a receber 
por ocasião do falecimento do seu ente querido RICARDO AUGUSTO 
PALMA PINTO JORGE. Agradecem igualmente a todos que puderam 
participar nas cerimónias fúnebres. Agradecem também e lamentam por todos que se 
fizeram presentes para de perto acompanharem as cerimónias, mas por razões do Decreto 
Presidencial, que exige certas limitações, não puderam participar. Mais uma vez, o nosso 
muito obrigado.

492

TOMÁS TAIME MUENDANE
FALECEU

A Delegação Provincial da Autoridade Tributária em Sofala co-
munica com profunda mágoa e consternação o falecimento do 
Sr. TOMÁS TAIME MUENDANE, pai da Excelentíssima Senhora 
Presidente da Autoridade Tributária de Moçambique, Amélia 
Tomás Taime Muendane, ocorrido no dia 11/1/2022, em Maputo, 
vítima de doença, cujo funeral se realizou no dia 14/1/2022. Neste momento de 
dor, a Delegação endereça à família enlutada e, em particular a Excelentíssima 
Senhora Presidente as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

10

 
ANTÓNIO XAVIER 

CHOVANE MASSIMBE
(1927-2022)

FALECEU
Elisabeth Pateguana, Getúlio Pategua-
na, Higino Pateguana, Valdemar Pate-
guana, Zita Pateguana e demais familia-
res comunicam com dor e consternação o desparecimento 
físico do seu ente querido ANTÓNIO XAVIER CHOVANE 
MASSIMBE, ocorrido no dia 15/1/2022, em Maputo, vítima 
de doença, cujas exéquias terão lugar amanhã, terça-fei-
ra, dia 18/1/2022, no Cemitério de Lhanguene, pelas 11.00 
horas, antecedidas de velório/missa de corpo presente 
na Igreja Nossa Senhora das Graças (Xipamanine), pelas 
9.00 horas. À família enlutada endereçam os mais sentidos 
pêsames. Paz à sua alma.
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ANTÓNIO XAVIER 
CHOVANE MASSIMBE

(1927-2022)

FALECEU

Sua esposa Francelina Muchine, filhos 
José Maria Xavier, Alina Guimarães, 
Carlos Oliveira, Jeremias Xavier, Argentina Xavier, Po-
licarpo Poiares e Leandra Poiares, sobrinhos, netos e 
bisnetos comunicam com profunda mágoa o falecimento 
do seu ente querido ANTÓNIO XAVIER CHOVANE MAS-
SIMBE, ocorrido no dia 15/1/2022, no HCM, vítima de 
doença, cujo funeral se realiza no dia 18/1/2022, às 11.00 
horas, no Cemitério de Lhanguene, antecedido de velório 
na Igreja Nossa Senhora das Graças (Xipamanine), às 
9.00 horas. Paz à sua alma, querido pai!

494

TOMÁS MUENDANE
FALECEU

A Presidência da Câmara de Co-
mércio de Moçambique, membros 
e colaboradores tomaram conheci-
mento do falecimento do Sr. TOMÁS 
MUENDANE, pai do Exmo Sr. Cardoso Muendane, 
seu associado e Presidente do Pelouro da Saúde, 
ocorrido no dia 15/1/2022, vítima de doença. Em 
nome de todos os associados, Conselho Consultivo, 
pelouros e colaboradores, a Câmara de Comércio de 
Moçambique apresenta à família enlutada, em parti-
cular ao Sr. Cardoso Muendane, os mais profundos 
sentimentos de pesar e solidariedade. Paz à sua 
alma!            493

ANA MACABI
(Tia Vovoti)

FALECEU

Seu filho Ivo, nora Nayete, neto 
Kimanih, irmãs Victória Macabi e Guilhermina Ma-
cabi, sobrinhos, netos, bisnetos e demais familiares 
comunicam o falecimento do seu ente querido ANA 
MACABI (tia Vovoti), ocorrido no dia 14/1/2022, 
vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 
17/1/2022, pelas 11.00 horas, no Cemitério de Micha-
futene, antecedido de velório de corpo presente, na 
Igreja Presbiteriana de Moçambique, Paróquia do 
Khovo, pelas 9.00 horas. Paz à sua alma.
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PUBLICIDADE

RUA DE SOFALA NO 437- MATOLA ‘’F’’ 
+258 84 9104309

+258 84 7625486 

 Email: comercial.grafica@snoticias.co.mz

SOLICITE OS NOSSOS SERVIÇOS 
NAS NOSSAS DELEGAÇÕES 
EM TODAS AS PROVÍNCIAS 

IMPRIMIMOS TODO TIPO
DE MATERIAL GRÁFICO

SN GRÁFICA
RAPIDEZEFICIÊNCIAINOVAÇÃO 

LEMBRETE

Já renovou a 
sua Subscrição 

dos jornais?

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

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

Faça a sua  subscrição e receba o seu 

Jornal em casa!
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VACANCY ANNOUNCEMENT
(CERTIFICATION, COMPLIANCE 

AND SECURITY MANAGER)

Mozambique Carbon Initiatives LDA (MozCarbon) is a Mozambican 
company that develops its activities in the area of   the environment 
aiming to identify, promote and commercialize carbon credits on the 
market. MozCarbon  works in several areas to generate carbon credits,  
including  forestry projects (Reduced  Emissions from Deforestation and 
Forest Degradation - REDD+) and energy efficiency projects through the 
dissemination of Improved Cookstoves and Solar Home Systems, and 
additionally offering environmental consultancy.

Mozcarbon intends to hire a CERTIFICATION, COMPLIANCE AND SECURITY 
MANAGER. Must be an experienced person to manage the certification 
processes of carbon projects as well as aspects of compliance and risk 
management and security in the company in the best interest of the 
company with the guidance of the Monitoring and Certification Manager 
(MCM). Details about the roles and responsibilities for this position can be 
requested by emailing 

info@mozcarbon.co.mz  during normal business hours.

ANÚNCIO DE VAGA
(GESTOR DE CERTIFICAÇÃO, CONFORMIDADE 

E SEGURANÇA)

A Mozambique Carbon Initiatives LDA (MozCarbon) é uma empresa 

moçambicana que desenvolve suas atividades na área do ambiente e 

tem como fim último identificar, promover e comercializar os créditos 

de carbono no mercado. Actua em diversas áreas que incluem projectos 

florestais (Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação 

Florestal-REDD+) e em projectos de eficiência energética através da 

disseminação de fogões melhorados e de sistemas solares domésticos, 

para além de oferecer consultoria ambiental.

A Mozcarbon pretende contratar um GESTOR DE CERTIFICAÇÃO, 
CONFORMIDADE E SEGURANÇA. Deve ser uma pessoa experiente para 

gerir os processos de certificação de projectos de carbono bem como 
aspectos de compliance e de gestão de riscos e da segurança na empresa. 

Detalhes sobre as funções e responsabilidades para esta vaga podem ser 

solicitados através do endereço 

info@mozcarbon.co.mz nas horas normais de expediente.

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA

ANÚNCIO DE LANÇAMENTO DE CONCURSOS
1. O FUNAE – Fundo de Energia convida empresas elegíveis a participar dos concursos alistados na tabela que se segue.
2. O concurso será conduzido com base nos procedimentos do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao 

Estado, aprovado pelo Decreto nº 05/2016 de 8 de Março.
3. O local para aquisição do documento de concurso, apresentação de proposta, abertura das propostas e divulgação do posicionamento, está indicado abaixo.

Nº de concurso Modalidade Objecto
Preço do 

Documento 
de Concurso

Data e Hora 
Limite de 
entrega

Data e Hora da 
Abertura das 

Propostas

Data e Hora 
do Anúncio de 

Posicionamento

Local de 
Entrega, 
Abertura 

Valor da 
Garantia 

Provisória 

39A002552/
CP/001/2022

Concurso 
Público

Obras de construção do edifício da mini-central de 
Matondovela, no Distrito de Mecula, Província do Niassa

1.000,00 Mts
15.02.2022

14:00h
15.02.2022

14:15h
18.02.2022

10:00h
FUNAE 

-Lichnga
10.000,00 

Mts

39A002552/
CP/014/2022

Concurso 
Público

Fornecimento de viaturas 1.000,00 Mts
11.02.2022

10:00h
11.02.2022

10:15h
22.02.2022

10:00h
FUNAE 

Sede
10.000,00 

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

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com alínea d) do nº 3 do artigo 33 conjugado com o nº 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação 
de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 05/2016, de 08 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto do concurso abaixo indicado

Nº Concurso Modalidade Objecto Empresa Adjudicada Valor (MT)

39A002551/CP/143/2021
Concurso 
Público

Contratação para concepção, desenho de projecto executivo e construção de centrais fotovoltaica para 
instalação Chintholo, Distrito de Cahora Bassa, Província de Tete

MESAT, Lda
45.641.139,98

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

                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Sistema de Gestão de Qualidade com o Certificado Nº /INNOQ – Q.002/13
   Sistema de Gestão da Qualidade com Certificado Nº PT08/02280      

Sistema de Gestão Ambiental com  Certificado Nº PT10/03200

O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos 
do artigo 27 do Regulamento da Lei de Minas em vigor, 
aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, 
correm éditos de 30 (trinta) dias, a contar da segunda 
publicação no jornal “Notícias”, chamando a quem 
se julgue com direito a opor-se que seja atribuída a 
Licença de Prospecção e Pesquisa número 10880L, 
para Ouro e Minerais Associados, nos distritos de 
Mossurize e Sussundenga, na província de Manica, a 
favor da requerente Arlinda Minerais, Limitada, com 
as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -20   06       0,00 33    17     20,00

2 -20   06       0,00 33    23      0,00

3 -20   08      20,00 33    23      0,00

4 -20   08      20,00 33    23     50,00

5 -20   15      50,00 33    23     50,00

6 -20   15      50,00 33    17     20,00

Maputo, aos 6/12/2021

O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano

(Geólogo)
10188

AVISO

Avenida Filipe Samuel Magaia, Nº 1675, Maputo, Moçambique Nuit Nº: 400302332 , Telefone: (+258) 21422188

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

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

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

 PROPRIEDADE com 10 hectares, tem 
muro e escritórios, na Estrada Circular, 
perto da Costa do Sol, vende-se por 25 
000 000,00MT. Tem título para condomí-
nios e armazéns. Contacto: 84-5770916, 
84-2384238 ou 82-7368613.

689

APARTAMENTO flat tipo 3, no bairro 
Central, prédio pequeno, vende-se por 6 
500 000,00MT; flat tipo 2, no bairro Cen-
tral, prédio pequeno por 5 500 000,00MT. 
Contacto: 84-2384238, 82-7368613 ou 
84-5770916.

689

MORADIA vivenda independente, no 
bairro Sommerschield, Av. Mao Tsé-
-Tung, com quintal grande, vende-se por 
1 200 000USD, negociáveis. Contacto: 
84-5770916 ou 82-7368613.

689

VIVENDA tipo 5, independente, 5 suites, 
3wc, cozinha americana, 2 salas, depen-
dência completa, jardim, quintal para 6 
carros, vende-se. NB: construção nova, 
bairro Triunfo, zona nobre; flat tipo 3, 
com wc e cozinha moderna, no B. Cen-
tral, num 1ºandar por 7 000 000,00MT, 
negociáveis. Contacto: 87-6018959 ou 
84-6018957.

702

ESCOLA com 24 salas, quintal enorme, 
no B. Central, próximo do Jardim Dona 
Berta. NB: pronta a funcionar; flat tipo 3, 
com 2wc, cozinha americana, dependên-
cia e garagem, num prédio pequeno, no 
B. Polana, próximo da Av. Julius Nyerere, 
vendem-se. Contacto: 84-6018957 ou 
87-6018959.

702

APARTAMENTO tipo 2, com vista para o 
mar, na Polana, Ponta Vermelha, vende-
-se por 10 000 000,00MT; apartamento 
tipo 3+1, com 2wc, na Rua de Kassuen-
de, esquina com a Julius Nyerere por 
12 000 000,00MT; apartamento tipo 3 
Golf Residence por 14 000 000,00MT. 
Contacto: 84-2006465 ou 87-9106465.

703

APARTAMENTO t2, com 1wc, no B. Cen-
tral, esquina entre Av. F. Samuel Magaia 
e Av. 24 de Julho, num 8º andar, vende-
-se por 3 700 000,00; t2, num 1º andar, 
no Alto Maé, próximo à Estátua Eduardo 
Mondlane por 3 000 000,00; t3, com 2wc, 
num 3º andar, na Polana, próximo do 
Mimmos 1 por 9 000 000,00; moradia 
duplex t4, no Choupal por 5 500 000,00. 
Contacto: 84-8367231, Iprocasas.

668

PROPRIEDADE no bairro de Kumbeza, 
com dependência básica, num espaço 
de 23x33, com muro, portão, DUAT 
provisório, água, luz e capoeira, bem 
próximo à estrada do Grande Maputo, 
vende-se por 1 300 000,00, negociáveis. 
Contacto: 84-7004134, 82-3290960 ou 
84-7791740, Júlia.

442

VENDE-SE

Diponível para venda sob mobilidade de 
licitação/leilão, viatura com as seguintes 
descrições: modelo Prado, cor branca, 
cinco lugares, acentos em couro, ano de 
fabrico 2016, cilindrada 4.000 CC, 73000 
Km e câmara traseira. Os interessados 
em adquirí-la devem entrar em contacto 
pelo número: +25884-6238762, das 9.3 
às 14.30 horas, até ao dia 19 de Janeiro 
de 2022, pelas 10.00 horas.

26

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

FLAT tipo 2 ou 3, nos bairros da Som-
merschield, Polana Coop, Central, 
Malhangalene e Alto Maé, precisa-se 
com muita urgência para comprar. 
Pagamento cash de 3 000 000,00MT a 
40 000 000,00MT. NB: se for mais pode 
se negociar. Contacto: 84-6018957 ou 
87-6018959.

702

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

VIVENDA tipo 2, no bairro da Malanga, 
perto da Assembleia da República, com 
cozinha moderna e ar-condicionado, 
pronta a habitar, arrenda-se por 25 
000,00MT. Contacto: 84-2335100 ou 
84-6948857.

620

GEMINADA tipo 3, num R/C, ideal para 
escritório ou habitação, no Alto Maé, 
arrenda-se por 50 000,00MT; flat tipo 
2, num 2º andar, no Alto maé por 25 
000,00MT; tipo 3, num 3º andar, espa-
çosa, no Alto Maé por 25 000,00MT; tipo 
3, com 2wc, num 3º andar, no Alto Maé 
por 28 000,00MT; tipo 4, num 1º andar, 
no Alto Maé por 25 000,00MT. Contacto: 
84-7234033 ou 82-4433330, Nuvunga.

701

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
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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

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

O NOTÍCIAS DEDICA 
DIARIAMENTE UMA PÁGINA

À CIDADE DA BEIRA

ADQUIRA O SEU JORNAL
NO PONTO DE VENDA
MAIS PRÓXIMO

SAIBA O QUE ACONTECE 
NO SEU MUNICÍPIO
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ANÚNCIO DE CONCURSO PARA FORNECIMENTO DE BENS 

E SERVIÇOS

A Associação ELOS, com sede na Cidade de Maputo, Distrito Urbano 1, Bairro Polana Cimento, Avenida 

Armando Tivane nº 1620, pretende contratar uma Empresa de Prestação de Serviços de Plano de Saúde. 

A ELOS convida pessoas singulares e colectivas interessadas e que reúnam os requisitos de elegibilidade, a 

apresentarem propostas para o fornecimento de serviços de Seguro de saúde. Os concorrentes interessados 

poderão obter mais informações sobre os termos de referência, através do email 

lizia.chongo@elos.org.mz.

As propostas concluídas devem ser entregues electronicamente até às 16.00 horas do dia 21/1/2022 

pelo email:  lizia.chongo@elos.org.mz. 

A ELOS reserva-se o direito de aceitar ou rejeitar qualquer proposta, no todo ou em parte. Todos os 

participantes que concluírem devidamente o processo serão notificados

Associação ELOS, com sede em Moçambique, na Cidade de Maputo, Distrito Urbano 1, Bairro 

Polana Cimento, Rua Armando Tivane nº 1620-Maputo, Moçambique

Email: geral@elos.org.mz

747

C
ABO Verde decide hoje, 
a partir das 18.00 ho-
ras, o apuramento aos 
oitavos-de-final do 
Campeonato Africano 

das Nações (CAN) enfrentando 
o anfitrião Camarões. Noutra 
partida do Grupo “A”, Burkina 
Faso joga com Etiópia, também 
a partir das 18.00 horas. Após 
duas jornadas, Cabo Verde não 
depende de si próprio para 
qualificar-se a fase seguinte.

O Burkina Faso terá pela 
frente a Etiópia e é, em teoria, 
concorrente directo na luta 
pelo segundo lugar – os Ca-
marões já estão apurados e a 
“limpar” a concorrência. Por 
isso, os “Tubarões Azuis” te-
rão de fazer um resultado me-
lhor que o Burkina Faso frente 
à modesta selecção da Etiópia.

Isto porque no critério de 
igualdade pontual, o primei-
ro ponto aplica-se ao con-

fronto directo. Exemplo: se o 
Burkina Faso vencer a Etió-
pia e Cabo Verde derrotar os 
Camarões, o Burkina Faso 
assegura o segundo lugar do 
Grupo “A”, porque apesar da 
igualdade pontual com Cabo 
Verde tem vantagem, pois no 
confronto directo ganhou aos 
“Tubarões Azuis”.

E o adversário de Cabo 
Verde são os “Leões Indomá-
veis”, que somam seis pontos, 

seis golos marcados e a quali-
ficação no “bolso” ao fim dos 
dois jogos.

O seleccionador dos Ca-
marões, António Conceição, 
já com o passaporte para os 
“oitavos”, não vai facilitar e 
aponta ao primeiro lugar do 
Grupo “A”. “A equipa ga-
nhou, marcou quatro golos, 
teve bom volume ofensivo e 
criou jogadas de qualidade. 
Queremos garantir agora o 
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Cabo Verde decide 
apuramento frente 
aos Camarões

“Tubarões Azuis” enfrentam candidato ao titulo após derrota contra Burkina Faso

O SELECCIONADOR nacional 
do Egipto, o luso-moçambi-
cano Carlos Queiróz, teve um 
discurso de confiança após 
vencer a Guiné-Bissau no últi-
mo sábado. 

“Esta vitória é dedicada 
aos adeptos egípcios. Foi um 
jogo em que as duas equipas 
sabiam que tinham que ga-
nhar. Se marcássemos mais 
cedo creio que o jogo teria sido 
diferente, um resultado mais 
vasto, a Guiné-Bissau teria 
baixado mas assim houve jogo 
até ao fim e a equipa do Egipto 
mostrou que está viva, vamos 
mostrar que isto não é como 
começa, mas como acaba”.

O técnico referiu-se à im-
portância da vitória depois do 
início negativo frente a Nigé-
ria. “Foi um resultado crucial 
para nós. Estiveram duas boas 

CARLOS QUEIRÓZ

Isto não é como começa 
mas como acaba!

muito tenso, depois do últi-
mo jogo com a Nigéria, mas 
mostraram o seu carácter e 
recuperaram; mostraram que 
podem jogar bom futebol; 
acredito que esta competição 
não é sobre como começa, mas 
como acaba; à medida que se 
vão libertando, os jogadores 
vão começar a jogar melhor, 
jogo após jogo. Depois de uns 
dias difíceis, com pressão e 
tensão, os jogadores mostra-
ram o seu caráter e dedicam 
estes três pontos aos adeptos 
egípcios, mostrando que são 
uma família unida e apenas 
focada num objectivo: colocar 
a camisola do Egipto sempre 
mais alto”.

Instado a comentar o de-
sempenho da arbitragem, que 
terá prejudicado os guineen-
ses, Carlos Queiroz disse que 

equipas no relvado, mas foi 
claro que o Egipto fez mui-
to mais para vencer. Tivemos 

três bolas no poste e outras 
oportunidades falhadas; os 
jogadores viveram momento 

O TRIBUNAL Federal australia-
no indeferiu ontem o recurso do 
tenista contra uma ordem de de-
portação, que implica uma proi-
bição de entrar durante três anos 
na Austrália.

Três juízes do Tribunal Fe-
deral confirmaram uma decisão 
tomada na sexta-feira pelo mi-
nistro da Imigração de cancelar 
o visto do sérvio, de 34 anos, por 
motivos de interesse público.

A decisão deterninava que 
Djokovic, que não está vacinado 
contra a Covid-19, permaneces-
se detido em Melbourne até ser 
deportado.

Uma ordem de deportação 
inclui também, geralmente, uma 
proibição de três anos de entrar 
no país.

O número um do ténis mun-
dial fica assim impossibilitado 

de disputar o Open da Austrália, 
que começa hoje.

O ministro cancelou o vis-
to alegando que a presença de 
Djokovic no país pode constituir 
um risco para a saúde e “ser con-
traproducente para os esforços 
de vacinação de outros na Aus-
trália”.

O visto de Djokovic foi ini-
cialmente cancelado a 6 de Ja-
neiro no aeroporto de Melbour-
ne, horas após a sua chegada para 
competir no primeiro torneio de 
Grand Slam de 2022, do qual fica 
afastado, com esta decisão.

Um funcionário fronteiriço 
cancelou o visto depois de deci-
dir que Djokovic não era elegível 
para uma isenção médica das re-
gras da Austrália para visitantes 
não vacinados.

Djokovic chegou a Melbour-

ne a 5 de janeiro com uma isen-
ção médica que lhe permitiria 
jogar no Open da Austrália, sem 
ser vacinado contra a Covid-19, 
mas o visto foi posteriormente 
cancelado pelas autoridades al-
fandegárias.

O sérvio ficou detido até uma 
decisão judicial na segunda-feira 
ordenar a sua libertação, mas 
o Governo australiano voltou a 
cancelar o visto.

Djokovic, que pretendia 
atingir o recorde de 21 títulos 
em torneios de ‘Grand Slam’, 
caso ganhasse o Open da Austrá-
lia, admitiu depois ter prestado 
falsas declarações à entrada da 
Austrália.

Para além de erros e in-
consistências na declaração de 
Djokovic para entrar na Austrá-
lia, soma-se a violação das dire-

trizes de isolamento face à pan-
demia de Covid-19 na Sérvia.

Djokovic tinha declarado 
que não tinha viajado nos 14 dias 
anteriores, mas na realidade ti-
nha viajado da Sérvia para Espa-
nha, enquanto no seu país natal 
deu uma entrevista a um meio 
de comunicação social francês 
sabendo que testara positivo ao 
coronavírus.

O afastamento de Novak 
Djokovic, que figurava como 
primeiro cabeça de série e o mais 
forte candidato à vitória final 
em Melbourne, onde decorre o 
torneio entre 17 e 30 de Janeiro, 
representa o fim da possibilidade 
de alcançar o 10.º troféu austra-
liano e 21.º título do Grand Slam, 
descolando dos 20 “majors” do 
suíço Roger Federer e do espa-
nhol Rafael Nadal.

Djokovic deportado da Austrália

“deixem-me ser claro. No úl-
timo jogo mencionei uma de-
cisão do VAR, um incidente de 
total responsabilidade do VAR. 
Hoje houve dois incidentes 
para análise, no primeiro creio 
que deveria ter sido verme-
lho para o jogador da Guiné-
-Bissau, no segundo foi claro 
que houve falta sobre o nosso 
jogador”.

A GÂMBIA impôs um empate a um golo ao 
Mali ontem na segunda jornada do Grupo F, 
com ambos os golos a serem marcados de pe-
nálti.

Ibrahima Koné, avançado do Sarpsborg da 
Noruega, deu vantagem aos malianosaos 79 
minutos, mas aos 90, Barrow, jogador do 
Jeonbuk da Coreia do Sul, que tinha entrado 
10 minutos antes, empatou para a Gâmbia.

 A Gâmbia e o Mali somam quatro pontos e 
têm largas possibilidades de seguir em frente 

na prova.
Noutra partida do grupo, a Tunísia goleou 

a Mauritânia, por 4-0, mantendo-se na luta 
pelo apuramento. A Tunísia vai jogar com a 
Gâmbia e Mali vai fechar a fase de grupos com 
Mauritânia. 

Em partida do Grupo E, a Costa do Mar-
fim cedeu empate ao apagar das luzes diante 
da Serra Leoa, a dois golos. Os “Elefantes” 
somam quatro pontos e estão bem colocados 
para disputar os quartos de finais.

Gâmbia trava 
Mali e Tunísia 
goleia Mauritânia
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primeiro lugar na fase de gru-
pos, para, depois, lutarmos 
pelos quartos de final”, anali-
sou o treinador.

O seleccionador português 
de 60 anos deixou ainda ras-
gados elogios a Vincent Abou-
bakar. O avançado e capitão 
da selecção camaronesa faz 
jus ao apelido dos Camarões e 
tem sido um autêntico “leão 
indomável”.

“Aboubakar está com faro 
de golo, que o tem caracteri-
zado ao longo dos anos, e, fe-
lizmente, demonstra veia de 
goleador. Espero que continue 
assim”, disse.

Por sua vez, Humber-
to Bettencourt, treinador-
-adjunto da selecção de Cabo 
Verde, mostrou-se desiludido 
pela derrota diante do Burkina 
Faso. Questionado sobre a es-
tratégia do próximo e decisi-
vo jogo diante dos Camarões, 
Humberto Bettencourt foi 
claro: “Este resultado faz parte 
do passado. Vamos ter de cor-
rer atrás do prejuízo e tentar 
ganhar o próximo jogo”.

Se Cabo Verde não conse-
guir a qualificação directa no 
Grupo “A”, terá de aguardar 
para saber se será uma das 
quatro selecções melhores 
classificadas no terceiro lu-
gar da fase de grupos. Os três 
pontos conquistados diante a 
Etiópia podem valer ouro, mas 
as oportunidades de golo cria-
das e falhadas frente ao Burki-
na Faso podem fazer o tesouro 
com o caminho para os oita-
vos de final desaparecer.
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Pratique as 3 medidas de prevenção: use a máscara, lave 
as mãos com água e sabão com frequência ou use um 
desinfectante à base de álcool a 70% e mantenha uma 
distância de pelo menos 2 metros das outras pessoas

ZAINADINE foi, uma vez 
mais, determinante na vitória 
do Marítimo em jogo inserido 
na 18.a jornada da Primeira 
liga portuguesa. Os insula-
res arrancaram uma preciosa 
vitória por 1-0 no terreno do 
Sporting de Braga.

Depois de a equipa da casa 
pressionar à busca do golo da 
vitória, foi Cláudio Winck 
que marcou o único tento 
da partida, aos 89 minutos. 
O Marítimo passa a somar 
23 pontos e segue já relati-
vamente tranquila no que 
à manutenção diz respeito. 
Notar que, outro jogador do 
Marítimo, Clésio não saiu do 
banco.

Na França, o Bordéus, de 
Mexer, foi goleado por 6-0 na 
visita ao Rennais, em desafio 
da 21.a jornada. O internacio-
nal moçambicano actuou nos 
90 minutos e foi impotente 
para travar as investidas ad-
versárias. O Bordéus está em 
penúltimo lugar na Primeira 
liga francesa, com 17 pontos. 
O PSG lidera a prova com 50 
pontos.

Na II Liga portuguesa, o 
Nacional de Witi foi derro-
tado por 3-0 na deslocação 
a Lisboa, pelo Benfica II, lí-
der da prova. Witi jogou os 
90 minutos pelo corredor 
esquerdo e atrasa-se na luta 
pelo primeiro lugar.

A EQUIPA sénior do futebol do Ferroviá-
rio de Nampula ainda não arrancou com 
as actividades de preparação da pré-épo-
ca futebolística referente ao presente ano, 
por questões de ordem organizacional. 

O facto foi dado a conhecer ontem à 
nossa Reportagem, pelo vice-presidente 
para a alta competição daquela colectivi-
dade, Tiago Gaita, o qual garantiu no en-
tanto, que se está a trabalhar a todo gás 
para que nos próximos dias se inicia a pre-
paração. 

“Em princípio esperamos a chegada 
dos jogadores a partir do dia 20 deste mês 
e logo vamos iniciar com a preparação, 
porque temos atletas que virão doutros 
pontos do país, por exemplo de Maputo, 
Beira e Tete. Então, é preciso que nós nos 
organizemos para iniciar com as activida-
des de preparação da época futebolística”, 
explicou. 

Tiago Gaita referiu, por outro lado,  que 
a vinda do próprio treinador principal, 
Nelson Santos, também está condiciona-
da a questões de organização, contudo, 
tudo está sendo feito para que igualmente 
ele chegue nos próximos dias à cidade de 
Nampula. 

No que se refere ao novo plantel do 
Ferroviário de Nampula, a fonte deu a co-
nhecer que o mesmo será composto por 

25 jogadores e 5 de formação. Muitos de-
les serão os que estiveram a representar a 
equipa na época passada e que foram pro-
postos pela direcção cessante do clube e 
do treinador. 

Gaita não avançou muitos detalhes 
sobre os jogadores que deverão reforçar a 
equipa, alegando ser ainda cedo, e  por es-
tarem a decorrer os respectivos processos 
de contratação, porém, mencionou os no-
mes de Liberty, Chico e Mário Sinamunda, 
como sendo um dos grandes reforços do 
Ferroviário de Nampula. 

A nossa Reportagem soube de outras 
fontes do clube que outros reforços serão 
nomeadamente Beto, Isac e Maninho. Dos 
que regressam ao clube contam os nomes 
de Massaua e Belito, enquanto dos que se 
mantêm, o destaque vai para Usama, Ger-
son, Salas, Edson, Valdo, Taímo, Wilson e 
Fazito. 

Em termos de objectivos do Ferroviá-
rio de Nampula na disputa do Moçambola 
deste ano, o nosso entrevistado disse que 
o principal será o de devolver a imagem do 
clube, ocupando lugares cimeiros na ta-
bela classificativa, tendo em conta que há 
quatro épocas que o Ferroviário de Nam-
pula mostra uma imagem não dignifican-
te, como grande clube do futebol moçam-
bicano.   

A EQUIPA de futebol sénior 
masculina do Clube Desporti-
vo Estrela Vermelha de Mapu-
to começa a treinar hoje para 
fazer face ao Campeonato de 
Futebol da Cidade de Maputo. 

Os “alaranjados” estarão 
numa primeira fase concen-
trados no campo anexo ao 
pavilhão, no bairro da Ma-
lhangalene, recinto que é ha-
bitualmente reservado aos 
treinos das camadas de forma-
ção, nomeadamente juniores, 

juvenis, iniciados e infantis.
Enquanto o seu futuro 

campo em construção, em 
Marracuene, não fica pronto, 
os “alaranjados” vão partilhar 
o anexo ao pavilhão com os 
escalões de formação, que, por 
sua vez, começam a treinar 
amanhã.

O Estrela Vermelha já tem 
75 por cento do plantel da 
equipa sénior definido, se-
gundo avançou o director 
desportivo do clube, Sousa 

Tembe.
Os “alaranjados” precisam 

de quatro a cinco jogadores 
para fechar o plantel, que terá 
no total 25 atletas, sob coman-
do técnico de Valy Mussá, que 
continua deste modo à fren-
te dos destinos da equipa que 
treinou até época-2019, a an-
teceder à suspensão dos cam-
peonatos da II divisão com o 
surgimento, no ano seguinte, 
dos primeiros casos de Co-
vid-19 no país.

“AFRICANO” DE VOLEIBOL DA ZONA VI

Festa em dobro da Académica
IVO TAVARES

A
CADÉMICA sagrou-
-se, no último sábado, 
campeão africano de 
voleibol da zona VI, 
em seniores masculi-

nos e femininos. 
A tarde de sábado, que fi-

cará indelevelmente marcada 
na história da Académica, co-
meçou a ser desenhada pela 
equipa feminina, que venceu 
sem apelo nem agravo a bem 
conhecida rival UP de Maputo, 
por 3-0, com os parciais de 25-
15, 25-21 e 25-20. Logo a seguir 

foi a vez  dos masculinos faze-
rem-se ao bem tratado par-
quet do pavilhão da UEM para 
receber  e vencerem o NABA 
do Zimbabwe, por 3-1, com os 
parciais de 23-25/25-19/25-20 
e 25-21. 
DE LONGE SUPERIORES

Como o resultado reflec-
te, Académica teve uma final 
tranquila, mais tranquila do 
que era esperado, na medida 
em que era expectável que a 
UP disputasse o troféu de igual 
para igual. O que se viu foram 
dois conjuntos com níveis de 
confiança e de qualidade opos-

tos. De um lado, as estudantes 
sólidas em todos os capítulos. 
Bem organizadas em campo, a 
mostrar porque razão entrava 
para este jogo com o estatuto 
de imbatível e doutro lado as 
“pedagogas”, com um grupo 
que funcionava pouco como 
equipa e sobrevivia das inicia-
tivas individuais de jogadoras 
mais evoluídas tecnicamente, 
como é o caso de Liocadia Ma-
nhiça. Por isso foi com alguma 
naturalidade que Académica, 
que além de excelente conjun-
to, contou com os talentos de 
Ana Paula Sinaportar, Vanessa 

Muianga, Assiat Cherinda ou 
mesmo Ângela Tembe,  ven-
ceram os três set sem grande 
esforço.
RAÇA E CRENÇA

Foi mesmo preciso uma 
Académica a jogar no limite das 
suas capacidades para levar de 
vencida o NABA do Zimbabwe, 
um adversário que já tinha ven-
cido na fase de grupos por 3-0.

Mas desta vez foi bem mais 
difícil, até porque se tratando 
de uma final, os níveis de ansie-
dade retiraram alguma lucidez. 
Foi o que terá acontecido com 
os “estudantes” que motivados 

por alguma ansiedade de querer 
resolver rapidamente o encon-
tro, cometeram erros primários 
no primeiro set a nível do blo-
queio e sobretudo no remate 
deixaram que os zimbabwea-
nos se impusessem junto à rede 
e saíssem em vantagem no pri-
meiro set. O bom mesmo é que 
a partir do segundo set, Acadé-
mica acertou nos remates e era 
quase perfeito nos serviços com 
Aldevino Nuvunga, Justino To-
vela e Ainadino Martinho a fa-
zerem muitos pontos. Apesar 
da reacção dos zimbabweanos, 
que se diga de passagem, nunca 

desistiram, os comandados de 
Abduremane Cassimo manti-
veram um bloco homogéneo e 
eficaz tanto nas tarefas defen-
sivas, como no ataque.  Acácio 
Carlos, conhecido por Carlitos, 
nos meandros do vólei, esteve 
em grande no remate e foi ele a 
marcar o ponto que deu o pri-
meiro título da história à Aca-
démica. 

Académica estreou-se a 
vencer uma Taça dos Clubes 
da Zona VI quer em femininos, 
quer em masculinos, suceden-
do a UP e NABA , respectiva-
mente. 

(J
.M

ac
h

el
)

Académica sagrou-se pela primeira vez campeã africana da Zona VI

Ainadino 
e Ana Paula 
os “Mais 
Valiosos”
AINADINO Martinho e Ana Paula Sinaportar, ambos jogado-
res da Académica, foram eleitos os Jogadores Mais Valiosos 
(MVP), o prémio individual mais desejado. 

Ainadino venceu ainda o prémio de melhor atacante, en-
quanto Ana Paula de melhor serviço.

Ainda na Académica, Aldevino Nuvunga, Justino Tovela 
e Sérgio Firmino subiram ao pódio para receber os galardões 
referente a melhor serviço, passador e bloqueador. 

Nos femininos, além de Ana Paula foram distinguidas, 
Vanessa Muianga e Assiat Cherinda (Ryana) como melhor 
atacante e passadora.

A UP de Maputo, finalista vencida, viu Júlia Lucas e Joana 
Simone a serem eleitas melhor defesa e bloqueadora, respec-
tivamente. 

RESULTADOS 
E CLASSIFICAÇÃO FINAL
MASCULINOS 

3.° E 4.° CLASSIFICADOS 
Harare City-UNZA (1-3)

FINAL
Académica-NABA (3-1)

FEMININOS 
3.° E 4.° CLASSIFICADOS 
Prison Leopards-UZ Wol-

ves (1-3)
FINAL

Académica-UP Maputo (3-0)
CLASSIFICAÇÕES FINAIS
MASCULINOS

1.° Académica (Moçambi-
que)

2.° NABA (Zimbabwe)
3.° UNZA  (Zâmbia)
4.°  Harare City (Zimbabwe)

5.° Nkwazi (Zâmbia)
6.° UZ Wolves (Zimbabwe)
7.° UniZambeze (Moçam-

bique)
8.° Highlanders (Zimba-

bwe)
9.° TUT (África do Sul)
10.° Green Spikes (Lesotho) 

FEMININOS
1.° Académica (Moçambi-

que)
2.° UP Maputo (Moçambi-

que)
3.° UZ Wolves (Zimbabwe)
4.° Prison Patriots (Zâmbia)
5.° Harare City (Zimbabwe)
6.° TUT (África do Sul)
7.° Wolves (Malawi)

MOÇAMBICANOS 
NO ESTRANGEIRO

Zainadine 
vitorioso 
em Braga

Zainadine feliz na deslocação a Braga

ÉPOCA FUTEBOLÍSTICA-2022

Organização 
condiciona arranque 
do Fer. Nampula

Estrela começa
a treinar hoje   

“Alaranjados” começam a trabalhar a partir de hoje
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e bi-campeã africana Nigéria e mais uma equipa por 
apurar entre os dias 16…

UA disposta a apoiar 
consenso político no Sudão

A 
UNIÃO Africana 
(UA) manifestou, no 
sábado, disponibi-
lidade para apoiar o 
consenso entre to-

dos os partidos políticos do 
Sudão no sentido de alcan-
çar uma transição política no 
país.

A posição da UA foi 
transmitida ao Presiden-
te do Conselho Soberano 
do Sudão,  Abdel Fattah Al-
-Burhan, pelo Comissário 
da UA para os Assuntos Po-
líticos, Paz e Segurança (AU-
-PAPS, na sigla em inglês), 
Bankole Adeoye, durante 
uma reunião na capital su-
danesa, Cartum, disse o con-
selho numa declaração. 

O enviado sublinhou a 
disponibilidade da UA para 
apoiar o Sudão na transição 
política, e reafirmou o seu 
compromisso de trabalhar 
em estreita colaboração com 

o governo, o povo, e todos os 
intervenientes do Sudão no 
sentido de trazer uma solu-
ção política amigável para o 
actual impasse. 

Reiterando o pleno res-
peito da UA pela soberania 
e integridade territorial do 
Sudão, instou as partes in-
teressadas a evitar qualquer 
forma de violência e a con-
centrar-se na estabilidade, 
paz e prosperidade do Sudão. 

Apelou a “grandes esfor-
ços de todos os interessados” 
na procura de uma solução 
para a crise política em curso 
no país. 

O Sudão tem vindo a so-
frer uma crise política após 
Al-Burhan, também coman-
dante geral das Forças Arma-
das Sudanesas, ter declarado 
o estado de emergência a 25 
de Outubro de 2021 e dissol-
vido o Conselho Soberano e o 
governo. (XINHUA)Manifestantes contra o golpe militar de 25 de Outubro no Sudão
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UM tribunal sul-africano ini-
ciou semana passada a au-
diência de uma contestação 
judicial à validade da sucessão 
do rei Goodwill Zwelithini, que 
morreu em 2021 num hospital 
público na cidade portuária de 
Durban. 

No caso, que está a ser ou-
vido no Tribunal Superior do 
KwaZulu-Natal, em Pieterma-
ritzburg, capital desta provín-
cia do sudeste do país, a pri-
meira esposa do monarca zulu, 
a rainha Sibongile Winifred, 
juntamente com as suas duas 
filhas, contestam a validade do 
testamento do falecido monar-
ca do reino amaZulu, o maior 
grupo étnico na África do Sul 

com mais de 11,5 milhões de 
súbditos. 

A primeira mulher do mo-
narca zulu, aparentemente 
sem descendência real, alega 
ser a “esposa legítima”, salien-
tando que o seu matrimónio 
civil com o falecido monarca 
deveria ser reconhecido e que 
os restantes casamentos tra-
dicionais de Zwelithini eram 
“inválidos”.

“Se a validade dos outros 
casamentos era a intenção, 
porque não foi claramente es-
pecificado?”, questionou na 
terça-feira o juiz Mjabuliseni 
Isaac Madondo.

“É desnecessário, a razão 
pela qual estamos todos aqui é 

porque eles apresentaram do-
cumentos que carecem de cla-
reza. Agora, temos que percor-
rer a história do direito comum 
e consuetudinário por causa 
disso”, argumentou a defesa 
do príncipe Misuzulu, cuja su-
cessão ao trono está a ser con-
testada pela primeira mulher e 
as suas duas filhas.

O advogado de Misuzu-
lu referiu depois que “na sua 
declaração inicial, Winifred 
inadvertidamente aceitou que 
os casamentos anteriores do 
falecido rei eram válidos”.

No seu testamento, o rei 
Zwelithini, que tinha seis mu-
lheres e pelo menos 28 des-
cendentes, nomeou a monar-

ca Zulu, de 65 anos, Shiyiwe 
Mantfombi Dlamini Zulu, irmã 
do rei Mswati III do reino de 
Eswatíni (antiga Swazilândia) e 
sua terceira mulher.

A rainha regente, que mor-
reu em 29 de Abril no hospital, 
foi nomeada a 24 de Março re-
gente do reino amaZulu, após 
a morte do rei dos zulus Goo-
dwill Zwelithini ka Bhekuzulu, 
com 72 anos. 

Por sua vez, a monarca 
Zulu nomeou o príncipe Mi-
suzulu Sinqobile kaZwelithini, 
de 47 anos, como seu sucessor 
no testamento, lido na noite de 
7 de Maio em que a Casa Real 
anunciou também a sua suces-
são ao trono do seu pai Goo-

dwill Zwelithini kaBhekuzulu.
PROCESSO DIVIDE CASA 

REAL AMAZULU

O processo judicial dividiu 
a Casa Real amaZulu, com mais 
de 200 anos desde a sua funda-
ção pelo rei Shaka kaSenzan-
gakhona, obrigando o governo 
provincial do KwaZulu-Natal a 
suspender a coroação do novo 
monarca Zulu.

“Este é que é o rei do povo, 
Misuzulu é o monarca certo 
para os Zulus, e aqueles que 
estão a interferir e a fomentar 
este caso em tribunal vão ter de 
se justificar de uma forma ou 
de outra”, disse aos jornalistas 
uma das familiares próximas 
do rei Misuzulu à entrada do 

tribunal. 
O rei Goodwill Zwelithini, 

que reinou desde 1971, morreu 
no dia 12 de Março de 2021, de-
vido a complicações associa-
das à diabetes e à Covid-19, no 
hospital público Chief Albert 
Luthuli, em Durban, litoral do 
país, e foi sepultado na madru-
gada de 18 de Março num local 
secreto em Kwanongoma, nas 
montanhas do norte da pro-
víncia do KwaZulu-Natal. 

Nascido em 14 de julho de 
1948, em Kwanongoma, Good 
Zwelithini era o filho mais ve-
lho do rei Cyprian e da sua se-
gunda mulher, a rainha Tho-
mo, segundo a biografia oficial 
do monarca. (Lusa)

O CONFLITO no Sahel provocou o 
deslocamento forçado de meio milhão 
de pessoas em 2021, elevando para 2,5 
milhões o número de pessoas obri-
gadas a deixar as suas casas na última 
década na região, anunciou na sexta-
-feira a ONU.

Segundo o Alto Comissariado das 
Nações Unidas para os Refugiados (AC-
NUR) a violência agravada pela pande-
mia da Covid-19 e pelas consequências 
das mudanças climáticas, numa região 
onde a temperatura cresce a um ritmo 
1,5 vezes mais rápido do que no resto 
do mundo, dificultam cada vez mais a 
situação humanitária na região.

O número de pessoas refugiadas 
devido ao conflito (deslocados obriga-
dos a mudar de país) ascende a 410 mil, 
no Mali, Burkina Faso e Níger.

O porta-voz do ACNUR, Boris 
Cheshirkov, felicitou as comunidades 
de acolhimento pela sua “resiliência e 
solidariedade”, ao acolher as famílias 
deslocadas, apesar dos seus escassos 
recursos.

Pediu, também, à comunidade 
internacional que não poupe esforços 
quando se trata de apoiar os países do 
Sahel para conseguir “a paz, a estabili-
dade e o desenvolvimento de que tanto 
precisa a região”. (Lusa)

NO TRIBUNAL SUPERIOR DO KWAZULU-NATAL

Membros da família real Zulu contestam sucessão ao trono

Conflito no Sahel provocou 500 mil deslocados 

Conflitos e mudanças climáticas colocam em risco a vida de milhões de pessoas no Sahel
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Morreu antigo PR 
do Mali Ibrahim 
Boubacar Keita
O EX-PRESIDENTE do Mali, Ibrahim Boubacar Keita, que 
liderou o país entre 2013 e 2020, morreu ontem na sua casa, 
em Bamako. “O Presidente IBK - Ibrahim Boubacar Keita- 
morreu esta manhã às 9.00, hora local, 11.00 horas em Ma-
puto ”, disse um familiar à agência francesa de notícias AFP.
 A informação foi confirmada por vários membros da famí-
lia. Keita - ou ‘IBK’, como era conhecido - tinha 76 anos e 
subiu ao poder em 2013 na sequência de eleições nas quais 
superou mais de duas dezenas de candidatos e recebeu 77% 
dos votos. Em Agosto de 2020, foi deposto por um golpe 
militar e anunciou, algumas horas depois, a sua demissão e 
a de todo o Governo numa declaração transmitida pela te-
levisão nacional.

Guterres Lú-Olo 
recandidata-se 
às presidenciais
O PRESIDENTE timorense, Francisco Guterres Lú-Olo, lan-
çou ontem oficialmente a sua recandidatura ao cargo, nas 
eleições presidenciais de Março, que avança com o apoio de 
120 mil assinaturas já recolhidas em todo o país.“Sinto-me 
verdadeiramente honrado com a confiança que os compa-
triotas depositam em mim. Uma confiança vinda do nosso 
povo soberano. Uma confiança que eu assumo como um 
extraordinário compromisso para me recandidatar a Pre-
sidente da República para o mandato de 2022-2027”, afir-
mou. Lú-Olo anunciou formalmente a sua candidatura no 
que disse ser um “local histórico”, a Paróquia Imaculada 
Conceição, na vila de Ermera, cerca de 67 quilómetros su-
doeste da capital, Díli, onde os “guerrilheiros heróis se reu-
niram inúmeras vezes com o comandante Nino Konis San-
tana”, que foi chefe do Conselho Executivo da Luta, Frente 
Armada e Secretário da Comissão Directiva da Fretilin.

Centenas protestam 
contra PR tunisino
CENTENAS de pessoas enfrentaram na sexta-feira em Tu-
nes uma forte presença policial e contrariaram a proibição 
de manifestações contra o Presidente tunisino, Kais Saied, 
por ocasião do 11.º aniversário da queda do regime de Zine 
el-Abidine Ben Ali. “Abaixo o golpe, o povo quer o fim do 
golpe”, gritaram os manifestantes que percorreram a ave-
nida Mohamed V, no centro de Tunes, contrariando a proi-
bição de manifestações devido às restrições impostas pelo 
Governo no quadro da pandemia da Covid-19. Segundo 
jornalistas da agência noticiosa France-Presse (AFP), o nú-
mero de manifestantes aumentou gradualmente para cerca 
de mil, antes de se dispersarem em vários grupos. A polícia 
montou um forte dispositivo de segurança, com barreiras 
metálicas, camiões militares e unidades antimotim, na ten-
tativa de impedir que os manifestantes acedessem à princi-
pal artéria da capital, a Avenida Habib Bourguiba.

Talibãs expulsam três 
mil membros  
OS talibãs expulsaram três mil membros das suas fileiras sob 
a acusação de práticas ilegais, no contexto de um “processo 
de veto” massivo desde o seu regresso ao poder no Afega-
nistão, revelou no sábado  um funcionário do novo Governo 
do país. Os talibãs tomaram Cabul em Agosto, no culminar 
de uma insurreição de 20 anos contra o governo afegão, en-
fraquecido pela quebra do apoio dos Estados Unidos e de 
uma coligação internacional liderada pela NATO.As novas 
autoridades afegãs prometeram um regime menos rigoroso 
do que  os talibãs protagonizaram entre 1996 e 2001 e cria-
ram uma comissão para identificar e expulsar elementos 
que infringiram as suas regras. Estes membros “deram um 
mau nome ao Emirado Islâmico”, disse em declarações à 
France Presse Latifullah Hakimi, chefe da comissão consti-
tuída no âmbito do Ministério da Defesa.
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NOTA DE ABERTURA
O SUPLEMENTO Especial que o leitor tem em 

mãos é dedicado à passagem dos primeiros dois 

anos do segundo ciclo de governação do Presi-

dente da República, Filipe Nyusi, assinalados sá-

bado, 15 de Janeiro.

Num breve olhar sobre a governação, neste in-

tervalo pode dizer-se que foram anos de muito 

trabalho e de ganhos, apesar de desafios inter-

nos e globais. Com efeito, compreendendo que o 

desenvolvimento do país passa pela estabilidade 

política e segurança em todo o território nacional, 

o Presidente da República fez esforços, criando, 

nalguns casos, e consolidando, noutros, bases 

para um futuro melhor para os moçambicanos. 

Neste contexto, conseguiu pacificar a zona cen-

tro do país, com o fim dos ataques protagoniza-

dos pela Junta Militar da Renamo, e a implemen-

tação do DDR. A aposta tem sido também no diá-

logo com a oposição. Ainda neste domínio, o país 

conseguiu avanços significativos no combate ao 

terrorismo, em resultado da visão do Presidente, 

que mobilizou o apoio incondicional do Ruanda e 

da SADC no combate a este mal global.

Ainda há desafios, mas acreditamos que estes 

esforços têm estado a contribuir para a melho-

ria do ambiente de investimentos no país. Aliás, 

isto não pode ser dissociado da chegada da pla-

taforma flutuante às águas territoriais nacionais, 

onde até ao fim do próximo semestre deverá ar-

rancar a exploração do gás.

Neste suplemento especial, o leitor encontrará 

também temas sobre o processo de descentra-

lização, abastecimento de água a mais gente, a 

expansão e distribuição de energia, construção 

de vias de acesso, pontes e de outras infra-es-

truturas, como o Aeroporto Internacional Filipe 

Jacinto Nyusi, na província de Gaza. 

Poderá igualmente ler sobre os sinais de retoma 

do apoio financeiro a Moçambique por parte do 

Fundo Monetário Internacional (FMI), em reco-

nhecimento dos esforços desencadeados para 

uma gestão governamental assente na procura 

do bem-estar do povo nos últimos anos. 

O combate à corrupção, uma das principais ban-

deiras deste Governo, faz parte das matérias aqui 

vertidas. Esta luta teve a sua expressão máxima 

no julgamento, em curso, do maior escândalo fi-

nanceiro que lesou o Estado moçambicano em 

2,2 mil milhões de dólares norte-americanos. 

O leitor encontrará ainda matéria sobre a presi-

dência moçambicana da SADC, bem como a can-

didatura, pela primeira vez na história, do país a 

membro não-permanente do Conselho de Segu-

rança das Nações Unidas.

A 
FIRMEZA e a diplo-

macia do Presidente 

da República, Filipe 

Jacinto Nyusi, foram 

determinantes para 

a recredibilizacão do país jun-

to dos parceiros internacio-

nais de tal sorte que o Fundo 

Monetário Internacional (FMI) 

anunciou recentemente a sua 

intenção de retomar a ajuda 

directa a Moçambique, segun-

do observação feita pelo ana-

lista Manuel Guilherme.

O analista lembrou que, no 
primeiro mandato, o Chefe do 
Estado deslocou-se ao Fundo 
Monetário Internacional, em 
Washington, nos Estados Uni-
dos da América, onde conse-
guiu “amolecer os corações” 
dos gestores e decisores desta 
instituição financeira e a con-
siderar o Governo moçam-
bicano sério e responsável, 
depois que os parceiros deci-
diram cancelar o apoio directo 
ao Orçamento do Estado, na 
sequência das dívidas não de-
claradas.
Manuel Guilherme sublinhou 
que o Presidente Filipe Jacin-
to Nyusi terá demonstrado e 
convencido aos decisores do 
FMI que os mocambicanos 
têm uma liderança que assu-
me e se responsabiliza pelos 
eventuais erros cometidos na 
contratação das dívidas, le-
vando os implicados à barra da 
justiça, facto que hoje se assis-
te com o julgamento na tenda 

montada na cadeia de máxima 
segurança, vulgo BO, em Ma-
puto.
O analista considerou a reto-
ma da ajuda directa a Moçam-
bique provavelmente um dos 
grandes ganhos da governa-
ção do Presidente Filipe Jacinto 
Nyusi no presente mandato. 
Disse que num cenário adver-
so, no plano interno e externo, 
o Chefe do Estado mocambi-
cano mostrou firmeza e de-
terminação na abordagem da 
agenda de governação, facto 
que é ilustrado pelos resulta-
dos tangíveis testemunhados 
por todos os mocambicanos.
Mercê dessa firmeza, determi-
nação e foco do Presidente da 
República, a exploração do gás 
na Bacia do Rovuma deverá 
iniciar no II semestre do pre-
sente ano, depois que chegou 
a plataforma flutuante de pro-
dução de gás natural liquefeito. 
Manuel Guilherme defendeu 
que a chegada da plataforma 
garante que as operações vão 
acontecer no terreno, mos-
trando o trabalho realizado 
pelo Governo e a confiança que 
nutre junto de parceiros e in-
vestidores internacionais.
O analista destacou ainda 
como ganhos neste segundo 
ano do segundo mandato de 
Filipe Nyusi a estabilidade na 
zona centro do país, com a im-
plementação do processo de 
Desmilitarização, Desmobili-
zação e Reintegração (DDR), 
bem como a forma como o ter-
rorismo na província de Cabo 

Delgado foi abordado, apos-
tando-se na intervenção mili-
tar da SADC e do Ruanda, cujo 
impacto, segundo avançou, é 
o abrandamento da accão dos 
terroristas, o que abre espaço 
para o retorno das populações 
às suas zonas de origem, à par 
do Plano de Reconstrução de 
Cabo Delgado.
Na esfera económica, apontou 
a implementação do programa 
SUSTENTA, que mudou a vida 
de muitos agricultores e justi-
ficou a saída de Moçambique 
da lista dos países com índices 
de fome. Ainda do domínio da 
economia avulta a aposta na 
electrificacão dos postos ad-
ministrativos e localidades, à 
par da isenção do pagamen-
to das taxas de instalação.de 
energia eléctrica.
Avultam ainda o acesso à 
agua, no âmbito do progra-
ma PRAVIDA, e a construção 
de infra-estruturas diversas, 
como estradas, pontes, esco-
las e outras. Manuel Guilher-
me disse, aliás, que nestes dois 
anos do segundo mandato de 
Filipe Nyusi notou particular-
mente uma governação por 
iniciativas, que produziram re-
sultados concretos, como são 
os casos de “Um Distrito Um 
Hospital”, “Um Distrito Um Tri-
bunal”, entre outras.
Legenda:
Manuel Guilherme considera 
que os dois anos do segundo 
mandato de Filipe Nyusi foram 
prenhes de realizações. Códi-
go: Dr. Manuel Guilherme. 

JUNTO DE PARCEIROS INTERNACIONAIS

Segundo analista Manuel Guilherme

Firmeza do PR 
determinante para 
recredibilizacão do país 
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Avanços significativos 
no combate ao terrorismo

O 
país tem estado a 

registar, de Julho do 

ano passado a esta 

parte grandes avan-

ços no combate ao 

terrorismo na província de 

Cabo Delgado, onde foram 

destruídas as principais bases 

dos terroristas, encontrando-

-se estes desorientados. 

Estes avanços significativos 
seguem-se à visão  do Presi-
dente da República, Filipe Nyu-
si, que a par da reorganização 
do Exército nacional para se 
preparar contra este mal, con-
seguiu o compromisso dos 
apoios militares do Ruanda 
e da Comunidade de Desen-
volvimento da África Austral 
(SADC), para além de outros 
tipos de apoio europeus, asiáti-
cos e americanos.
Com efeito, em Julho de 2021 
o Presidente da República 
anunciou a vinda de tropas 
ruandeses para apoiar as 
Forças de Defesa e Segurança 
(FDS) no combate ao terro-
rismo em Cabo Delgado, de-
volvendo a esperança na res-
tauração da paz e segurança 
na província, afectada pela 
violência desde 2017.
Cerca de um mês depois era 
accionada a Missão Militar da 
Comunidade de Desenvolvi-
mento da África Austral (SA-
MIM, sigla inglesa), para inte-
grar os esforços das FDS e do 
Ruanda no combate ao terro-
rismo.
Desde a eclosão do fenómeno 
do terrorismo, a 5 de Outubro 
de 2017, alguns distritos de 
Cabo Delgado, nomeadamen-
te Mocímboa da Praia, Palma, 
Nangade, Quissanga, Muidum-
be e Macomia, foram alvo de 
ataques que causaram a morte 
de mais de 2000 pessoas e ou-
tras mais de 817.000 foram for-
çadas a deslocar-se das suas 
origens.
De 1 de Janeiro a 30 de No-
vembro de 2021, por exemplo, 
segundo o Presidente da Re-
pública, foram registados 52 
ataques terroristas, contra os 
160 ataques em igual período 
do ano 2020.
Além de luto e dor, o terrorismo 
contribuiu para a destruição de 
infra-estruturas socioeconó-
micas, património público e do 
tecido empresarial, causando 
uma quebra dos níveis de ac-
tividade, caracterizada pelo 
fechamento de empresas e 

instituições públicas.
De acordo com o Presidente da 
República, as operações conjun-
tas e combinadas entre as FDS, 
as forças da SADC e do Ruanda 
têm registado progressos assi-
naláveis, com impacto imediato 
na neutralização da capacidade 
combativa dos terroristas, o que 
alimenta as esperanças da po-
pulação deslocada em retornar 
às suas zonas de origem.
- “Fomos capazes não apenas 
de conter, mas de reduzir em 
três vezes o número de agres-
sões terroristas. Destacamos 
como resultados operativos 
a captura de 245 terroristas 
suspeitos, que após as neces-
sárias diligências foram objec-
to de um processo da reinte-
gração nas suas comunidades 
no distrito de Palma”, disse o 
Chefe do Estado, acrescen-
tando que em combate foram 
abatidos cerca de 200 terroris-
tas, incluindo alguns dos seus 
principais líderes que, para 
além de comandantes milita-
res, eram ideólogos radicais e 
extremistas.
Foi ainda capturado diverso ma-
terial, desde armas e munições 
de diversos tipos e calibres, via-
turas, motorizadas, geradores 
eléctricos, rádios de comunica-
ção, computadores, telefones 
satélites e vária documentação, 
que inclui manuais tácticos e 
documentação religiosa usa-
da para doutrinação dos jovens 
terroristas.
Actualmente está reforçado o 
controlo de grande parte das zo-
nas anteriormente críticas, no-
meadamente distrito de Mocím-
boa da Praia (aldeias Maputo, 
Awasse, Chinda, Mumo, Ntotoe, 

Zâmbia, Quelimane, Diaca, Mbaú 
e a Vila de Mocímboa da Praia); 
Palma (vila de Palma e Quionga); 
Muidumbe (aldeia Chitunda, Xi-
taxi e Miengueléua); e distrito de 
Macomia (aldeia Chai, Litaman-
da e N´tchinga).

Acordos e presença 
militar estrangeira 

Filipe Nyusi recorreu ao Acordo 
de Cooperação que existe entre 
Moçambique e o Ruanda desde 
a década de 1990 para celebrar 
um memorando de entendi-
mento sobre a cooperação no 
sector da Defesa e Segurança 
e o Acordo relativo ao Estatuto 
da Força de Apoio no Combate 
ao Terrorismo em Moçambique. 
É na sequência destes ins-
trumentos que as forças do 
Ruanda estão no país, com um 
efectivo de 1000 homens, en-
tre militares e polícias, para 
uma missão que vai terminar 
quando tiver sido erradicado o 
terrorismo em Cabo Delgado, 
segundo anunciou em Pemba, 
no dia 25 de Setembro de 2021, 
o Presidente ruandês, Paul Ka-
gamé, durante uma visita que 
efectuou ao contingente militar 
do seu país.
Por sua vez, o Presidente da 
República disse que a partici-
pação do Ruanda se enquadra 
no princípio da solidariedade e 
na defesa de uma causa nobre 
e comum, um esforço de defesa 
que não tem preço. 
- “Trata-se de salvar vidas hu-
manas, de evitar a decapitação 
de pessoas. Trata-se de evitar 
a destruição de bens e infra-
-estruturas públicas e priva-
das. O Ruanda está no terreno 

a dar a vida de alguns dos seus 
melhores filhos, um sacrifício 
que merece o máximo carinho 
e respeito de todos os moçam-
bicanos”, defende Filipe Nyusi.
Em relação ao contingente da 
SADC, encontra-se no país 
no Pacto de Defesa Mútua da 
SADC e no Protocolo de Coope-
ração nas Áreas de Política, De-
fesa e Segurança, instrumentos 
ractificados por Moçambique.
A Missão Militar da SADC foi 
aprovada pela Cimeira Extraor-
dinária de Chefes de Estado e 
de Governos da organização re-
gional que teve lugar a 23 de Ju-
lho de 2021 em Maputo, quando 
Filipe Nyusi exercia a presidên-
cia rotativa da SADC.
O mandato das tropas estran-
geiras é de ajudar as Forças de 
Defesa e Segurança no terreno 
a restaurar a segurança, tran-
quilidade e permitir a retomada 
da normalidade para consolidar 
a paz definitiva. 
- “Assegurar que a actuação 
das forças no terreno obede-
ce a preceitos preconizados 
em instrumentos próprios e 
no âmbito de uma estrutu-
ra de comando previamente 
aprovada. Está absolutamente 
claro que os moçambicanos é 
que estão na vanguarda. São 
os nossos quadros que asse-
guram a direcção estratégica 
das operações”, garante Filipe 
Nyusi, acrescentando que não 
existe nenhuma razão para 
se recear a presença e inter-
venção, nem das Forças da 
SADC, nem do contingente do 
Ruanda, uma vez que ninguém 
pediu uma recompensa a Mo-
çambique por estar a salvar as 
vidas de moçambicanos.

Plano de reconstrução

O Governo dirigido por Filipe 
Nyusi sempre defendeu que a 
prevenção, o controlo e o com-
bate ao extremismo violen-
to não se resumiam apenas a 
questões militares, mas tam-
bém à inclusão de programas 
de desenvolvimento comunitá-
rio local.
Trata-se de iniciativas e pro-
gramas intensivos de forma-
ção e criação de oportunidades 
de emprego nas províncias de 
Cabo Delgado, Niassa e Nampu-
la, implementados pela Agência 
de Desenvolvimento Integrado 
do Norte (ADIN).
O programa de prevenção e 
resiliência contra conflitos da 
ADIN poderá atingir um valor 
superior a 100 milhões de dóla-
res norte-americanos.
Em paralelo, o Conselho de Mi-
nistros aprovou, no último tri-
mestre do ano passado, o Plano 
de Reconstrução da Província 
de Cabo Delgado para o período 
2021-2024, orçado em cerca de 
300 milhões de dólares. 
- “Este plano visa apoiar a re-
cuperação das zonas afectadas 
através das acções de assistên-
cia humanitária, recuperação 
de infra-estruturas e activida-
de económica e financeira com 
projectos, a curto e médio pra-
zos”, refere o Chefe do Estado.
Este plano de Cabo Delgado tem 
o seu foco nas zonas onde as 
Forças de Defesa e Segurança 
expulsaram a presença terro-
rista e já estão em curso acções 
de reposição de algumas infra-
-estruturas danificadas.
Até ao presente momento fo-
ram realizadas acções de im-
pacto imediato nos domínios da 
assistência humanitária e das 
infra-estruturas económicas 
e sociais. Estas intervenções 
têm estado a contribuir para a 
normalização das condições de 
vida, o retorno em segurança 
da população aos seus locais 
de origem com condições para 
a sua subsistência, auto-sufi-
ciência e também a retoma da 
actividade económica local.
Estão reabertas algumas vias 
de acesso que tinham sido 
interrompidas, restaurados 
serviços de telefonia móvel 
bem como de fornecimento 
de água e de energia eléctrica 
da rede pública em distritos 
como Mocímboa da Praia e 
Palma, por exemplo.
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Registo de guerrilheiros

DDR levou paz a Sofala e Manica

O 
DESARMAMENTO, 

Desmobilização e 

Reintegração (DDR) 

de ex-guerrilheiros 

da Renamo é um dos 

marcos dos primeiros dois 

anos do segundo mandato do 

Presidente da República, Fili-

pe Nyusi, um processo que já 

abrangeu 3267 beneficiários.

O DDR é parte do Acordo de 
Paz e Reconciliação Nacio-
nal assinado a 6 de Agosto de 
2019, em Maputo, pelo Chefe 
do Estado, Filipe Nyusi, e o 
presidente da Renamo, Os-
sufo Momade, encerrando 
negociações iniciadas em 
2015.
Estas ditaram igualmente a 
aprovação de um pacote so-
bre a descentralização ad-
ministrativa, possibilitando 
a eleição dos governadores 
provinciais em 2019 e dos 
administradores distritais a 
partir de 2024. 
Para além do Desarmamen-
to, Desmobilização e Reinte-
gração dos ex-guerrilheiros 
da Renamo, estava previs-
ta a incorporação de parte 
destes nas fileiras das For-
ças Armadas de Defesa de 
Moçambique (FADM) e na 
Polícia da República de Mo-
çambique, acções essas em 
efectivação.
O “Acordo de Maputo”, como 
ficou conhecido o epílogo 
da rota negocial, marcou o 

O REGISTO das forças residuais da Rena-

mo, no âmbito do processo de Desarma-

mento, Desmobilização e Reintegração, 

iniciou a 29 de Julho de 2019, em Satungi-

ra, distrito de Gorongosa, em Sofala.

Esta actividade foi levada a cabo pelo 

Grupo Conjunto para o DDR, constituído 

por representantes do Governo, da Rena-

mo e de forças internacionais da Argen-

tina, Suíça, Alemanha, Zimbabwe, Tan-

zania, Irlanda, Índia, Noruega e Estados 

Unidos da América.

O processo foi testemunhado pelo Pre-

sidente da República, Filipe Nyusi, e pelo 

líder da Renamo, Ossufo Momade, que 

consideraram o acto um marco histórico 

para a pacificação efectiva do país.

A inscrição dos ex-guerrilheiros da Re-

namo visava flexibilizar o processo do 

DDR, previsto no Acordo de Paz e Recon-

ciliação Nacional, assinado em Maputo, 

sob testemunho da União Africana e de 

toda a comunidade internacional.

Desde então o DDR tem conhecido avan-

ços, não obstante as restrições impostas 

pela Covid-19, sob o acompanhamento do 

Governo, liderado por Filipe Nyusi, da Re-

namo, sob a assistência do enviado pes-

soal do Secretário-Geral da Organização 

das Nações Unidas (ONU) para Moçambi-

que, Mirko Manzoni.

A abertura ao diálogo pelo Chefe do Esta-

do levou a que o DDR granjeasse apoio de 

diversas entidades, entre as quais a União 

Europeia, que recentemente anunciou 62 

milhões de euros em prol da iniciativa.

cumprimento da promessa 
de Filipe Nyusi renovada na 
sua investidura para o se-
gundo mandato como Presi-
dente da República, segun-
do a qual “não descansaria 
enquanto não colocar ponto 
final às hostilidades militares 
que opunham o Governo e a 
Renamo”.
No dia da assinatura deste 
entendimento Filipe Nyusi 
comprometeu-se a traba-
lhar de forma empenhada na 
implementação do DDR bem 
como para a restauração da 
paz no país.
Falou igualmente da neces-
sidade de todos os moçam-
bicanos abraçarem a inicia-
tiva e apoiarem a reintegra-
ção dos ex-guerrilheiros da 
Renamo nas suas comuni-
dades, de modo a que estes 
possam contribuir para o de-
senvolvimento nacional. 
Até ao momento o DDR já 
abrangeu 3267 ex-guerri-
lheiros da Renamo, do total 
de 5221 previstos. Destes, 156 
são mulheres e 3141 homens.
Esta informação foi parti-
lhada pelo Chefe do Estado 
no seu último informe à As-
sembleia da República sobre 
o Estado Geral da Nação, em 
que anunciou ainda o en-
cerramento de 11 bases da 
Renamo, do total de 16 iden-
tificadas.
Trata-se de bases militares 
da Renamo em Savane, Mu-
xúnguè, Inhaminga, Chem-

ba, Marínguè, na provín-
cia de Sofala; Mabote, em 
Inhambane; Tambara, Mos-
surize, Báruè, em Manica; 
Zóbuè, em Tete; e Murrupu-
la, em Nampula.
Na sua comunicação, Filipe 
Nyusi disse que aderiram ao 
DDR 90 antigos membros da 
auto-proclamada Junta Mi-
litar da Renamo, que volun-
tariamente abandonaram as 
matas para abraçar o cami-
nho da paz, entre os quais ofi-

ciais superiores.
- “O processo do DDR tem 
sido conduzido num espírito 
de confiança mútua e de co-
laboração profícua entre o Go-
verno, a Renamo, os parceiros 
internacionais e a equipa diri-
gida pelo enviado especial do 
Secretário-Geral das Nações 
Unidas”, disse.
Revelou que graças ao bom 
entendimento entre o Go-
verno que dirige e a lideran-
ça da Renamo, foi possível, 

junto à comunidade inter-
nacional, mobilizar recur-
sos financeiros necessários 
para desenvolver progra-
mas de reintegração.
- “Uma vez terminado o pro-
cesso de DDR teremos dado 
um grande passo para uma 
vitória colectiva, o que vai 
permitir assegurar que o so-
nho de todos nós, o de supe-
rar as feridas de uma guerra 
que tanto luto semeou, seja 
alcançado”, disse.
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Cristóvão Artur Chume

Arsénia Massingue

Constantino Alberto Bacela

REMODELAÇÃO GOVERNAMENTAL

Mudanças que inspiram 
resultados mais céleres

E
M Novembro de 2021 

o Presidente da Re-

pública, Filipe Jacinto 

Nyusi, efectuou me-

xidas no Governo, ao 

exonerar três ministros, dois 

dos quais de pelouros de de-

fesa da soberania e integri-

dade territorial, numa medi-

da que, eminentemente, visa 

inspirar resultados mais cé-

leres no xadrez governativo à 

luz do Programa Quinquenal.

Com efeito, o Chefe do Es-

tado exonerou Jaime Bessa 

Neto do cargo de ministro 

da Defesa Nacional, Ama-

de Miquidade, da pasta do 

Interior, e Adelaide Anchia 

Amurane, do cargo de mi-

nistra na Presidência para 

Assuntos da Casa Civil. 

Em sua substituição, Filipe 

Nyusi nomeou Cristóvão 

Artur Chume para Ministro 

da Defesa Nacional, Arsénia 

Félix Massingue para o In-

terior, e Constantino Alber-

to Bacela ao cargo de Minis-

tro na Presidência para os 

Assuntos da Casa Civil.

Tratou-se da primeira re-

modelação a nível ministe-

rial a ser efectuada por Fi-

lipe Nyusi no presente ciclo 

governativo.

Nyusi realizou estas mexi-

das no uso das competên-

cias que lhe são conferidas 

pela Constituição da Repú-

blica. Discursando na ceri-

mónia de tomada de posse 

dos novos titulares, o Presi-

dente da República afirmou 

que o acto configurava uma 

nova etapa nas instituições 

onde aqueles iriam prestar 

a sua contribuição. 

Dir-se-ia que nos casos dos 

ministros da Defesa Nacio-

nal e do Interior, Filipe Nyu-

si tratou de “dar a César o 

que é de César”. Com efei-

to, o novo titular da pasta 

da Defesa Nacional dirige a 

casa que bem conhece pois, 

entre outros cargos, já foi 

assessor no Estado-Maior 

General das Forças Arma-

das de Defesa de Moçam-

bique e dirigiu, com suces-

so, a Direccão da Política da 

Defesa, a Academia Militar 

Samora Machel e coman-

dou o Exército.

A nova ministra do Interior, 

a primeira mulher a assu-

mir o cargo desde a inde-

pendência nacional, é qua-

dro cujo percurso na Polícia 

da República de Moçambi-

que é consideravelmente 

rico, fazendo parte das pri-

meiras mulheres da classe 

de generais, que inclui mis-

sões e funções de comando 

e direcção policial nas pro-

víncias de Manica, Nampula 

de Inhambane. Foi Comis-

sária-Chefe da Migração e 

Directora-Geral do Serviço 

Nacional de Migração.

Cristóvão Chume e Arsénia 

Massingue foram nomea-

dos numa altura em que o 

país enfrenta o flagelo do 

terrorismo e do extremis-

mo violento nalguns dis-

tritos da província de Cabo 

Delgado, com tendência de 

alastrar-se na província do 

Niassa. Os sectores que di-

rigem fazem parte das For-

ças de Defesa e Segurança 

(FDS), conjuntamente com 

os Serviços de Informação e 

Segurança do Estado.

O Chefe do Estado disse que 

o combate ao terrorismo no 

solo pátrio e a restauração 

da normalidade nas regiões 

afectadas constitui o de-

safio mais urgente para as 

Forças Armadas de Defesa 

de Moçambique, tuteladas 

pelo Ministério da Defesa 

Nacional.

Por seu turno, Constantino 

Alberto Bacela é um quadro 

com provas dadas na gestão 

da coisa pública, cujas tare-

fas são realizadas na Pre-

sidência da República e in-

cluem apoio ao Chefe do Es-

tado na realização das suas 

actividades e garantir que a 

Presidência seja modelo no 

seu funcionamento.

O Presidente da Repú-

blica efectuou 

mexidas no Governo, 

numa medida que, 

eminentemente, visa 

inspirar resultados 

mais céleres no xadrez 

governativo 
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O
S benefícios da des-

centralização ul-

trapassam os seus 

desafios e a preo-

cupação deve ser a 

busca de soluções para esses 

desafios. Em si, a descentra-

lização é um meio para se 

atingir os objectivos definidos 

para a implementação deste 

processo. 

A 25 de Agosto de 2021 a ci-

dade de Maputo foi palco da I 

Sessão do Conselho Nacional 

de Coordenação, no quadro da 

operacionalização do meca-

nismo de coordenação e arti-

culação entre os órgãos cen-

trais do Estado, os órgãos de 

governação descentralizada 

provincial, órgãos de repre-

sentação do Estado nas pro-

víncias e as autarquias locais.

O encontro tinha como ob-

jectivo a aprovação do regu-

lamento interno do Conselho 

Nacional de Coordenação e o 

aprimoramento do entendi-

mento sobre os princípios de 

articulação e coordenação 

entre os órgãos centrais do 

Estado, os órgãos de gover-

nação descentralizada pro-

vincial, órgãos de represen-

tação do Estado nas provín-

cias e as autarquias locais.

Nesta sessão o Presidente da 

República, Filipe Jacinto Nyu-

si, destacou, entre outros as-

pectos, que uma descentra-

lização mal conduzida pode 

dificultar a implementação 

de programas de desenvol-

vimento do país. Segundo o 

Chefe do Estado, para evi-

tar incumprimento dos pla-

nos traçados, recomenda-se 

um alto grau de cooperação, 

coordenação e flexibilização 

na acção.

A descentralização não é ne-

nhuma novidade em Moçam-

bique, pois a Constituição da 

República de 1990 já previa 

esta forma de governação, 

numa perspectiva de fazer 

chegar o centro da tomada de 

decisões o mais próximo do 

povo. Porém, o actual modelo 

de governação descentraliza-

da foi aprovado com a revisão 

pontual da Constituição da 

República de 2004, através da 

Lei nº 1/2018, de 12 de Junho.

O modelo resulta dos en-

tendimentos havidos entre 

o Presidente da República e 

o falecido líder da Renamo, 

Afonso Dhlakama, depois de 

vários encontros entre am-

bos, alguns dos quais até com 

carácter secreto, realizados 

tête-a-tête com a deslocação 

de Filipe Nyusi à Serra da Go-

rongosa. Contra todas as con-

jecturas e remando contra 

tudo, mercê da sua coragem, 

perseverança, humanismo e 

amor ao povo moçambicano 

Benefícios da descentralização
ultrapassam desafios

o Conselho Executivo Pro-

vincial. O legislador consti-

tuinte estabeleceu limites da 

descentralização, instituindo 

a figura de Secretário de Es-

tado na Província, bem como 

estabelecendo a tutela, para 

que esses órgãos não ac-

tuem fora da lei dos objecti-

vos do Estado.

Desde que foram instalados 

os órgãos de governação 

descentralizada, em 2020, 

vários foram os instrumen-

tos legais, entre leis e decre-

tos, aprovados, sobretudo 

para esclarecer e delimitar as 

áreas de actuacão, nomea-

damente do Conselho Exe-

cutivo Provincial, incluindo 

o Governador Provincial, en-

quanto entidade singular, e a 

representação do Estado na 

província, incluindo o Secre-

tário de Estado.

Para além desses instru-

mentos legais, foram realiza-

dos seminários de capacita-

ção ministrados por quadros 

dos ministérios da Admi-

nistração Estatal e Função 

Pública e da Economia e Fi-

nanças e por vários outros 

especialistas, cujo objectivo 

é que os órgãos de gover-

nação descentralizada e a 

representação do Estado na 

província se apropriem das 

nuances do próprio processo 

e aprimorem cada vez mais 

os seus conhecimentos so-

bre o próprio pacote da des-

centralização.

- o seu patrão - Filipe Jacinto 

Nyusi foi cumpridor da sua 

promessa de que não des-

cansaria enquanto a paz no 

país não fosse uma realidade.

Como consequência desta 

perspicácia do mais Alto Ma-

gistrado da Nação, assistiu-

-se à assinatura, a 6 de Agos-

to de 2019, do Acordo de Paz 

e Reconciliação Nacional de 

Maputo, que abriu espaço, 

sobretudo, para a realização 

de eleições gerais e das as-

sembleias provinciais num 

ambiente de segurança.

Com efeito, o actual modelo 

de descentralização tem com 

o objectivo organizar a parti-

cipação dos cidadãos na so-

lução dos problemas da sua 

comunidade, promover o de-

senvolvimento local e apro-

fundar e consolidar a demo-

cracia no quadro da unidade 

do Estado moçambicano.

As atribuições da governa-

ção descentralizada estão 

plasmadas no artigo 276 da 

Constituição da República.

São órgãos de governação 

descentralizada na provín-

cia a Assembleia Provincial, 

o Governador de Província e 
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Estradas e pontes a pensar
na dinamização da produção

A
PÓS assumir o se-
gundo mandato, em 
2020, o Presidente 
da República, Filipe 
Jacinto Nyusi, prio-

rizou o desenvolvimento de 
infra-estruturas rodoviárias 
que ligam as zonas de grande 
potencial agrícola bem como 
os principais corredores de 
desenvolvimento, por forma 
a dinamizar a produção, co-
mercialização e a economia.

Nos últimos dois anos muitas 
infra-estruturas foram er-
guidas e reabilitadas em vá-
rias partes do país e os bene-
fícios são mais que visíveis: 
melhorou a transitabilidade 
e a ligação campo-cidade, 
incluindo a facilitação do es-
coamento da produção para 
os principais mercados.
Por exemplo, na província 
do Niassa foi asfaltada a es-
trada Cuamba-Muíta-Li-
chinga, paralela ao Corredor 
de Nacala, ligando as zonas 
de produção e  de consumo, 
como as cidades de Nampu-
la, Cuamba e Lichinga, para 
além de assegurar a ligação 
com o Malawi para o escoa-
mento de mercadorias, atra-
vés do Porto de Nacala.
Em Cabo Delgado foi concluí-
da a asfaltagem da estrada 
Montepuez-Ruaça (135km), 
Xitachi-Mueda e Roma-
-Negomano (70km), que 
vai facilitar a conexão entre 
Pemba e Lichinga, bem como 
com a Tanzania, favorecendo 
o comércio transfronteiriço, 
regional e o escoamento de 
produtos e o desenvolvimen-
to local. 
Ainda nesta província, foram 
construídas pontes metá-
licas, uma sobre o rio Mon-
tepuez, na estrada Sunate-
-Macomia-Oasse, e duas so-
bre os rios Namikoe e Nihiro, 
respectivamente, na estrada 
Montepuez-Nairoto-Mueda, 
conectando as zonas centro 
e norte de Cabo Delgado com 
o resto do país.
Arrancou a construção de 
uma segunda ponte metá-
lica sobre o rio Messalo, na 
estrada Montepuez-Nairoto-
-Mueda, para pôr termo à si-
tuação de intransitabilidade 
no período chuvoso.

Estas obras estimularão a 
economia local entre os dis-
tritos de Macomia, Muidum-
be, Mueda, Nangade, Mocím-
boa da Praia, Palma e a vizi-
nha Tanzania.
- “As realizações foram nu-
merosas e distribuem-se por 
áreas bastante diversas da 
vida nacional. Não estamos a 
falar de números. Estamos a 
falar da vida dos moçambica-
nos”, afirmou o Presidente da 
Republica.
Nas províncias de Nampula e 
Niassa começou a asfaltagem 
da estrada Malema-Cuamba, 
integrada no Corredor de Na-
cala, e a reabilitação das es-
tradas rurais, numa exten-
são de 627,3 quilómetros, nos 
distritos de Eráti, Mossuril, 
Mogincual, Memba e Mona-
po. Estas obras facilitarão a 
circulação de pessoas e es-
coamento dos excedentes 
agrícolas e pesqueiros. Foi 
inaugurada, em 2020, a es-
trada Nampula-Nametil, que 
estimula o desenvolvimento 
da cadeia de valor agrícola, 
ligando famílias rurais aos 
principais mercados de Nam-
pula, Meconta, Mogovoas, 
Moma e Angoche.
Ainda em Nampula, foi con-
cluída a montagem de duas 
pontes estratégicas sobre os 
rios Nacala e Muendaze, li-
gando Memba, Mazua, Chi-
peme e Posto Lúrio, e inicia-
da a asfaltagem da rodovia 

Naguema-Chocas Mar, que 
vai impulsionar o turismo e 
agricultura.
Na Zambézia, foram foi con-
cluída a construção da ponte 
sobre o rio Licungo, em Malei, 
na estrada Malei-Maganja da 
Costa-Pebane, que reduz a 
distância entre a capital pro-
vincial e os distritos de Ma-
ganja da Costa, Mocubela e 
Pebane. Esta infra-estrutura 
vai alavancar substancial-
mente a actividade agrícola, 
pesqueira, turismo e vai in-
crementar a renda familiar.
Arrancaram igualmente as 
obras de reabilitação de es-
tradas rurais, numa exten-
são de 769 quilómetros, nos 
distritos de Lugela, Maganja 
da Costa, Mocubela Pebane, 
Morrumbala, Luabo e Chinde 
para dinamizar a economia 
local.
Na província de Tete iniciou 
a manutenção periódica de 
269 quilómetros da estrada 
Matema-Cassacatiza, cuja 
primeira fase abrange uma 
extensão de 135 quilómetros, 
sendo de capital importância 
na ligação com os países do 
hinterland e com as cidades 
de Tete e Chimoio e o porto 
da Beira, através da Estrada 
N6, facilitando a circulação de 
pessoas e bens.
Em Manica estão na fase con-
clusiva a manutenção pe-
riódica da estrada N7, troço 
Vandúzi-Rio Púngue, numa 

extensão de 60 quilómetros e 
Guro-Rio Luenha, de 72 quiló-
metros. Estas vias de acesso 
vão facilitar a mobilidade nas 
províncias de Manica, Tete e 
ligação com países como o 
Zimbabwe, Malawi e Zâmbia.
Na província de Sofala, o Exe-
cutivo prosseguiu com a as-
faltagem de 134 quilómetros 
da estrada Tica-Búzi-Nova 
Sofala, trabalho que inclui a 
construção de uma ponte so-
bre o rio Búzi, determinante 
para o escoamento da produ-
ção agrária e pesqueira para 
grandes mercados e centros 
de consumo.
Na província de Inhamba-
ne começou a construção da 
nova ponte sobre o rio Save 
e reabilitação da antiga, in-
tervenções que promovem a 
integração territorial, ao per-
mitir a ligação entre o Sul e o 
Centro de Moçambique atra-
vés da Estrada Nacional Nú-
mero 1 (N1).
- “Tendo em conta a impor-
tância inquestionável da N1, 
o Governo encontra-se a fi-
nalizar a mobilização de 600 
milhões de dólares para a 
reabilitação de cerca de 1.200 
quilómetros nas províncias 
de Inhambane, Sofala, Zam-
bézia, Nampula e Cabo Delga-
do”, indicou o PR.
Ainda em Inhambane foi con-
cluída a manutenção do troço 
Pambara-Mangungumete, 
numa extensão de 35 qui-

lómetros, e arrancaram as 
obras no troço Mangungu-
mete-Rio Save, em secções 
críticas.
Em Sofala iniciaram os traba-
lhos de manutenção no troço 
Inchope-Gorongosa-Caia, em 
secções críticas da estrada, e 
está em curso a contratação 
do empreiteiro para intervir no 
troço Rio Save-Muxúngue–
Inchope, visando melhorar a 
transitabilidade.
Na província de Gaza o Governo 
concluiu a reabilitação da ponte 
sobre o rio Limpopo, em Xai-
-Xai, que garante uma transi-
tabilidade cómoda e segura.
Foram igualmente concluídas 
as obras de asfaltagem da es-
trada Caniçado-Combumu-
ne-Mapai (190 quilómetros) e 
que potencia o incremento do 
comércio transfronteiriço e a 
actividade turística, com inci-
dência nos parques nacionais 
de Banhine e Limpopo. Com 
estas obras, ficou concluída a 
ligação da estrada, de Caniça-
do a Chicualacuala.
Na província de Maputo foram 
concluídas as obras de reabi-
litação e ampliação da Estra-
da Nacional Número 4 (N4) e 
a construção do nó de Tchu-
mene, ligando a Estrada Cir-
cular de Maputo e a N4, o que 
melhorou a ligação entre as 
cidades da Matola e Maputo, a 
mobilidade urbana no Grande 
Maputo e o tráfego de e para a 
África do Sul.
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A 
15 de Novembro de 
2021 o Presidente 
da República, Fi-
lipe Nyusi, assis-
tiu à cerimónia de 

baptismo e partida da Ilha de 

Goeje, na Correia do Sul, da 

Plataforma Flutuante FLNG-

-Coral Sul, com destino a Mo-

çambique, onde deverá asse-

gurar a primeira exploração 

do gás natural descoberto 

na Bacia Sedimentar do Ro-

vuma, na província de Cabo 

Delgado. 

O acto marcou a conclu-
são da construção de uma 
infra-estrutura que vinha a 
ser construída desde 2018, 
com investimentos globais 
avaliados em sete biliões de 
dólares norte-americanos, o 
que é visto como revelador 
da capacidade de estrutura-
ção de projectos complexos 
pelos parceiros e o Governo 
moçambicano, particular-
mente numa fase em que o 
mercado de gás tem vindo 
a evidenciar enormes 
desafios.
Dirigindo-se aos 
presentes na 
c e r i m ó n i a 
realizada na 
Correia de 
Sul, Filipe 
Nyusi clas-
sificou o 
acto como 
um marco 
no percurso 
de desen-
vo lv i m e nto 
económico de 
Moçambique.
A c r e s c e n t o u 
que a descoberta, 
em 2010, de uma das 
maiores reservas de gás 
natural do mundo mudou a 
perspectiva da economia de 
Moçambique e abriu novos 
horizontes de desenvolvi-
mento que começam a cinti-
lar com a plataforma e com a 
conclusão da perfuração de 
seis poços em princípios de 
Novembro, o que permitirá o 
início da produção do gigan-
tesco reservatório da Coral 
Sul, na bacia do Rovuma.
- “Hoje temos a oportunida-
de de, não obstante as con-

CONCLUSÃO DO PROJECTO CORAL SUL-FLNG 

Um marco no percurso de desenvolvimento do país

Moçambique, com os 

seus mais de 150 tri-

liões de pés cúbicos de 

reservas de gás, oferece 

garantias de forneci-

mento fiável e compe-

titiva de GNL por várias 

décadas

O gás natural é tam-

bém o combustível de 

eleição para a tran-

sição energética e 

diversificada

servas de gás, oferece garan-
tias de fornecimento fiável e 
competitiva de GNL por vá-
rias décadas”.

PROJECTO RENDERÁ 
EM MÉDIA

740 MILHÕES DE 
DÓLARES/ANO 

Diferentemente de outros pro-
jectos que serão desenvolvidos 
parcialmente no mar e em ter-
ra (como por exemplo o Golfi-
nho e Mamba), o projecto Coral 
Sul-FLNG será desenvolvido 
na sua totalidade em águas 
profundas (offshore). 
Assim, especialistas na ma-
téria consideram que, dada as 
especificidades técnicas des-
te projecto, torna-se técnica 
e economicamente complexo 
transportar o gás natural para 
a terra, para o consumo do-
méstico, visto que seria neces-
sário instalar infra-estruturas 
(gasodutos) exclusivamente 
dedicados ao transporte de gás 
para o mercado doméstico a 
custos competitivos.
Por essa razão o Coral Sul-
-FLNG não contempla a alo-
cação de gás para o mercado 
doméstico. 
Contudo, a porção de gás na-
tural deste projecto que seria 
dedicado ao mercado nacional, 
-em cumprimento da obriga-
ção de fornecimento de gás 
natural ao mercado doméstico 
-, ficou diferido para os projec-
tos subsequentes da mesma 
concessionária da Área 4 (pro-
jecto Coral Norte e/ou Mam-
ba), numa obrigação cumula-
tiva com a que lhe couber nes-
ses projectos.
Não obstante a não aloca-
ção do gás para o mercado 
doméstico, o projecto Coral 
Sul-FLNG trará ganhos con-
sideráveis ao Estado estima-
dos em 19 biliões de dólares 
durante a vida útil do projec-
to, que é de 25 anos e com 
arrecadações médias anuais 
de cerca de 740 milhões de 
dólares. 
No que concerne ao Conteú-
do Local, o projecto Coral-
-FLNG irá gerar ganhos nas 
seguintes componentes: 
garantia da contratação de 
nacionais em cerca de 570 
trabalhadores (Projecção 

2022-2046). Salienta-se aqui 
que até o ano 2021 já haviam 
sido contratados cerca de 490 
cidadãos moçambicanos.
Está também prevista a na-
cionalização em cerca de 90% 
da mão-de-obra moçam-
bicana em 2037 através da 
alocação progressiva de mo-
çambicanos na operação do 
projecto e substituição de ex-
patriado; Garantia da forma-
ção contínua para assegurar 
as actividades de operações 
da plataforma, nas áreas de 
produção, geologia e geofísi-
ca, reservatórios, perfuração 
e outros;
O projecto também deverá 
assegurar o desenvolvimento 
de programas de formação em 
coordenação com a UEM, Uni-
Lúrio, UDM, ISUTC, Unizambe-

ze e Universidade Católica;
Em matérias de provisão de 
bens e serviços destaca-se 
que, pese embora os trabalhos 
de produção serem efectuados 
todos no mar, várias activida-
des de suporte às operações 
em terra, que incluem o for-
necimento de bens e serviços, 
poderão ser adquiridas e for-
necidas por provedores locais 
(alguns em parceria com em-
presas estrangeiras), desta-
cando-se, entre elas, a logísti-
ca e serviços de agenciamento 
para os navios e equipamentos 
(actividades portuárias ma-
rítimas, serviços aduaneiros, 
serviços de expedição de mer-
cadorias);
Nos serviços de apoio maríti-
mo há oportunidades no abas-
tecimento de combustíveis, 
restauração, gestão de resí-
duos, fixação (de equipamen-
tos) a bordo, diversos serviços 
de fornecimento para navios, 
entre outras.
Outros serviços que provirão 
de entidades locais são a lo-
gística, transporte, serviços 
aduaneiros, apoio administra-

tivo, arrendamento de escritó-
rios, alojamento, restauração, 
finanças, seguros, serviços 
médicos, segurança, e outros.
Refira-se que o projecto em 
andamento irá fornecer capa-
citação contínua a Pequenas e 
Médias Empresas (PME) e for-
necedores moçambicanos. 

FINDOS 25 ANOS A IN-
FRA-ESTRUTURA

REVERTERÁ A       
FAVOR DO ESTADO

Outros dados disponíveis indi-
cam que a fase de produção do 
projecto Coral Sul-FLNG tem 
a duração de 25 anos, pelo que 
após este período a plataforma 
passa a pertencer ao Estado. 
Nessa altura caberá ao Gover-
no decidir o que fazer com a 
infra-estrutura. 
Significa isso que na eventuali-
dade de ainda haver gás natu-
ral e a integridade da platafor-
ma permitir que ela continue 
em operação poderão ser feitos 
outros contratos com o mesmo 
operador ou com outros que 
ofereçam melhores termos e 
condições, não se descurando 
a possibilidade de ser a própria 
Empresa Nacional de Hidrocar-
bonetos (ENH) a dar continui-
dade das operações. 
Em caso não haver condições 
de continuidade de negócio a 
plataforma será desmobiliza-
da, conforme estabelecido no 
Regulamento das Operações 
Petrolíferas.
Refira-se que esta plataforma 
flutuante chegou às aguas ter-
ritoriais neste mês de Janeiro. 
Após ancoragem e a respec-
tiva conexão com as linhas de 
fluxo e as linhas de elevação 
seguir-se-á o processo de co-
missionamento ,que irá con-
sistir em operações de testa-
gens de equipamento, antes do 
início da produção. 
Contudo, antes da entrada em 
funcionamento da plataforma, 
será efectuada uma vistoria à 
mesma, no âmbito do Regu-
lamento de Infra-estruturas e 
Operações Petrolíferas. Após 
esta vistoria, será emitida uma 
Licença de Operação. O início 
de produção esta previsto para 
o segundo trimestre de 2022 o 
início da produção.

tra-
riedades im- postas pela 
pandemia da Covid-19 e ou-
tros desafios, anunciar que foi 
possível implementar o plano 
acordado entre o Governo de 
Moçambique e os parceiros 
para o início da produção e 
efectivação dos primeiros 
carregamentos de GNL a par-
tir da Plataforma Flutuante 
neste ano de 2022, o que evi-
dencia a nossa determinação 
e resiliência”, referiu o Presi-

dente.

Trata - se 

de boa 

n o t í c i a , 

porquanto, 

s e g u n d o 

Filipe Nyusi, 

Moçambique, 

de pequeno 

produtor de gás 

natural passará para 

um actor relevante entre 

os produtores mundiais de 

GNL.

- “Esperamos que num fu-

turo próximo, sejam estimu-

lados os investimentos nas 

infra-estruturas nacionais 

há mais empregos, disponi-
bilidade de mais um fonte de 
combustíveis para a geração 
de energia doméstica e para a 
industrialização de Moçam-
bique, desde a petroquímica 
e outro tipo de produtos indu-
zindo um novo dinamismo na 
economia que queremos que 
seja mais robusta”, destacou 
o Presidente da República.
Recordou que o gás natu-
ral é também o combustível 
de eleição para a transição 
energética e diversificada e 
permitirá mitigar o impac-
to das mudanças climáticas 
e responder os desafios no 
quadro dos Objectivos de De-
senvolvimento Sustentável 
sobretudo na componente do 
Acesso Universal de Electri-
cidade, em 2030.
Para o Chefe do Estado, não 
há dúvidas que o Gás Natural 
Liquefeito de Moçambique 
vai afirmar-se no mercado 

internacional e observou 
que: “estamos todos cientes 
da necessidade duma acção 
global para travar as mu-

danças climáticas sendo, por 
isso, necessário controlar as 
emissões de carbono que es-
tão a atrair a atenção de todo 

o mundo”.
Sublinhou que Moçambique, 
com os seus mais de 150 tri-
liões de pés cúbicos de re-
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PRAVIDA

Mais de 20 milhões de pessoas 
já beneficiam de água potável 

M
AIS de vinte mi-
lhões de pessoas 
passaram a ter 
acesso à água 
potável e 13 mi-

lhões ao saneamento em re-
sultado, em grande medida, 
da implementação da inicia-
tiva presidencial Programa 
Água para a Vida (PRAVIDA). 

Lançado em 2018 pelo Pre-
sidente da República, Filipe 
Nyusi, o PRAVIDA é uma das 
suas bandeiras governativas 
para melhorar o abasteci-
mento de água e saneamen-
to em Moçambique, condi-
ção essencial e fundamental 
para elevar o bem-estar so-
cial dos moçambicanos.
Nos últimos dois anos o Go-
verno liderado por Filipe 
Nyusi construiu e disponi-
bilizou infra-estruturas, a 
nível nacional, garantindo o 
contínuo aumento do acesso 
à água e saneamento para 
as comunidades nas zonas 
rurais e urbanas.
O Chefe do Estado desta-
cou o facto de o programa 
ser executado com base no 
Orçamento Geral do Estado 
e afirmou que “orgulhosa-
mente, o fazemos com o pro-
pósito de aumentar cada vez 
mais a disponibilidade do 
precioso líquido nas zonas 
rurais e urbanas”.
O Presidente da República 
acrescentou que as inter-
venções feitas no acesso aos 
serviços de abastecimento 
de água possibilitaram que 
o acesso à água potável pas-
sasse de 19,1 milhões de pes-
soas, em 2020, para 20,3 mi-
lhões de pessoas, em 2021, e 
o acesso ao saneamento de 
12,5 milhões de pessoas para 
12,9 milhões de pessoas.
Os números são claros, pois 
em 2015, quando Filipe Nyu-
si iniciou o primeiro manda-
to cerca de 12.6 milhões de 
pessoas tinham acesso aos 
serviços de abastecimento 
de água e 7.7 milhões ao sa-
neamento.
A título de exemplo, desta-
ca-se, na província e cidade 
de Maputo, a conclusão da 
Estação de Tratamento de 

Água de Sábiè com capaci-
dade de produção de 60 mil 
metros cúbicos e sua linha 
de transporte de quase 100 
quilómetros até ao Bairro 
da Machava, no município 
da Matola.
Os sistemas de abasteci-
mento de água da Ponta do 
Ouro, Ressano Garcia, Ca-
tembe-Nsimi, Machubo e 
Macandza que beneficiarão, 
numa primeira fase, 565 mil 
pessoas. 
Na província de Gaza foi 
concluída a reabilitação e 
expansão dos sistemas de 
abastecimento de água de 
Macaense Banga, Muka-
tchana, Siqueto-Sede, 
Changanine Hate-Hate, 
Mapai Rio e Chicualacua-
la, que estão a beneficiar a 
mais de 25 mil pessoas adi-
cionais.
Na província de Inhambane 
foram concluídos os siste-
mas de abastecimento de 
água de Funhalouro e Ma-
pinhane que estão a benefi-
ciar mais de 15 mil pessoas.
Destaca-se na província de 
Sofala a conclusão dos sis-
temas de abastecimento de 

mas de abastecimento de 
água de Êrrego, Muakiua e 
Mepuaguia que estão a be-
neficiar cerca de 10 mil pes-
soas.
Concluiram-se na província 
de Nampula os sistemas de 
abastecimento de água de 
Muacone Serração, Quixa-
xe, Napai-Namialo, Cazuzo 
e Umuato que estão a bene-
ficiar a mais de 15 mil pes-
soas.
Na província de Cabo Delga-
do foram concluídos os sis-
temas de abastecimento de 
água de Quionga, Meza, Ne-
gomano, Namweto e Mazeze 
que estão a beneficiar mais 
de 12 mil pessoas.
Como corolário foram es-
tabelecidas 18.233 ligações 
domiciliárias nas cidades e 
vilas que estão a beneficiar 
cerca de 97 mil pessoas.
Sobre as fontes de água, o 
Governo construiu de raiz 
358 e reabilitadas 381 fon-
tes, que estão a beneficiar 
adicionalmente e cumulati-
vamente 221 mil pessoas em 
todo território nacional.
Como se pode constatar, as 
infra-estruturas de água 
decorrem em paralelo com 
as de energia, estradas, 
pontes e mais. 
O Governo registou o au-
mento da percentagem de 

agregados familiares que 
passaram a ter acesso a 
fontes de água segura de 
64 por cento em 2020 para 
73 cento em 2021. Em 2022 
pretende-se aumentar a co-
bertura de abastecimento 
de água para a as rurais até 
54 por cento e para as zonas 
urbanas 84.4 por cento.
Entretanto, o programa 
PRAVIDA é uma iniciativa 
presidencial coordenada 
pelo Ministério das Obras 
Públicas, Habitação e Re-
cursos Hídricos que tem 
como objectivos acelerar 
a reabilitação e/ou cons-
trução de novos sistemas 
de abastecimento de água, 
promover o saneamento e 
erguer infra-estruturas de 
armazenamento com vista 
a providenciar o bem-estar 
social.
O PRAVIDA é de âmbito na-
cional e está em implemen-
tação desde 2018 e com o 
horizonte de 2024. 
Projecta-se que mais de 
2.099.360 milhões de pes-
soas sejam beneficiados 
com infra-estruturas de 
abastecimento de água e 
saneamento, contribuindo 
substancialmente para o 
alcance dos Objectivos de 
Desenvolvimento Susten-
tável (ODS).

água de Inhaminga, Marín-
gué e a reabilitação dos sis-
temas de abastecimento de 
água de Savane e Nhangaú 
que estão a beneficiar mais 
de nove mil pessoas.
Na província da Zambézia 
foram concluídos os siste-



13Segunda-feira, 17 de Janeiro de 2022

SUPLEMENTO  ESPECIAL

DOIS ANOS CONSOLIDANDO BASES PARA O DESENVOLVIMENTO



14 Segunda-feira, 17 de Janeiro de 2022

SUPLEMENTO  ESPECIAL

DOIS ANOS CONSOLIDANDO BASES PARA O DESENVOLVIMENTO

O
GOVERNO empe-

nhou-se na promo-

ção de mais inves-

timento público e 

privado de expansão 

e reforço das infra-estruturas 

eléctricas para o aumento da 

capacidade de geração e dis-

tribuição de energia a nível 

nacional, para estimular o de-

senvolvimento industrial e a 

economia.

Para tal, foram incremen-
tados 650 Megawatts de 
capacidade de geração de 
energia e a implantação dos 
primeiros 750 quilómetros 
da nova “Espinha Dorsal 
de Alta Tensão”, interligan-
do o Sistema de Transporte 
Norte ao Sul do país.
Assim, no quadro do refor-
ço da geração de energia 
eléctrica, o Governo reto-
mou o desenvolvimento do 
projecto Hidroeléctrico de 
Mphanda Nkuwa, com a li-
derança da empresa Elec-
tricidade de Moçambique e 
da Hidroeléctrica de Cahora 
Bassa, criando, para tal, um 
gabinete que se dedica ex-
clusivamente à sua imple-
mentação.
Foram assinados acordos 
comerciais considerados um 
marco importante para o ar-
ranque das obras de cons-
trução da Central Térmica 
de Temane, que irá adicionar 
450 Megawatts de geração de 
energia eléctrica no Sistema 
Eléctrico Nacional. 
Arrancaram igualmente as 
obras de construção da Li-
nha de Transporte de Ener-
gia Temane-Maputo, com 
400kV, numa extensão de 
563 quilómetros, que inclui a 
construção de subestações 
de Vilankulo, Chibuto e Mar-
racuene, com capacidade to-
tal de 700MVA. 
Estas obras irão garantir a in-
terligação com os países da 
região, através do Sistema de 
Transporte Sul, ligado à Rede 
Eléctrica da África do Sul, 
viabilizando, dessa forma, o 
objectivo estratégico de po-
sicionar Moçambique como 
Pólo Regional de Geração de 
Energia.
- “Adicionámos uma capaci-
dade de transformação total 

PROJECTO ELECTRIFICAR MOÇAMBIQUE

Mais energia para áreas urbanas e rurais

de 605MVA na Região Sul, dos 
quais 530MVA na província 
de Maputo e 75 MVA em Gaza, 
e uma capacidade de trans-
formação de 60MVA na re-
gião norte, sendo 50MVA em 
Tete, 10MVA em Manica e 
35MVA no Niassa, reforçando 
a Rede do Sistema Eléctrico 
Nacional”, explicou o Chefe 
do Estado. 
O Governo rubricou ain-
da acordos comerciais para 
a implantação das centrais 
com recurso a fontes renová-
veis, de Cuamba (30MW) e de 
Mecúfi (20MW), adicionando 
uma capacidade de 50MW à 
rede eléctrica nacional. 
Segundo o Chefe do Estado 
foi concluída a electrificação 
de nove sedes de postos ad-
ministrativos através da rede 
eléctrica nacional.
Nas energias renováveis, 
foram electrificadas cinco 
sedes de postos administra-
tivos: Matchedje, em San-
ga; Zimane, em Mabote; Alto 
Changane e Changanine, em 
Chibuto, e Ilha de Inhambane, 
na Terra da Boa Gente.
O Governo instalou ainda, em 
regime piloto, o sistema de 
irrigação solar num campo 
agrícola da Associação Mu-
lheres Tlawene, em Chókwè, 
e adoptados sistemas solares 
residenciais, complemen-
tando o modelo híbrido da 
electrificação fora da rede 
eléctrica nacional, em par-
ceria com o sector privado, 

beneficiando mais de 34 mil 
e 207 famílias. 
No total foram electrifica-
dos 34 de 135 postos admi-
nistrativos no quinquénio 
2020-2024. 
Os investimentos realizados 
na área de energia eléctrica 
permitiram o estabelecimen-
to de mais de 191 mil novas 
ligações nas áreas urbanas, 
peri-urbanas e rurais, ga-
rantindo que cerca de 850 
mil pessoas tivessem acesso 
à energia eléctrica pela pri-
meira vez, elevando a Taxa de 
Acesso Doméstico a este re-
curso para 42 por cento.
- “Retirámos a barreira do po-
der das famílias ao acesso à 
energia eléctrica, eliminando 
a taxa de  ligação de 3501,00 

meticais exigida a quem pre-
tende dispor de energia pela 
primeira vez, cumprindo com 
a promessa feita aquando da 
minha tomada de posse” lem-
brou o mais alto magistrado 
da nação, acrescentando que 
o povo celebra a remoção da 
taxa e liberalização do sector 
de produção energética, ex-
pandindo o acesso à energia 
para todos. 
- “Pode-se dizer que  estão 
criadas as condições para a 
realização do sonho de elec-
trificar Moçambique”, referiu.
Com os investimentos reali-
zados foram efectivadas mais 
de 290 mil novas ligações, em 
áreas urbanas, peri-urbanas 
e rurais, permitindo que cer-
ca de um milhão e 450 mil 

pessoas tivessem acesso à 
energia pela primeira vez, o 
que irá assegurar o alcance 
de 34 por cento da população, 
um passo visando o alcance 
do acesso universal em 2030.
O Executivo concluiu a linha 
de transmissão a 110kv, li-
gando Cuamba a Marrupa, na 
província do Niassa, contem-
plando uma vasta extensão 
da rede de distribuição ao lon-
go do corredor, a interconexão 
com os distritos de Balama e 
Namuno, em Cabo Delgado, e 
a ligação de 25 mil famílias.
Foi erguida ainda a linha de 
transmissão a 110kV ligando 
Chibabava a Vilankulo, com 
uma componente de expan-
são e reforço da rede de dis-
tribuição.
Igualmente lançou o concurso 
do projecto da linha de interli-
gação Moçambique-Malawi, 
que ligará Matambo, na pro-
víncia de Tete, ao Malawi, con-
cretizando, deste modo, a es-
tratégia de integração regio-
nal que visa consolidar a po-
sição de Moçambique como 
polo energético regional.
No sector de Energia foram 
repostas as linhas de ener-
gia afectadas pelas calami-
dades numa extensão de mil 
quilómetros nas províncias 
de Cabo Delgado, Manica e 
Sofala, com um valor de  in-
vestimento de cerca de 720 
milhões de meticais. Ainda 
nesta província, foi resta-
belecida a energia em cinco 
distritos afectados por ac-
ções terroristas. 
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2021 MARCADO PELO JULGAMENTO DO MAIOR ESCÂNDALO FINANCEIRO

Reforçado rastreio e recuperação 
dos activos nas mãos dos corruptos

Gaza já tem aeroporto

U
MA das grandes 

marcas do Presi-

dente da República, 

Filipe Nyusi, na sua 

governação é, sem 

dúvida, a luta cerrada con-

tra a corrupção. A expressão 

máxima desta “guerra” é o 

início, ano passado, do julga-

mento do maior escândalo fi-

nanceiro de que há memória 

no país e que lesou o Estado 

em 2.2 mil milhões de dó-

lares. No tribunal estão 19 

réus do chamado caso “Dí-

vidas não declaradas” em 

que estes beneficiaram de 

parte do valor dos emprés-

timos destinados à viabili-

zação do projecto de protec-

cão costeira.

Os valores, segundo a acu-
sação, foram recebidos atra-
vés de subornos pagos pela 
Privinvest, fornecedora dos 
equipamentos necessários 
para a implementação da 
iniciativa, através de transfe-
rências directas para contas 
bancárias ou de empresas 
criadas para o efeito.   

Entretanto, no âmbito do me-
canismo de recuperação de 
activos, a Procuradoria-Geral 
da República (PGR) conseguiu 
reaver 15 por cento do valor 
total dos 2,2 mil milhões de 
dólares.
Aliás, no seu informe anual 
à Assembleia da República, 
referente ao Estado Geral da 
Nação, o Presidente da Repú-
blica reiterou a necessidade 
do fortalecimento de medidas 
para a erradicação deste mal, 

referindo-se, particularmen-
te, a monitoria e elaboração 
de planos sectoriais de pre-
venção e combate à corrup-
ção em 17 ministérios e sete 
províncias.
Em 2021, por exemplo, os Ga-
binetes de Combate à Corrup-
ção e Procuradorias Provin-
ciais receberam um total de 
1079 processos, dos quais 641 
continuavam em instrução e 
438 tinham o seu desfecho. 
Dos processos entrados, 97 

por cento, ou seja, 1050 são 
do sector público. Relativa-
mente ao sector privado, de-
ram entrada 29 casos dos 
quais, quatro estão relacio-
nados com corrupção passi-
va, 21 com corrupção activa 
e quatro de tráfico de influên-
cias.
Ainda no âmbito do combate à 
corrupção, disse que o traba-
lho cingiu-se no reforço 
da fiscalização da legalidade 
dos actos administrativos na 

Administração Pública, ten-
do para o efeito sido julga-
dos 89 dos 250 processos do 
Contencioso Administrativo, 
o que corresponde a 36 por 
cento de execução face ao 
programado.
Na implementação da Lei de 
Probidade Pública, através 
das Comissões de Recepção 
e Verificação da Procurado-
ria Geral da República e dos 
órgãos subordinados, foram 
registados cerca de 49 mil 
e 525 declarações de bens, 
representando um aumento 
de 4,9 por cento em relação 
ao ano anterior e um aumen-
to em 39 por cento acima da 
meta programada. 
No mesmo período foram 
assistidos 84 mil e 377 cida-
dãos carenciados, ao mes-
mo tempo que aumentou a 
eficiência e celeridade, re-
duzindo, deste modo, a pen-
dência processual, através 
da consolidação do sistema 
informático de gestão do-
cumental e processual, ten-
do julgado 54 mil e 76 casos 
nos tribunais judiciais.

A PROVÍNCIA de Gaza passou 
a contar com um aeroporto, 
inaugurado em Novembro 
de 2021 pelo Presidente da 
República, Filipe Nyusi, em-

preendimento que vai con-
tribuir para a dinamização 
da economia desta região do 
país, com projectos de desen-
volvimento em carteira. Gaza 

era a única província sem ae-
roporto
É o maior empreendimento 
construído de raiz na pro-
víncia, no período pós-in-

dependência, e um dos mais 
modernos de Moçambique, 
a par dos aeroportos de Ma-
puto (requalificado) e Nacala, 
construído também de raiz. 
A obra custou cerca de 75 
milhões de dólares, valor de-
sembolsado pelo governo da 
República Popular da China, 
em forma de donativo. 
O aeroporto, baptizado Filipe 
Jacinto Nyusi, localiza-se a 
cerca de 25 quilómetros da ci-
dade de Xai-Xai, capital pro-
vincial de Gaza, e compreen-
de uma pista de aterragem de 
1.800 metros, numa área total 
de cerca de nove mil metros 
quadrados. 
A infraestrutura poderá di-
namizar várias iniciativas em 
carteira, como a exploração 
de diamantes e as areias pe-
sadas, turismo e ainda o me-
ga-projecto da Zona Econó-
mica Especial de agro-ne-

gócio do Limpopo, aprovado 
pelo Governo para permitir o 
incremento da produção, pro-
dutividade e industrialização 
desta parcela da província. 
Aliás, este posicionamen-
to é também assumido por 
diversas personalidades da 
província, que afirmam que 
a infraestrutura é um marco 
histórico, que abre uma nova 
página no desenvolvimento 
do sector do turismo e para 
a atracção de investimentos, 
tendo em conta as potenciali-
dades que a Gaza detém.
Apesar da complexidade da 
obra, aliada a vários factores, 
entre os quais a pandemia da 
Covid-19, que atrasou ou pa-
ralisou vários projectos em 
todo o mundo, a infraestru-
tura foi concluída em tempo 
útil, de três anos, após o lan-
çamento da primeira pedra a 
5 de Outubro de 2018. 
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E
STE mês o Governo 

e o Fundo Monetário 

Internacional (FMI) 

vão retomar as nego-

ciações para o retor-

no do financiamento progra-

mático ao Estado moçambi-

cano, justificado a instituição 

da Bretton Woods a sua deci-

são por aquilo que considera 

de gestão transparente e ra-

cionalização da despesa pú-

blica nos últimos anos.

A ajuda do FMI e vários outros 

parceiros de cooperação in-

ternacional foi suspensa em 

2016, na sequência da des-

coberta das dívidas não de-

claradas, que lesaram o país  

em mais de 2 mil milhões de 

dólares.

Desde então o Governo lide-

rado pelo Presidente da Re-

pública, Filipe Jacinto Nyusi, 

apostou numa diplomacia 

económica que para além 

da atracção de investido-

res estrangeiros passava 

também pelo fortaleci-

mento da credibilidade de 

Moçambique nos mercados 

internacionais, procurando 

igualmente trazer de volta 

os principais parceiros do 

apoio programático ao Or-

FMI dá sinais de retoma 
do apoio financeiro

çamento do Estado.

Aliás, no seu informe anual o 

Presidente da República des-

tacou o aprofundamento da  

diplomacia económica que 

resultou em várias parce-

rias e mobilização de vários 

recursos para o desenvolvi-

mento. 

- “Em resultado da diploma-

cia económica, mobilizámos 

cerca de 24,8 mil milhões de 

meticais para apoio a projec-

tos de desenvolvimento do 

sector público e social, con-

correndo para a melhoria do 

sistema de segurança pública, 

do sistema de saúde com foco 

no combate as doenças pan-

démicas. Mobilizámos fundos, 

no âmbito do Plano Nacional 

de Resposta à Pandemia da 

Covid-19, sendo que a União 

Europeia disponibilizou 100 

milhões de euros”, disse o 

Presidente da República. 

Ainda de acordo com o Che-

fe do Estado, o Governo esta-

beleceu acordos de perdão ou 

suspensão da dívida com par-

ceiros como a França e a Repú-

blica Popular da China, permi-

tindo a mobilização de fundos 

para investimentos públicos 

e para o desenvolvimento so-

cioeconómico do país.

Em relação às negociações 

com o FMI, sabe-se que as 

mesmas versarão sobre um 

programa de financiamento 

ampliado para Moçambique, 

visando ajudar a aliviar as 

pressões financeiras num 

contexto de recuperação 

económica, apoiar a agenda 

das autoridades na redução 

da pobreza e na restauração 

de um crescimento equitati-

vo e sustentável.

As negociações com o FMI 

podem ser consideradas 

também um sinal da eficiên-

cia do Governo na gestão da 

despesa num contexto de 

restrições e com recurso a 

receitas próprias que levou a 

que Moçambique conseguis-

se assegurar o financiamento 

das actividades essenciais da 

economia e criasse uma ca-

pacidade para que a dinâmica 

económica continuasse. 

Para além do apoio financei-

ro, o FMI poderá dar uma as-

sessoria às finanças públicas 

moçambicanas, sobretudo 

no que que respeita à gestão 

da dívida pública, visto que 

o pagamento dos emprésti-

mos públicos está a desviar 

recursos que viabilizariam 

sectores importantes de de-

senvolvimento, ao mesmo 

tempo que sufoca o Estado, 

limitando a sua capacidade 

de satisfazer as suas neces-

sidades prioritárias.
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Q
UANDO em Agosto 
de 2020, Moçam-
bique assumiu a 
liderança da Comu-
nidade de Desen-

volvimento da África Austral 
(SADC), o Chefe do Estado, 
Filipe Jacinto Nyusi,  apostou 
numa presidência orienta-
da para resultados em vários 
sectores.

As áreas identificadas como 
prioritárias, nesse contexto, 
foram a saúde pública; resi-
liência face aos efeitos das 
mudanças climáticas; envol-
vimento do sector privado 
e promoção da SADC como 
destino de investimento; paz 
e segurança: combate ao ter-
rorismo; infra-estruturas e 
segurança alimentar.
Durante o ano que durou o 
mandato da Presidência da 
SADC, Moçambique, sob a 
liderança do Presidente Fili-
pe Nyusi, os países da região 
sofriam o impacto negativo e 
devastador da pandemia da 
Covid-19, com um elevado 
número de infecções e óbi-
tos, bem como na desace-
leração e recessão nas suas 
economias.
“Durante a nossa Presidên-
cia, através do Comité Técni-
co alargado aos Ministros da 
Saúde, as nossas interven-
ções foram orientadas pela 

SOB PRESIDÊNCIA DE MOÇAMBIQUE 

SADC reforçou capacidade
de enfrentar desafios globais

busca de equilíbrio entre as 
medidas de protecção restri-
tivas introduzidas e a neces-
sidade de mantermos aberto 
o intercâmbio entre os países 
da região”, disse Nyusi, na 
sessão de encerramento da 
cimeira ordinária da SADC 
, realizada em Lilongwe, no 
Malawi, e que marcou o fim  
da presidência de Moçambi-

que da organização. 
Enfatizou que a prioridade do 
nosso país foi também a coor-
denação da resposta à pande-
mia da Covid-19 e à aquisição 
e distribuição de vacinas, bem 
assim as medidas para impe-
dir o colapso dos sistemas de 
saúde, com iniciativas macro-
-económicas e fiscais para o 
funcionamento dos sectores 

produtivos ao nível nacional 
e regional, com a reabertu-
ra cautelosa da circulação de 
pessoas e bens no espaço da 
SADC. 
No que respeita à resiliência 
face aos efeitos das mudanças 
climáticas, a região tem sido 
afectada por desastres natu-
rais que têm resultado na des-
truição de infra-estruturas, 
interrupção prolongada de 
serviços essenciais, paralisa-
ção total da actividade econó-
mica, insegurança alimentar 
e, por vezes, na perda de vidas 
e de subsistência de comuni-
dades inteiras. 
Para minimizar os impactos 
negativos deste fenómeno foi 
lançado, no dia 21 de Junho 
de 2021, em Nacala, provín-
cia de Nampula, o Centro de 
Operações Humanitárias e de 
Emergência (COHE) da SADC.
“É nossa convicção que, com 
o lançamento do COHE, estão 
criadas as bases para a rápida 
conclusão das formalidades 
legais para a sua operacio-
nalização, nomeadamente a 
assinatura do Acordo de Sede 
entre Moçambique e o Secre-
tariado da SADC, assim como 
do Memorando de Entendi-
mento entre os Estados Mem-

bros”, disse o Presidente da 
República. 
Moçambique também definiu 
como uma das prioridades da 
sua presidência, o lançamen-
to do 1º Fórum de Negócios da 
SADC, com o objectivo de dar 
relevância ao envolvimento 
da comunidade empresarial 
na implementação da agenda 
de desenvolvimento da SADC 
e a necessidade de promover 
a região como destino de in-
vestimentos. 
Foi nesse contexto que a ci-
dade de Maputo acolheu, nos 
dias 22 e 23 de Junho de 2021, 
a 1ª Edição do Fórum de Negó-
cios da SADC e a SADC EXPO, 
à margem da Cimeira Ex-
traordinária dos Chefes de Es-
tado e de Governo sob o lema 
“Diálogo dos Sectores Público 
e Privado: Empreendedoris-
mo, Investimento e Fazendo 
Negócios na Região da SADC”.
No que respeita à Paz e Se-
gurança, sob a Presidência 
de Moçambique, realizou-se 
no dia 23 de Junho, em Mapu-
to,  a Cimeira Extraordinária 
da organização regional,que  
autorizou o destacamento da 
Missão da Força em Estado 
de Alerta da SADC na Repú-
blica de Moçambique.
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CANDIDATURA AO CS DA ONU 

Um novo ímpeto à diplomacia moçambicana

A 
DIPLOMACIA mo-
çambicana tem es-
tado a dar passos 
determinantes para 
a ascensão do país 

no concerto das nações, o que 
é aferível pelo prestígio e pelo 
interesse que Moçambique 

desperta além-fronteiras. 

Se por um lado a diplomacia 
económica tem catapultado o 
país para o desenvolvimento 
económico, como se pode de-
preender, por exemplo, com 
a atracção de multinacionais 
para investirem no país, a di-
plomacia tradicional para que 
Moçambique contribua nos 
assuntos globais, também 
tem marcado a presidência de 
Filipe Nyusi. É neste contexto 
que o Chefe do Estado lançou 
em Setembro a candidatura 
de Moçambique a membro 
não permanente do Conselho 
de Segurança (CS) das Nações 
Unidas (ONU), o que desde 
logo teve reacções positivas 
de muitos países e organis-
mos internacionais.
A candidatura afigura-se 
como um interesse de Mo-
çambique em contribuir, a 
partir da montra da ONU, para 
as questões globais que o 
mundo enfrenta na actualida-
de. O Presidente Nyusi elegeu, 
aquando do lançamento da 
candidatura, a 16 de Setembro, 
em Maputo, a paz e a seguran-
ça mundiais como as verten-
tes em que pretende contri-
buir mais durante o mandato, 
a ser eleito, que vai de 2023 a 
2024.
Nyusi defende, neste pro-
jecto, uma presença de Mo-
çambique baseada na agenda 
africana e mundial de paz e 
segurança, que contemplam 
o combate ao terrorismo e a 
eliminação dos conflitos ar-
mados e a promoção do de-
senvolvimento sustentável.
Para chegar ao Conselho de 
Segurança da ONU Moçambi-
que deve enfrentar uma longa 
cruzada diplomática de modo 
a convencer o mundo a votar 
em si para integrar a maior or-
ganização mundial de países. 
A campanha começou e Mo-

çambique já garantiu o apoio 
de todos os países da Comu-
nidade de Desenvolvimento da 
África Austral (SADC) e de al-
guns da Comunidade de Países 
de Língua Portuguesa (CPLP). 
Presentemente Moçambique 
empenha-se em convencer o 
mundo a votar em si para inte-
grar o Conselho de Segurança 
da ONU no período 2023-2024, 
como um dos dez membros 
não-permanentes, já com as-
sento definitivo os Estados 
Unidos, a Rússia, França, Reino 
Unido e França.
Para levar a cabo a missão de 
conduzir o processo que leve 
Moçambique ao Conselho de 
Segurança da ONU, o Presi-
dente da República nomeou o 
antigo ministro dos Negócios e 
Cooperação Leonardo Simão, 
que tem a missão de de pro-
mover a imagem do país na sua 
candidatura, numa cuja eleição 
decorrerá em Junho.
Leonardo Simão foi desig-
nado embaixador itinerante, 
tendo mandato de represen-
tar o país nesta questão es-
pecífica, devendo em nome 
deste aproximar a outros Es-
tados e pedir para que votem 
por Moçambique. 
As Nações Unidas têm 193 
membros e para se ser mem-
bro do Conselho de Segurança 
é preciso garantir pelo menos 
dois terços dos votos, o que dá 
123 votos, mais ou menos. 
Decorrem contactos efectua-
dos pelo Presidente da Repú-
blica junto dos seus homólo-

gos, quer através de cartas, 
quer através de encontros que 
promove junto deles. Outros, 
na mesma linha, são feitos 
pela Ministra dos Negócios 
Estrangeiros e Cooperação, 
Verónica Macamo Dlhovo, e 
outros ainda pelo embaixa-
dor itinerante e também pela 
Missão Permanente de Mo-
çambique nas Nações Unidas.
O embaixador itinerante, que 
já se encontra a trabalhar na 
sua missão, afirma que a re-
ceptividade dos países de que 
Moçambique se aproxima tem 

sido encorajadora, nesta que 
é a primeira vez que o país se 
candidata a este posto e nas 
organizações multilaterais há 
sempre um princípio de que 
todos os Estados-membros 
dessa organização devem ter 
oportunidade de servir em di-
ferentes órgãos. 
Já há 46 anos como membro 
das Nações Unidas, Moçambi-
que nunca serviu no Conselho 
de Segurança, havendo por 
isso a certeza de que este fac-
tor será tido em conta. 
- “A candidatura de Moçambi-
que é acolhida com muita sim-

patia por isso. A segunda ra-
zão é a própria experiência de 
Moçambique na gestão e re-
solução de conflitos, quer con-
flitos internos quer de outros 
Estados nos quais Moçambi-
que trouxe o seu apoio. E este 
apoio que Moçambique deu e 
tem dado em relação a outros 
Estados é acolhido com muita 
simpatia por diversos estados 
como membro das Nações 
Unidas e há uma convicção de 
que a experiência que o nosso 
país traz vai ajudar muito no 
trabalho do Conselho de Segu-
rança”, explicou Simão.
A afirmação de Moçambique 
no concerto das nações tem, 
assim, na presidência de Filipe 
Nyusi um capítulo que se afi-
gura desafiante, tal é a gran-
diosa ambição de fazer parte 
de um dos maiores fórums 
de tomada de decisão sobre 
questões globais.
O Presidente Nyusi faz esta 
aposta neste seu segundo 
mandato para partilhar a ex-
periência que Moçambique 
carrega no campo diplomático 
e mais especificamente nos 
domínios de paz e segurança. 
Essa experiência é trazida 
do contributo do país em lo-
cais como a Guiné-Bissau, 
República Democrática do 
Congo, Uganda, Sudão, Timor 
Leste, Lesotho, entre outros 
exemplos de participação 
em missões de construção 
e manutenção da paz e tran-
quilidade.
A diplomacia moçambicana 

carrega consigo também ca-
sos de resolução de conflitos, 
como o fronteiriço entre a 
Tanzania e o Malawi, ao longo 
do Lago Niassa, ou a pacifica-
ção de Madagáscar, num caso 
apreciado pela comunidade 
internacional.

CANDIDATURA NO MEIO 
DA LUTA CONTRA O 

TERRORISMO 
A candidatura de Moçambi-
que a membro não perma-
nente do Conselho de Segu-
rança da ONU acontece numa 
altura em que o país se vê 
atacado por grupos terroris-
tas na província de Cabo Del-
gado. Nada mais que um mo-
mento também para chamar 
à atenção do mundo para um 
problema que mais do que de 
países isolados é global.
Para Leonardo Simão, a can-
didatura ao Conselho de Se-
gurança pode ser também 
vista nesta perspectiva, na 
medida em que a ONU é um 
fórum ideal para engajar o 
mundo para uma luta comum. 
- “Moçambique não vai ao 
Conselho de Segurança 
buscar solução para os seus 
problemas, mas para lá levar 
a sua experiência para re-
solver problemas dos outros. 
Mas ao fazê-lo ganha maior 
relevância ao nível interna-
cional e essa simpatia para 
com Moçambique aumen-
ta e isso é importante para 
mobilização de apoios para a 
resolução do desafio interno 
que tem”, explica.
A agenda de Moçambique foi 
sempre de paz e o país traba-
lhou sempre em questões de 
paz interna. 
Desde que Moçambique al-
cançou a independência, em 
1975, foi sempre se inserindo 
em organizações multilate-
rais, a começar da SADC, a 
União Africana, as Nações 
Unidas e membro fundador 
da CPLP e membro de outras 
organizações internacionais, 
como a Commonwealth, e 
membro observador da Or-
ganização Internacional da 
Francofonia, o que prova a 
sua faceta multilateralista.

Moçambique não vai ao 

Conselho de Segurança 

buscar solução para os 

seus problemas, mas 

para lá levar a sua ex-

periência para resolver 

problemas dos outros
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