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SADC aprova resposta
colectiva à Covid-19
PAULO DA CONCEIÇÃO,
EM LILONGWE

O

S dezasseis países-membros da Comunidade de Desenvolvimento da África
Austral (SADC) deverão conjugar esforços para a
aquisição e distribuição de vacinas contra a Covid-19.
O Conselho de Ministros da
SADC esteve reunido nos dias
13 e 14 de Agosto corrente em
Lilongwe, Malawi, tendo deliberado a necessidade de os
países-membros agirem como
bloco no combate à pandemia.
“Neste momento, os países
precisam de encontrar meios
para garantir a imunização colectiva”, disse ontem a jornalistas a ministra dos Negócios
Estrangeiros e Cooperação,
Verónica Macamo Dhlovo.
A ministra falava em Lilongwe, em preparação da 41.ª Cimeira Ordinária da SADC, que
junta hoje e amanhã os chefes de Estado e de Governo da
organização regional, tendo
como um dos pontos mais altos a passagem da presidência
do organismo de Moçambique
para o Malawi.
Segundo apurou o “Notícias”, o terrorismo na província de Cabo Delgado deverá
ser abordado nesta cimeira. O
relatório sobre o assunto será
apresentado pelo Chefe de Estado do Botswana, Mokgweetsi
Masisi, na qualidade de Presidente do Órgão da SADC para
Questões de Política, Defesa e
Segurança.
Ainda ontem, os altos funcionários do órgão estiveram
reunidos para analisar este e
outros assuntos que ameaçam

Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Dhlovo, num briefing a jornalistas moçambicanos em Lilongwe

a região, tendo, de seguida, o
mesmo dossier sido apreciado pela “Troika” do Conselho
de Ministros para Questões de
Política, Defesa e Segurança,
constituído pelo Botswana,
Zimbabwe e África do Sul. Este
último país vai assumir hoje a
presidência do órgão.
Durante a presente cimeira, os Chefes de Estado e de
Governo vão deliberar sobre o
processo de transformação do
Fórum Parlamentar da SADC
em Parlamento da organização.
“Os líderes deverão, outrossim, homologar o Centro
de Operações Humanitárias e
de Emergência da SADC e da
Equipa de Resposta a Situações
de Emergência, bem como os

instrumentos para a sua operacionalização”, disse a ministra dos Negócios Estrangeiros.
Ainda nesta Cimeira Ordinária dos Chefes de Estado
e de Governo da SADC, que
decorrerá sob o lema “Reforço
da capacidade produtiva face
à pandemia da Covid-19 em
prol da transformação económica e industrial inclusiva e
sustentável”, os países-membros vão apreciar o pedido
do estatuto de observador na
União Africana (UA) feito pelo
Estado de Israel.
Durante o evento, será
igualmente eleito o novo secretário-executivo da SADC,
que substituirá a tanzaniana
Stargomena Tax, que assumiu

o cargo nos últimos oito anos.
Segundo apurou o “Notícias”,
concorrem para o posto dois
candidatos, sendo um do Botswana e o outro da República
Democrática do Congo (RDCongo).
Prevê-se também que na
Cimeira de Chefes e de Governo da SADC sejam assinadas
emendas em três protocolos,
nomeadamente sobre Energia,
Estatísticas e Eliminação de
Armas de Fogo na região.
Fazem parte da SADC a
África do Sul, Angola, RDCongo, Comores, Eswatini, Lesotho, Madagáscar, Malawi, Moçambique, Namíbia, Tanzânia,
Zimbabwe, Botswana, Maurícias, Seychelles e Zâmbia.

Desaceleração da doença mantém-se no país
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O NÚMERO de novas contaminações pelo novo coronavírus tende a reduzir nos últimos
dias no país, embora o de óbitos
continue preocupante.
Segundo a directora nacional-adjunta de Saúde Pública,
nos primeiros 16 dias do mês
de Agosto houve registo de
17.010 novas contaminações
pelo novo coronavírus e 773
internamentos, contra 20.042
infecções e 918 hospitalizações
em Julho.
Isto significa, segundo Benigna Matsinhe, uma redução
em 3032 casos positivos e 185
internados.
O mesmo já não acontece
em relação a óbitos, cuja tendência foi de aumento pois,
nestas duas primeiras semanas
de Agosto, perderam a vida 308
pessoas por Covid-19, contra
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197 de Julho.
“Apesar deste indicador
de mortalidade, notamos com
satisfação que há uma desaceleração de casos, o que nos leva
a acreditar que devemos continuar empenhados no cumprimento das medidas tomadas
pelo Governo para o combate
à Covid-19 no país”, observou
Matsinhe, considerando que
se esta tendência continuar,
este mês poderá terminar com
todos os indicadores melhores

que em Julho, em que o país
notificou 45.624 novos casos,
1953 internamentos e 556 mortes.
Falando ontem em conferência de imprensa semanal
de actualização de dados sobre
a Covid-19 no país e no e no
mundo, Matsinhe anotou que,
de domingo para ontem, o país
contabilizou mais 15 mortos.
Os óbitos foram notificados
entre os dias 11 e 16 de Agosto, em indivíduos dos 22 aos
87 anos de idade, sendo 10 na
capital do país e dois na Zambézia. As províncias do Niassa,
Nampula e Maputo registaram
um morto cada.
Matsinhe afirmou também
que, de domingo para ontem,
mais 289 pessoas testaram positivo para a doença, o menor
número de contaminações em

Missão é reconstruir locais
retomados pela força conjunta
País leiloa 300 mil
quilates de rubis na Ásia

24 horas nas últimas semanas.
Houve 28 internamentos e 34
altas hospitalares, continuando 272 pacientes a receber tratamento pelo país.
No período em referência,
1109 indivíduos foram declarados recuperados da doença, o que eleva para 119.556 o
cumulativo de curados desde
a eclosão da doença, em Março
do ano passado.
Deste modo, Moçambique
contabiliza um cumulativo de
139.038 casos positivos, 17.744
activos e 1731 óbitos.
De acordo com as estatísticas do Instituto Nacional de
Saúde, os outros países da região, particularmente aqueles
que partilham a fronteira comum com Moçambique, estão
neste momento a registar desaceleração da pandemia.
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A ESPOSA do Presidente da República, Isaura Nyusi, participa hoje, a partir do seu gabinete de trabalho, pelas 10.00
horas, na cimeira virtual das primeiras-damas da SADC. O
encontro visa discutir aspectos sócio-económicos, sob o
lema “Assistência humanitária às comunidades da província de Cabo Delgado no contexto regional da SADC em Moçambique”, com o objectivo de mobilizar a assistência para
as camadas vulneráveis, nomeadamente mulheres, crianças
e idosos.

MOCÍMBOA DA PRAIA E PALMA

Força conjunta
progride no terreno
A FORÇA militar conjunta
Moçambique-Ruanda progride na desactivação de focos
de terrorismo nos distritos de
Mocímboa da Praia e Palma, na
província de Cabo Delgado.
A Rádio Moçambique noticiou ontem, citando Zaqueu
Barbosa, do Teatro Operacional Norte, que, em resultado
do trabalho que está a ser feito
pelas Forças de Defesa e Segurança (FDS), em coordenação
com as tropas ruandesas, começa-se a registar o regresso
gradual da população à vila
de Palma, aproximadamente
cinco meses depois do ataque terrorista que provocou a
morte de dezenas de pessoas e
destruição de infra-estruturas.
Este ataque, lembre-se, levou
ao despovoamento do distrito
e, consequentemente, à suspensão de actividades de empreendimentos económicos,
como é o caso do projecto de
gás da multinacional TOTAL,
em Afungi.
“Estamos claros nas nossas
operações conjuntas e combi-

As FDS não aconselham ainda o regresso da população também a Palma

nadas entre as FDS e as tropas
ruandesas”, disse Barbosa,
acrescentando que as operações são planificadas e executadas em conjunto, aconselhando, porém, à calma quanto

ao regresso da população.
No sábado passado, começou a limpeza da vila de Palma,
envolvendo efectivos das FDS,
membros do Governo distrital
e a população. Nalgumas arté-

rias começa a registar-se o habitual movimento do negócio
informal, com as pessoas animadas pelas operações militares que garantem a segurança
na vila-sede.

Acesso universal à água
carece de mais recursos
CERCA de um bilião e oitocentos milhões de dólares
americanos são necessários
para a materialização dos vários projectos para garantir o
abastecimento universal de
água até 2032, à escala nacional.
A informação foi partilhada ontem, em Maputo,
pelo ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos
Hídricos, João Machatine,
no lançamento da Conferência Internacional de Financiadores para o Sector
do Abastecimento de Água
Urbana, a ter lugar a 15 de
Setembro.
Machatine
reconhece
que o valor é alto, mas não
inalcançável, olhando para
os investimentos feitos pelo
Fundo de Investimento e Património do Abastecimento
de Água (FIPAG) nos últimos
dez anos.
“Neste período, o Governo e seus parceiros investiram um bilião de dólares
em vários projectos, desde
a captação, tratamento e
abastecimento de água. Assim, acreditamos que, com
o envolvimento de parceiros
internacionais e do sector
privado, é possível angariarmos esse valor”, disse.
A actual taxa de cobertura, como indicou, é de cerca

O desejável é que, até ao final do quinquénio, 82 por cento dos moçambicanos tenham água potável

de 65 por cento, sendo que
para tal muito contribuiu o
programa PRAVIDA.
“Há outros esforços que
estão a ser feitos, com vista
a garantir o abastecimento
de água nas vilas e pequenas cidades. Há igualmente
um trabalho que está a ser
desenvolvido pela Direcção
Nacional de Abastecimento
de Água nas zonas rurais”,
disse.
O desejável, segundo o
governante, é que até ao final
deste quinquénio a cobertura
de água, em todo o território
nacional, seja de pelo menos
82 por cento.
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Jornalistas formados
em dados estatísticos

Material de construção
para pensionistas do INSS

O SINDICATO Nacional de Jornalistas
(SNJ), em coordenação com o Instituto
Nacional de Estatística (INE), realiza
no próximo mês, em Bilene, província
de Gaza, a segunda formação de jornalistas sobre interpretação de dados
estatísticos. Trata-se de uma acção
contínua com a qual se pretende abarcar o maior número possível destes
profissionais.

DEZ pensionistas baseados na cidade de Chimoio e nos distritos de Gondola e Manica receberam recentemente material de construção
disponibilizado pela delegação provincial do
Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) de
Manica. Trata-se de chapas de zinco, cimento,
barrotes, arame queimado e pregos, que vai servir para a reabilitação das suas casas destruídas
pelas intempéries ou para edificação de novas
habitações.
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Delegação moçambicana parte
para Jogos Paralímpicos de Tóquio
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O teu comportamento pode pôr em risco a tua saúde, da tua
família e dos teus amigos. Previne-te da Covid-19.
Fica em casa.
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LOCAIS RETOMADOS PELA FORÇA CONJUNTA

Missão é reconstruir

Ruas vazias e destruição são hoje as marcas da vila de Mocímboa da Praia

E

ASSANE ISSA

STÁ em curso, na província de Cabo Delgado, o levantamento das
infra-estruturas
públicas destruídas pelos

terroristas em localidades dos
distritos de Mocímboa da Praia
e Palma, recentemente recuperadas pela força conjunta
Moçambique-Ruanda, com
vista à quantificação das necessidades para a reabilitação

de emergência, processo que
contará com apoio financeiro
da Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte (ADIN) e
parceiros, em valor ainda não
quantificado.
As Forças de Defesa e Segu-

rança (FDS) moçambicanas e
ruandesas retomaram, há cerca de uma semana, a estratégica vila de Mocímboa da Praia,
depois de cerca de um ano nas
mãos dos terroristas.
Durante esse período, os
terroristas destruíram maior
parte das infra-estruturas
públicas, com destaque para
edifícios onde funcionavam
serviços do Estado, sistema de
abastecimento de água, aeródromo e outras privadas.
Quase toda população
abandonou a vila. Neste momento, a urbe está praticamente vazia, sendo os militares
dos únicos ocupantes.
O distrito de Mocímboa da
Praia conta com três postos administrativos, nomeadamente
Diaca, Mbau e a vila-sede. Segundo o último censo geral da
população e habitação (2017),
tinham 112.547 habitantes.

EQUIPAS
MULTISSECTORIAIS
De acordo com o director
do Serviço Provincial de Infra-estruturas na Secretaria
de Estado em Cabo Delgado,

A escola secundária não escapou à acção dos terroristas

Norte Luar, nos últimos dias,
equipas multissectoriais, de
níveis central e provincial, têm
estado a trabalhar nos distritos
de Mocímbia da Praia e de Palma para que, em pouco tempo,
sejam repostos alguns serviços
socais básicos, como o abastecimento de água, energia eléctrica, saúde, educação e rede
de telefonia móvel.
O nosso Jornal esteve domingo na vila de Mocímboa da
Praia. A vila-sede do distrito
do mesmo nome enfrenta, por
exemplo, uma severa escassez
de água potável. Há mais de um
ano que está sem água canalizada por conta da vandalização,
pelos terroristas, do pequeno
sistema de abastecimento.
Trata-se de uma infra-estrutura que na altura da investida dos terroristas acabava de
ser reabilitada, com um custo
ao Governo de pouco mais de
250 milhões de meticais, emprestados pelo Banco Mundial.
Inaugurado em 2015, pelo
Presidente da República, Filipe
Nyusi, o sistema fornecia água
a cerca de 54 mil pessoas.

Vodacom repõe sinal
de telefonia móvel
A EMPRESA de telefonia móvel
Vodacom garante que dentro
de uma semana vai restabelecer as comunicações na vila-sede de Mocímboa da Praia,
mais de um depois da interrupção.
A garantia foi dada ao nosso

Jornal, na vila de Mocímboa da
Praia, pelo consultor de risco
desta empresa.
Segundo Kallie Calitz, a
empresa adquiriu uma estação terrestre de comunicações bidireccional, via satélite
(VSAT), para operacionalizar o

projecto.
Neste momento, disse, as
aldeias de Quitunda, Afungi,
Quitupo, Quionga e a vila de
Palma estão a comunicar-se
com recurso ao sinal da operadora, há já cerca de quatro
semanas.

REPOSIÇÃO DE ENERGIA DA REDE PÚBLICA

Equaciona-se recurso
à subestação móvel
A RECONQUISTA recente da
localidade de Awasse, no distrito de Mocímboa da Praia,
foi considerada por Bernardino
Rafael, aquando da sua visita
às forças no teatro operacional, como o equivalente à “(...)
conquista da economia da parte norte de Cabo Delgado”.
Pode parecer exagerado,
mas o comandante-geral da
Polícia da República de Moçambique (PRM) tem razões
para fazer essa analogia. Em
Awasse estão, ou estavam, já
que muitas foram destruídas
pelos grupos terroristas, algumas importantes infra-estruturas dinamizadoras da económica na região, entre as quais a
subestação eléctrica que atendia às necessidades dos distritos da região norte da província, nomeadamente Palma,
Mocímboa da Praia, Mueda e
Muidumbe.
A empresa Electricidade de
Moçambique (EDM), através
do respectivo director em Cabo
Delgado, Gildo Marques, reconheceu que a subestação foi
severamente danificada pelos
terroristas, daí que fazer chegar
energia eléctrica àqueles quatro distritos passa pela construção de uma nova.
Sobre o assunto, o director do Serviço Provincial de

Infra-estruturas na Secretaria
de Estado em Cabo Delgado,
Norte Luar, explicou que a
comissão multissectorial, da
qual a EDM faz parte, está a fazer o levantamento dos danos
provocados pelos terroristas,
sendo que poderá sugerir, nos
próximos dias, que a solução
de emergência para conectar
energia eléctrica ao norte de

Cabo Delgado passa pela reconstrução da subestação de
Awasse ou mobilização de uma
móvel para o local.
Segundo Gildo Marques,
em entrevista recente ao diário “O País”, a vandalização
de infra-estruturas eléctricas
provocou prejuízo de quatro
milhões de meticais.
Além dos estragos, cerca

de 25 mil consumidores, que
mensalmente metiam cerca de
22 milhões de meticais nos cofres da EDM, estão neste momento sem energia.
Ainda na semana passada,
durante visita à vila de Palma, o secretário do Estado em
Cabo Delgado, António Supeia,
que dias antes tinha estado em
Quissanga para avaliar os es-

A Vodacom procura restabelecer as comunicações da telefonia móvel

tragos decorrentes das acções
terroristas, reconheceu que estava a ser pressionado pela população das zonas reconquistadas, que desejam regressar às
suas origens.
Muitos estão alojados em
mais de 20 centros de acolhimento criados pelas autoridades em distritos como Pemba e
Metuge. Outros ainda fugiram
para pontos mais distantes,
como as províncias de Nampula, Niassa, Zambézia e até Maputo, no extremo sul do país.
Para Supeia, para além de
ser prematuro anunciar o regresso dos deslocados, o Governo precisa de algum tempo
para criar as condições para garantir serviços sociais básicos,
para que as pessoas não venham a sofrer com a falta, por
exemplo, de escolas, unidades
sanitárias, abastecimento de
água, registo civil e outros.
Quase todos os distritos
afectados pelos acções terroristas, com destaque para Palma, Mocímboa e Quissanga,
ficaram sem serviços sociais
básicos.”
“Precisamos de repor estes serviços para que quando a
população regressar não sofra
sofra tanto”, tem explicado
Supeia às pessoas durante as
visitas que efectua aos distritos.

O abandono, sinal da fuga precipitada dos habitantes há cerca de um ano, está presente em todo o canto

Se tiveres uma doença crónica como HIV, Hipertensão ou Diabetes, continue
a ir às consultas e tomar a medicação de forma regular

Acesse https://t.me/Novojornal
CIDADE DE MAPUTO

Terça-feira, 17 de Agosto de 2021

3

INCÊNDIO NO CHAMANCULO

F. MATSINHE

Prevista para esta
semana a reconstrução
das casas

Continua onda de solidariedade para com as vítimas do incêndio no Chamanculo

A

CONSTRUÇÃO
de
casas para as 22 famílias que ficaram
sem tecto, devido ao
incêndio ocorrido,
quinta-feira passada, no bairro do Chamanculo D, na cidade de Maputo, poderá iniciar
ainda esta semana no mesmo
local.
O vereador do distrito municipal Nlhamankulu, Zeferino
Chioco, disse ontem, aquando
da visita ao local do incêndio

da Presidente da Assembleia
da República, Esperança Bias,
e alguns deputados da Frelimo, que se trata de uma solução imediata, tendo em conta
que as famílias estão a viver
num centro de acolhimento,
facto que compromete a observância das medidas de prevenção da Covid-19.
Referiu que uma equipa
técnica do município esteve
ontem no local a fazer um levantamento sobre as melhores

alternativas para a reconstrução.
Apontou que o mais provável é que as casas sejam feitas
de bloco e cobertura de chapas
de zinco, para minimizar os
danos em caso de novos incidentes.
“No futuro, o município irá
encontrar uma solução definitiva para a correcção da disposição das casas, uma vez que
estavam num espaço pequeno,
que não oferece melhor dispo-

sição das residências”, disse
Chioco.
A presidente da Assembleia da República ofereceu
meia tonelada de farinha de
milho, 150 quilogramas de
arroz, 20 de açúcar, mil máscaras, 50 panelas, 200 pratos,
igual número de copos, fardos
de roupa, 24 capulanas e 12
lenços.
“Nada substitui o que perderam, mas este é o nosso gesto de solidariedade. Queremos
que os produtos sejam distribuídos às famílias, sem excepção”, afirmou.
Bias apelou ao município a
encontrar um espaço para que
as famíliaspossam reerguer
as suas casas, no âmbito do
projecto de reorganização de
Nlhamankulu.
“Este espaço é pequeno, não dá para as 22 famílias.
Qualquer coisa que acontece
a uma das casas tem efeitos
noutras à volta”, alertou.
Os beneficiários agradeceram o apoio das autoridades,
afirmando estarem preparadas
a continuar no Chamanculo ou
a ser reassentadas.
“Gostaria de sair para um
outro local com maior comodidade”, contou Jorge Faife,
uma das vítimas.
Zélia Phenga, também vítima do infortúnio, indicou
que o apoio das autoridades e
pessoas de boa vontade tem
minimizado o sofrimento por
que passam.

Acidente de viação
mata idosa na KaTembe
UMA idosa, de 87 anos, morreu, no domingo, no distrito municipal KaTembe,
na cidade de Maputo, na sequência de um
acidente de viação.
Segundo Carmínia Leite, porta-voz do
Comando da Polícia da República de Moçambique (PRM) na província de Maputo,
o excesso de velocidade e a má travessia
do peão estiveram na origem do acidente.

A idosa terá sido colhida por uma motorizada com a chapa de inscrição AEF
088 M, que seguia no sentido Maputo-Matutuíne, quando tentava atravessar a
estrada.
No âmbito da fiscalização rodoviária,
a corporação inspeccionou 1435 viaturas,
culminando na aplicação de 328 multas
por diversas irregularidades.

Turismo reorganiza-se
face à pandemia da Covid-19
O SECTOR do Turismo, na cidade de Maputo, está a reorganizar-se para se adaptar à
nova realidade imposta pela
pandemia da Covid-19, com
vista à retoma gradual e segura das actividades.
O turismo foi severamente afectado, devido à
limitação da circulação de
pessoas e, sobretudo, pelo
encerramento das fronteiras
internacionais, uma vez que
algumas actividades, como
restauração e hotelaria, eram
estimuladas por turistas estrangeiros.
Assim, pouco mais de
três mil postos de emprego
foram encerrados, por causa
da suspensão das actividades,
situação que afectou igualmente a economia da cidade
de Maputo e do país.
Para reverter o cenário,
o sector está a apostar em
campanhas de sensibilização
levadas a cabo pelo Departamento de Licenciamento
e Fiscalização da Actividade Turística em coordenação
com a Inspecção Nacional
das Actividades Económicas

(INAE).
“A actividade consiste
em educar as pessoas sobre a
necessidade de implementar
as várias medidas de prevenção, principalmente na área
de restauração, porque o risco de infecções é eminente”,
disse o director do Turismo,
na cidade de Maputo, Leonel
Matsumane.
Por outro lado, Matsumane
apontou que as praias são um
atractivo para o lazer e não só,
daí que decorre a divulgação
da postura de protecção, gestão e utilização da costa e das
praias da cidade, aprovada ano
passado, uma vez que em Setembro inicia a época balnear.
As praias serão divididas
em vários pontos: uns para a
prática do desporto, restauração, postos de nadadores
salva-vidas e da Polícia Municipal, com vista a evitar afogamentos e cometimento de
delitos.
“O documento que enumera algumas proibições,
com destaque para o consumo
desregrado de álcool e outros
comportamentos que com-

prometem a prevenção da
Covid-19, já foi divulgado em
todos os distritos municipais
e nos programas radiofónicos
e televisivos”, referiu Matsumane, clarificando que a postura não exalta as proibições,
mas educa os munícipes sobre
a mudança de comportamento
em relação às praias para torná-las mais atractivas para o
lazer.
Lembrou que as praias
estão encerradas, devido à
pandemia, mas ainda se verifica a acumulação de resíduos
sólidos.
“A mudança de comportamento deve iniciar em casa,
porque alguns munícipes depositam lixo nas valas de drenagem que acaba nos oceanos
e nas praias”, alertou.
Afirmou que após a sensibilização, as autoridades
punirão os infractores com
multas que variam de três a
seis salários mínimos.

FARMÁCIAS DE SERVIÇO
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

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA
Chamadas de Socorro ---------- 82 198
Geral: 21322222
21322334

CRUZ VERMELHA
Serviço Geral ------------------ 21629554

HOSPITAIS
Banco de Socorros HCM ---- 21620448
Serviço Geral ------------------- 21620457
Hospital Militar ------------- 21616825/8
José Macamo ------------------- 21600044
Idem ------------------- 21600045
Geral de Mavalane ------------ 21675167

POLÍCIA
POLÍCIA: --------------------------------- 199
Corpo da Polícia
Maputo: ------------------------ 21622001
21625031
21327206
SOCORROS: ----------------------------- 197

MUSEUS
Museu da Revolução – Av. 24 de Julho,
n.º 2999
Museu da História Natural – Travessa
do Zambeze, n.º 104
Museu Nacional da Moeda – Rua
Consiglieri Pedroso
Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-Min, n.º 1233

Jovem, neste momento, o lado maningue nice
da vida é usar máscara e proteger-se da Covid-19. Eu uso a máscara. E tu?

PUBLICIDADE

7881
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Moçambique leiloa mais
de 300 mil quilates de rubis

A

EMPRESA
mineira
Fura Mining Mozambique leva esta semana
a leilão os primeiros
300 mil quilates de rubis, em duas licitações a decorrerem na Índia e Tailândia. Este
será o primeiro leilão de rubis,
que são extraídos da concessão mineira, que a companhia
explora no distrito de Montepuez, na província de Cabo
Delgado.
Na exportação dos referidos rubis, a empresa pagou um
imposto preliminar ao Estado moçambicano no valor em
cerca de 32 milhões de meticais, sendo que o remanescente será desembolsado depois
do leilão.
A informação foi avançada
ontem, em Maputo, pelo Secretário Executivo da Unidade
de Gestão do Processo Kimberley, Castro Elias, em conferência de imprensa, que visava
lançar a leilão de primeiros rubis da empresa.
O primeiro leilão acontece
até ao próximo dia 20 do mês
em curso, em Jaipur, na Índia, e de 30 de Agosto a 12 de
Setembro, em Banguecoque,
capital da Tailândia, onde
ambos eventos decorrem de
dia e foram seleccionados
seguindo critérios de maior
visibilidade, garantias de segurança e fácil acesso para os
clientes.
Segundo Castro Elias,
as pedras que vão ser licitadas são de nível de qualidade
“premium”, elevado e médio, onde se prevê a presença

09:30
BANCOS

12:30

15:30

TAXAS DE CÂMBIO

TAXAS DE CÂMBIO

COMPRA

VENDA

COMPRA

VENDA

COMPRA

VENDA

ABC

63,04

64,30

63,04

64,30

63,04

64,30

ABSA

63,03

64,29

63,03

64,29

63,03

64,29

BCI

63,06

64,32

63,06

64,32

63,06

64,32

BIM

63,06

64,32

63,06

64,32

63,06

64,32

BNI

63,00

64,26

63,00

64,26

63,00

64,26

ECOBANK

63,04

64,30

63,04

64,30

63,04

64,30

FIRST CAPITAL BANK S.A.

63,00

64,26

63,00

64,26

63,00

64,26

FNB

63,05

64,31

63,05

64,31

63,05

64,31

MZB

63,00

64,26

63,05

64,31

63,05

64,31

SGM

63,06

64,32

63,05

64,31

63,05

64,31

UBA

63,05

64,31

63,05

64,31

63,05

64,31

ÚNICO

63,06

64,32

63,06

64,32

63,06

64,31

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA PONDERADA

63,05

64,31

63,05

64,31

63,05

64,31

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA DE REFERÊNCIA

63,68

TAXAS DE CÂMBIO

63,68

63,68

TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA 16.08.2021
COMPRA
TAXA DE CÂMBIO

VENDA

63,05

MÉDIA

64,31

63,68

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)
OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO, REFERENTES AO DIA
16 de agosto de 2021
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
Prazo
SEM GARANTIA
(dias)
Valor
Taxa
7
400,00
13,25%

COM GARANTIA
Valor
Taxa

de 75 empresas da Índia, dos
EUA, Hong Kong e maioritariamente da Tailândia: Este
último país refina e limpa 85
por cento de rubis produzidos
no mundo.
De acordo com a fonte,
para acompanhar e fiscalizar o
leilão, o Governo enviou uma
delegação constituída por
quadros do Ministério dos Recursos Minerais e Energia (MIREME), Autoridade Tributária
(AT), Secretaria do Estado na

província de Cabo Delgado e
Serviço de Infra-estruturas.
A Fura é a segunda empresa
que entra na exportação de rubis em Moçambique, depois da
Montepuez Ruby Mining, pioneira no negócio no país.
Para a operação, a Fura
conta com os serviços da internacional Bonas Group, uma
companhia especializada em
leilões de diamantes e pedras preciosas, com sede em
Londres e Bélgica, que tem

trabalhado com empresas de
reputação, como De Beers,
Mountain Province, Stoneway,
Kao, entre outras.
No âmbito da licitação, a
Bonas Group terá as suas plataformas digitais disponíveis
para a Fura e vai colocar ao
serviço da empresa moçambicana todo o seu conhecimento
e experiência na área, assegurando total transparência à
operação.
A Bonas Group fez um es-

tudo de todos os potenciais
clientes dos rubis que estarão
em leilão e terá um especialista para a certificação de
todo o processo e supervisão
da conformidade da operação
com as regras impostas para
leilões.
A fonte acrescentou ainda
que, com a realização do referido leilão de rubis nos dois
pontos, mais empresas estrangeiras poderão vir a investir em
Moçambique.

O GRUPO de Trabalhadores por Conta Própria (TCP), com destaque para
vendedores informais, não está a aderir ao sistema de segurança social a fim
de inscrever-se e canalizar contribuições para passar a auferir benefícios.
A informação foi partilhada no
distrito de Inhassoro pelo diretor-geral do Instituto Nacional de Segurança
Social, Joaquim Siuta, à margem da visita da Ministra do Trabalho e Emprego, Margarida Talapa.
Siuta disse que, a nível nacional,
foram inscritos cerca de 6.300 trabalhadores por conta própria e, deste

número, 6.180 pagam contribuições à
segurança social.
Mesmo assim, o cenário é considerado animador, tendo em conta que
dos mais de 1.500 TCP inscritos, pelo
menos mil pagam regularmente as
suas contribuições.
Explicou que a sua instituição está
a envidar esforços para mobilizar mais
trabalhadores desta classe para aderir à
segurança social que é, na sua opinião,
garante de um futuro risonho da massa
laboral.
Joaquim Siuta deu como exemplo o
trabalho em curso entre o INSS e o Mi-

nistério da Cultura e Turismo, visando
mobilizar os artistas a se inscreverem
na “segurança social” e passarem a fazer poupanças.
Referiu ainda que a sua instituição celebrou um memorando de entendimento com algumas operadoras de telefonia móvel para facilitar
o processo de pagamento das contribuições desta classe trabalhadora
como estratégia para facilitar a vida
dos contribuintes, reduzindo deste
modo a mobilidade para bancos ou
delegações do INSS.
Para além do direito a subsídios,

182 dias
337,00
13,35%

364 dias
2.150,00
13,40%

Total/Média
3.268,00
13,38%

Data última colocação

4-ago-21

4-ago-21

4-ago-21

4-ago-21

0,00
-

304,00
13,43%

239,00
13,40%

543,00
13,42%

(a)

Taxa
16,25%

Data última colocação

n.a

26-jul-21

26-jul-21

26-jul-21

BT em Carteira
Taxas BT em Carteira

6.363,00
13,35%

38.518,00
13,35%

80.297,00
11,89%

125.178,00
12,42%

Taxa últimas 6 colocações

13,35%

13,43%

13,40%

13,40%

(a) Taxas pré-fixadas do BM.

Venda de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Recompra
Descrição
07 dias
28 dias

Transacções de Títulos entre Instituições de Crédito
Prazo

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA
COM REVENDA

(dias)

Valor

VENDA DEFINITIVA

Taxa

Valor

Taxa

63 dias

Total / Média

Valor Títulos Vendidos
Taxa Média Ponderada

51.563,52
13,29%

20.769,00
13,36%

7.038,38
13,37%

51.563,52
13,29%

Data da última venda

16-ago-21

11-ago-21

11-ago-21

16-ago-21

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda
Descrição
Overnight
2 - 7 dias
+ de 7 dias
Valor Títulos Comprados
1.989,66
0,00
0,00
Taxa Média Ponderada
21,00%
-

3. COMPRA E VENDA DE TÍTULOS (b) NO MERCADO SECUNDÁRIO
(Valores expressos em Milhões de Meticais)

Data da última compra

Venda de Títulos com Recompra / Compra de Títulos com Revenda
Vendas por prazo
1 - 91 dias
92 - 182 dias 183 - 364 dias Total / Média
Bancos p/ Público
59,66
0,00
0,00
59,66
Taxa Méd. Pond.
12,35%
12,35%
Público p/ Bancos
0,00
0,00
0,00
0,00
Taxa Méd. Pond.
Bancos p/ Bancos
0,00
0,00
0,00
0,00
Taxa Méd. Pond.
Vendas de Títulos Definitivas
Vendas por prazo
1 - 91 dias
92 - 182 dias 183 - 364 dias Total / Média
Bancos p/ Público
0,00
0,00
0,00
0,00
Taxa Méd. Pond.
Público p/ Bancos
0,00
0,00
0,00
0,00
Taxa Méd. Pond.

-

-

-

-

Bancos p/ Bancos

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

BT's em Carteira dos Bancos
BT's em Carteira do Público

119.603,56
5.574,45

6-nov-17

Venda Definitiva de Bilhetes do Tesouro
Descrição
Overnight
Valor Títulos Vendidos
0,00
Taxa Média Ponderada
Data da última venda

n.a.

Compra Definitiva de Bilhetes do Tesouro
Descrição
1 - 30 dias
Valor Títulos Comprados
11.090,44
Taxa Média Ponderada
13,30%
Data da última compra

11-out-16

Total / Média

1.989,66
21,00%

n.a.

n.a.

6-nov-17

2 - 7 dias

+ de 7 dias

Total / Média

0,00
-

0,00
-

0,00
-

n.a.

n.a.

n.a.

31 - 63 dias

+ de 63 dias

Total / Média

2.953,34
14,89%

192,99
17,00%

14.236,78
13,97%

11-out-16

11-out-16

11-out-16

5. NOTAS EXPLICATIVAS
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.
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.

(b) Bilhetes do Tesouro.

Vandalização de tubagem provoca
derrame de combustível em Nacala

4. INDEXANTE ÚNICO - PRIME RATE DO SISTEMA FINANCEIRO
MOÇAMBICANO (A VIGORAR DE 01-08-2021 A 31-08-2021)
Descrição
Taxa de juro de política monetária (MIMO)
Indexate Único
Prémio de Custo
6%
Prime Rate do Sistema Financeiro Moçambicano

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.

Taxa

5%

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.

13,25%
13,30%
5,60%

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.

18,90%

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

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).
Indexante Único - taxa média ponderada das operações realizadas no MMI para prazos overnight Facilidade Permanente de Cedência (FPC) - cedência de liquidez pelo Banco de Moçambique aos operadores do mercado
que se encontrem com défices temporários de liquidez.
entre o dia 16 de cada mês até o dia 15 do mês seguinte.
Prémio de Custo - margem que reflecte o risco de mercado. É definido pela Associação Moçambicana Permutas de Liquidez - operações de transferência (empréstimo) de fundos entre as instituições participantes no MMI.
de Bancos (AMB).
Prime Rate do Sitema Financeiro Moçambicano - é a taxa única de referência para operações de Nas operações do mercado secundário, entenda-se por público, o conjunto constituído por: Instituições Financeiras Não
crédito de Taxa de Juro Variável do sistema financeiro moçambicano, composta pela soma do Indexante Monetárias, Empresas e Particulares, que realizam operaçoes de compra e venda de títulos com os Bancos.
Único e do Prémio de Custo.

Maputo, 16 de Agosto de 2021.
Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE

MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº 094/21
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 16 Agosto
de 2021
PAÍSES

MOEDAS

CÂMBIOS(MT)
COMPRA
VENDA

Estados Unidos(a)

Dolar

63,05

64,31

63,68

4,28
5,66
4,28
1,49
3,32

4,36
5,78
4,36
1,52
3,39

4,32
5,72
4,32
1,51
3,36

576,85
78,37
27,25
166,80

588,38
79,93
27,79
170,13

582,62
79,15
27,52
168,47

11,99
50,21
9,73
9,74
9,99
87,41
7,14
7,28
69,04
74,25

12,23
51,21
9,93
9,93
10,19
89,15
7,28
7,43
70,42
75,73

12,11
50,71
9,83
9,84
10,09
88,28
7,21
7,36
69,73
74,99

2.
OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda
PAÍSES
MOEDAS
Àfrica do Sul
Rand
Botswana
Pula
eSwatini
Lilangueni
Mauricias
Rupia
Zâmbia
Kwacha

MÉDIA

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda
PAÍSES
Japão
Malawi
Tanzânia
Zimbabwe

MOEDAS
Iene
Kwacha
Shilling
Dólar

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda
PAÍSES
MOEDAS
Brasil
Real
Canada
Dolar
China/Offshore
Renminbi
China
Renminbi
Dinamarca
Coroa
Inglaterra
Libra
Noruega
Coroa
Suécia
Coroa
Suíça
Franco
União Europeia
Euro

REPRODUÇÃO

na praia Sagal, na baía de Pemba, em Cabo Delgado, onde até
agora não há dados conclusivos
sobre a origem do derrame de
combustível e da proveniência
do mesmo.
Em comunicado de imprensa, o Ministério dos Recursos Minerais e Energia (MIREME) avança que pelo menos
cinco mil litros de gasóleo terão
sido derramados e avançou que
o grupo de trabalho descartou
a hipótese de a descarga ter
sido provocada por fuga na
tubagem que transporta combustível do Porto de Pemba até
à infra-estrutura de armazenamento da Petromoc.
A equipa estimou a área directamente afectada pelo despejo de combustível em 3 mil
metros quadrados.
Os dados avançados pela
equipa multissectorial apontavam para um possível acto criminal, nomeadamente o roubo
de combustível que saiu do
controlo, acabando por provocar o derrame.
Muitas pessoas tentaram

Facilidades Permanentes de Depósito e de Cedência (FPD e FPC)
Prazo
FPD
FPC
(a)
(dias)
Valor
Taxa
Valor
Overnight
3.615,15
10,25%
0,00

Taxa Méd. Pond.

futuramente, Siuta acrescentou que
quem adere à segurança social poderá
beneficiar de bónus que podem garantir estabilidade das suas actividades.
“O INSS assegura a continuidade e
expansão das actividades, com vista a
permitir a criação de novos postos de
trabalho”, garantiu o director-geral.
Entretanto, para ilustrar as vantagens de inscrição na segurança social,
Margarida Talapa procedeu à entrega
de meios de trabalho, cadeiras de roda
e material de prevenção da Covid-19 a
um grupo de Trabalhadores por Conta
Própria.

Bilhetes do Tesouro - Emissão Primária
Colocações por prazo
91 dias
Valor colocado Tipo A
781,00
Taxa Média Ponderada
13,35%
Valor colocado Tipo B
Taxa Média Ponderada

…

Fraca adesão dos trabalhadores
por conta própria ao INSS

UMA vandalização de infra-estruturas terá provocado
um derrame de combustível
nas águas, no porto de Nacala,
província de Nampula.
A informação foi avançada
ontem ao “Notícias” pelo Presidente do Conselho de Administração (PCA) da Petromoc,
Hélder Chambisse, acrescentando que uma equipa técnica
está no terreno a avaliar os danos e as quantidades do líquido
derramado.
Segundo a fonte, o derrame
aconteceu ao longo da linha da
Petromoc, que liga o terminal
de combustível ao porto de
Nacala, provocando danos ao
longo da mesma, quer no solo
como no mar.
“Confirmo. É um derrame
numa linha antiga já desactivada, que não está em funcionamento, mas que tem um
produto residual”, afirmou
Hélder Chambisse, em conversa com o “Notícias”.
Este derrame acontece dezoito dias depois que um fenómeno semelhante se registou

BANCO DE MOÇAMBIQUE
TAXAS DE CÂMBIO PRATICADAS PELOS BANCOS COMERCIAIS NAS SUAS TRANSAÇÕES
MOEDAS : [USD/MZN ]
DATA :16/08/2021

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

Petromoc continua a avaliar os impactos do derrame no mar e em terra

acorrer ao local para retirar o
combustível, mas uma equipa
multissectorial constituída e a
rápida acção das autoridades
contribuiu para a reposição da
ordem e tranquilidade pública,

protecção permanente do local
e intensificação da vigilância
lacustre e fluvial, com vista à
identificação do responsável
do incidente.
Em conformidade com a

legislação em vigor em Moçambique, o autor do derrame
deve assumir as consequências
criminais, civis e contra-ordenacionais decorrentes dos seus
actos.

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...
3. OURO/-USD/Onça:
Compra............. 1.777,95000
Venda.............. 1.778,55000

3,2500000
0,1566300

%
%

Maputo, 17.08.2021
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão
cambial reportada pelos Bancos Comerciais ao longo do dia.
(b) Taxas de câmbio resultantes do cruzamento entre a taxa de câmbio do
USD/MZN e do dólar face as restantes moedas no mercado Internacional,
obtidas através da Reuters.
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Reposta ponte
pedonal da Munhava

COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS

Apreendidas 111
viaturas por
desrespeito de normas

C

ENTO e onze viaturas
de transporte de passageiros e carga foram
apreendidas na cidade
da Beira desde a entrada em vigor do decreto do
Conselho de Ministros em conjugação do diploma ministerial
do Ministério dos Transportes e
Comunicações.
O balanço foi tornado público pelo delegado do Instituto

Nacional dos Transportes Rodoviários (INATRO) em Sofala,
José Chilevo.
A fonte revelou que a
apreensão resultou da fiscalização de 3.021 viaturas, no
âmbito de uma operação que
visa fazer cumprir a lotação
recomendada nas viaturas no
contexto das medidas de prevenção contra a Covid-19.
Chilevo acrescentou que a

acção culminou ainda com a
aplicação de 183 multas por diversas infracções, destacando-se cartas incompatíveis para
transporte de passageiros e
veículos com problemas pneumáticos para serviços de longo
curso e por excesso de lotação,
o que levou ao desembarque de
1.105 pessoas.
O delegado do INATRO
mostrou-se particularmente

preocupado, porque a maioria
dos veículos apreendidos com
problemas de pneus são de passageiros de longo curso e pertencentes a grandes empresas.
Entretanto, congratulou-se
pelo facto de estar a ser observado o uso da máscara. Mesmo
assim, 13 pessoas foram desembarcadas, por terem-se recusado a usar este instrumento
de protecção facial.

FOI reposta há dias, no bairro da
Munhava, arredores da cidade
da Beira, a ponte pedonal destruída a 17 de Julho passado por
um camião que saía do Porto da
Beira transportando um veículo
pesado.
Na sequência do acidente,
o trânsito ficou interrompido
por duas horas para dar lugar ao
trabalho de remoção da infra-estrutura.
Além da destruição, duas
pessoas contraíram ferimentos
ligeiros, sendo que a responsabilidade pelo ocorrido foi atribuída ao condutor por não ter
observado a altura exigida para
o carregamento de viaturas à
sua passagem pelo local.
O motorista transportava
uma carga acima de seis metros, quando o recomendado,
segundo as autoridades, é abaixo de cinco.
No dia da queda, o chefe
do departamento da Polícia de
Trânsito (PT) em Sofala, Cassimo Ali, defendeu que antes
de efectuar o carregamento o

motorista devia ter notificado
a Administração Nacional de
Estradas, o Instituto Nacional
de Transportes Rodoviários e a
Polícia da República de Moçambique para eventuais recomendações.
Na altura, o delegado da
Administração Nacional de Es-

tradas (ANE), António Devesse, apontou que o prejuízo era
enorme e para a aquisição de
uma infra-estrutura do género
e que os valores andariam à volta de 6.5 milhões de meticais.
Por seu turno, Faruk Lem, o
motorista causador do embate,
reconheceu a sua negligência

ao transportar carga sem antes
calcular a sua altura.
Recorde-se que até ontem
os técnicos se encontravam no
terreno a fazer os acabamentos
na infra-estrutura para posterior passagem dos utentes, o
que poderá acontecer a qualquer momento.

Recuperadas 30 embarcações
destruídas pelo ciclone Idai
TRINTA barcos a motor fora de bordo
danificados pelo ciclone tropical Idai em
Março de 2019 foram completamente
reabilitados e voltaram a operar na sua
plenitude na zona costeira da Praia Nova,
na cidade da Beira, uma das mais fustigadas por aquele temporal.
Segundo o secretário da Associação
dos Pequenos Transportes de Passageiros e Cargas na Praia Nova, Manuel Chicamisse, para a sua recuperação foram

investidas até 300 mil meticais em cada
barco. Esta verba resulta de fundos dos
respectivos proprietários goradas as tentativas de financiamento da actividade
por via da Administração Marítima e da
Direcção dos Transportes e Comunicações em Sofala.
“Nunca tivemos qualquer investimento, embora estejamos a operar no
mesmo recurso natural que é a água”, lamentou Chicamisse.

Trata-se de um processo que decorreu de forma gradual depois da destruição parcial e total das 30 embarcações
afectadas, tendo levado algum tempo até
à sua conclusão.
Com a recuperação destas 30 embarcações, a Praia Nova aumentou o número de barcos de transporte e carga de 60
para 75. Espera-se que, com este lote, a
crise do transporte marítimo seja minimizada.

PUBLICIDADE

Pretende Admitir
Técnico de Manutenção Mecânica
Número de Vagas: 1
Local: Songo
Tarefas / Responsabilidades
§ Efectuar a instalação e comissionamento de aparelhos
de ar condicionado industriais e domésticos;
§ Efectuar a manutenção preventiva e correctiva no
sistema de condicionamento de ar e de ventilação da
central;
§ Efectuar o diagnóstico, detecção e correcção de falhas
nos sistemas de climatização e ventilação;

§ Ler e interpretar desenhos, esquemas e especificações
ou instruções técnicas relativas ao equipamento;
§ Colaborar no planeamento da manutenção e na
actualização do cadastro de equipamentos e no roteiro
de manutenção;
§ Elaborar relatórios dos trabalhos efectuados;
§ Cumprir, no exercício das suas funções, as normas
e procedimentos da qualidade, segurança, saúde
ocupacional e ambiente conforme as orientações
gerais e específicas da Empresa; e
§ Executar outras tarefas directamente ligadas à função
e/ou complementares da mesma.

§ Efectuar a carga e descarga de refrigerante em aparelhos
de ar condicionados domésticos, centralizados e
grupos frigoríficos (chillers);

Requisitos:

§ Realizar a inspecção periódica e a conservação
mecânica do sistema de ar condicionado da central

de comunicação para desenvolver-se em situações

(grupos frigoríficos, bombas, válvulas, etc.);

correntes que requerem a utilização da língua);

sistema de condicionamento de ar;
§ Coordenar equipas de trabalho;
§ Efectuar trabalhos de pesquisa de avarias, ensaios e
afinações de equipamento;
§ Participar na execução de trabalhos especializados
de reparação e afinação de equipamentos mecânicos
diversos;

§ Competências Técnicas Exigidas: Normas e
Procedimentos de Manutenção Mecânica, Mecânica
Industrial, Ferramentas de Manutenção Mecânica,
Interpretação de Esquemas e Desenhos Técnicos e
Sistemas de Climatização Industrial e Ventilação
Selecção:
A selecção será feita através de entrevistas, exames
psicotécnicos e/ou testes individuais para candidatos
finalistas.

§ Nível Médio Técnico em Mecânica;
§ Fluência intermédia em Língua Inglesa (capacidade

§ Efectuar a soldadura por brasagem das tubulações do

§ Competências
Comportamentais
Exigidas:
Comprometimento com a Organização, Orientação
para a Segurança e Meio Ambiente, Orientação para
a Qualidade, Trabalho de Equipa, Gestão de Stress,
Liderança, Proactividade e Planeamento e Organização;

§ Conhecimentos de Informática utilizando todas as
funcionalidades disponíveis de forma integrada;
§ Conhecimentos do Sistema de Gestão SAP utilizando
funcionalidades específicas;
§ Conhecimentos de sistemas de Gestão Documental;
§ Domínio

de

equipamentos

de

refrigeração

e

climatização industrial, de ventilação, de ar comprimido,
de filtragem e ferramentas de manutenção mecânica;

Respostas:
Com Carta de Apresentação, Currículo Circunstanciado,
Cópia de Bilhete de Identidade e Certificado de Habilitações
autenticados, no prazo de 10 dias a partir da data da
publicação do presente Anúncio, para o seguinte endereço:
http://recsel.hcb.local/fe
Importante:
O Recrutamento e Selecção de novos colaboradores na
HCB obedece aos princípios de ética, integridade, justiça
e equidade como tal, não requer o pagamento de taxas em
nenhuma das fases do processo” A HCB, SA distancia-se de
qualquer comportamento e acção que vão contra os valores e
princípios éticos acima referidos.
Nota: Só serão contactados os candidatos seleccionados
para a fase de entrevistas.
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NACIONAL

MINERADORES ARTESANAIS

BOBOLE

FOTO COOP

Sistema de irrigação
entregue às
cooperativas agrícolas

Campo de produção de hortícolas

N

OVENTA mulheres
da União Local das
Cooperativas
de
Bobole, distrito de
Marracuene, província de Maputo, receberam, quarta-feira, um sistema de água para melhorar a
irrigação das hortas.
O sistema, movido à
energia solar, é constituído
por um furo e dois tanques
elevados, com capacidade
de 10 mil litros cada, oferecido pela Associação Moçambicana para a Promoção
de Cooperativismo Moderno

(AMPCM), no quadro da assistência técnica às cooperativas.
Cecílio Valentim, director executivo da AMPCM,
disse que a infra-estrutura faz parte de um leque de
benfeitorias que a sua instituição realiza, continuamente, visando promover o
cooperativismo moderno,
que se caracteriza pela rentabilidade e sustentabilidade
dos projectos.
Indicou que a AMPCM
presta apoio a todas as pessoas organizadas em coope-

rativas e as que pretendem
aderir ao colectivismo, assistindo-lhes desde a criação,
formação técnica, elaboração de projectos e assessoria
para o acesso ao financiamento.
“Estamos vocacionados
na promoção do cooperativismo, razão pela qual oferecemos uma máquina de
descasque de arroz à cooperativa Ahikhomeni va Vassati
(Vamos promover as mulheres) do Chókwè, província de Gaza. Ainda este mês
vamos entregar um tractor

para aumentar a área de produção de 71 para 250 hectares,” contou.
A água beneficia três
cooperativas, nomeadamente Mata Fome, Ano da Vitória e Maria de Luz Guebuza,
congregando 90 mulheres,
no bairro Gimo O`Cossa, em
Bobole.
As cooperativistas exploram uma área de 90 hectares, onde produzem feijão
nhemba, milho e amendoim,
para além de hortícolas e outras culturas de ciclo curto,
para garantir o auto sustento
durante todo o ano. Também
tem uma plantação de 3.150
cajueiros.
Devido à falta de água, na
sequência de avarias registadas nos dois sistemas usados
anteriormente, as cooperativas exploravam, até então,
apenas três hectares.
Elvira Germano, presidente da União Local das
Cooperativas de Bobole, disse que a AMPCM tem vindo a
contribuir, de forma significativa, para o desenvolvimento das cooperativistas,
o que se reflecte na mudança
de condições de vida, desde
a formação profissional e a
renda dos integrantes.
Esperança Loforte, cooperativista membro da “Ano
da Vitória”, referiu que o sistema de água vai aumentar a
produção das agremiações,
garantido, desta forma, fome
zero para as associadas e suas
famílias.

COVID-19

Detidas 578 pessoas
por desobediência
PELO menos 578 pessoas foram detidas, no fim-de-semana, em diferentes pontos da província de Maputo, indiciados de desobedecer as
medidas de prevenção da Covid-19.
Os cidadãos foram presos por
violação do recolher obrigatório, do
uso da máscara, por venda e consumo de bebidas alcoólicas, poluição

sonora, entre outros.
A Polícia da República de Moçambique (PRM) deteve também
um pastor indiciado de realizar
cultos com a participação de mais
de 30 pessoas, violando a proibição
imposta pelas autoridades.
Carmínia Leite, porta-voz do
comando da PRM na província de

Maputo, indicou que a corporação
reforçou a fiscalização nas igrejas,
nos últimos dias, devido a casos
recorrentes de cultos não autorizados.
No período em análise, a corporação mandou parquear 165 viaturas que circulavam depois das 21
horas.

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

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE
SILVÉRIO FONDO E FELIZARDA BASÍLIO MANHICE
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura pública de dezasseis de
Agosto de dois mil e vinte e um, lavrada de folhas trinta e nove a folhas quarenta,
do livro de notas para escrituras diversas número duzentos e oitenta e seis traço
“C”, deste Cartório Notarial, perante mim, Sérgio João Soares Pinto, Conservador
e Notário Superior em exercício no referido Cartório, foi lavrada uma Escritura
de Habilitação de Herdeiros por óbito de Silvério Fondo e Felizarda Basílio
Manhice, casados entre si, sob o regime de comunhão geral de bens, ele de
setenta e cinco anos de idade, natural de Canda-Zavala, e ela de sessenta e
um anos de idade, natural de Zavala, ambos de nacionalidade moçambicana,
com última residência na bairro de Jardim, sem terem deixado testamento ou
qualquer outra disposição da sua última vontade.
Mais certifico que na operada escritura pública foram declarados como únicos
e universais herdeiros de todos seus bens seus filhos Aguida Silvério Fondo,
Gilberto Silvério Fondo e Lucrécio Silvério Fondo, todos solteiros, maiores,
naturais de Maputo, onde residem, de nacionalidade moçambicana.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram ou com eles
concorram à sucessão e da herança fazem parte bens móveis e imóveis.

O RECENSEAMENTO de mineradores artesanais, na província de Maputo, deve contribuir para a prevenção do
contrabando e para o aumento
das receitas provenientes da
exploração dos recursos minerais.
A ideia foi defendida, recentemente, pela Secretária
de Estado, Vitória Diogo, na
cerimónia de lançamento do
Censo de Mineradores Artesanais, no distrito da Namaacha.
Referiu que a exploração
sustentável de minérios deve
impulsionar o desenvolvimento sócio-económico do país,
em geral, e da província de Maputo, em especial.
“O recenseamento será feito por recenseadores identificados, que irão trabalhar com
os governos distritais, pelo que
é importante a colaboração e
apoio de todos, para que o resultado seja fidedígno, trazendo dados que vão contribuir
para uma boa planificação das
actividades de monitoria e fiscalização”, disse.
Precisou que o censo foi
antecedido de um trabalho
de mapeamento e cartografia
dos locais de mineração artesanal, a nível nacional, sendo
que na província de Maputo
foram identificados 57 pontos

Lançado censo de mineradores artesanais na província de Maputo

de ocorrências de mineradores
artesanais.
Vitória Diogo frisou que,
actualmente, o sector comercial mineiro tem estado a
emergir graças ao ambiente
favorável promovido e induzido pelas políticas do Governo,
mas as receitas continuam a
níveis modestos, devido à extração ilegal.
“Por isso, a realização deste censo se torna pertinente e
oportuna, porque vai permitir
aferir o número de praticantes

da actividade, sua localização,
faixa etária, nacionalidade e
tipo de recurso que se extrai”,
disse.
Acrescentou que para este
censo foi identificado, igualmente, como grupo-alvo
membros da comunidade, líderes comunitários, vendedores ao redor da área de mineração e comerciantes mineiros.
A província de Maputo,
tal como indicou, possui cinco áreas designadas de senha
mineira, para o beneficio das

comunidades locais, sendo
importante recolher e disseminar mais informação sobre as
mesmas.
Referiu ainda que as tendências de globalização e de
integração dos mercados internacionais oferecem também
novas oportunidades para o
desenvolvimento da indústria
mineira em Moçambique, sendo necessário, apenas, que o
sector produtivo esteja capacitado para aproveitar as oportunidades emergentes.

NACALA-PORTO

Mais de cinco mil pessoas
passam a ter água potável
DOIS novos pequenos sistemas
de abastecimento de água foram
inaugurados, semana passada,
nos bairros Locone e Navevene,
na cidade de Nacala, província
de Nampula, devendo beneficiar mais de cinco mil residentes.
As duas zonas não estavam
ligadas à rede pública gerida
pelo Fundo de Investimento e
Património do Abastecimento de Água (FIPAG), daí que a
entrada em funcionamento
dos dois sistemas constitua um
grande alívio para os moradores.
O secretário do bairro Locone, Serafim Pilale, disse que
mulheres e crianças são obrigadas a percorrer grandes distâncias para encontrar água em
fontes tradicionais e de qualidade duvidosa.
A administradora do distrito, Etelvina Fevereiro, que
inaugurou os dois sistemas,
afirmou que a construção destes
se insere nas acções do Governo
visando garantir a melhoria das
condições das comunidades.

População de Navevene já tem água potável

“Recebemos recentemente
uma equipa do Banco Mundial
que veio auscultar as nossas dificuldades e informámos que a
falta de água ainda nos preocupa”, disse.
Porém, a administradora re-

conhece que os dois sistemas de
abastecimento, ora inaugurados, não são suficientes para cobrir as necessidades actuais, por
isso prosseguem investimentos
na perspectiva de alargar o número de fontes.

Neste contexto, em breve
será disponibilizado um sistema
igual à zona de Janga.
A actual taxa de cobertura
no abastecimento de água do
distrito de Nacala-Porto situa-se em 42 por cento.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO INTERIOR
COMANDO PROVINCIAL DA PRM-INHAMBANE
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO
Rua João Carlos Raposo Beirão, n.º 345, R/C

Recenseamento deve
prevenir contrabando

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com a alínea d) do nº 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação
de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 Março, comunica-se que o Comando Provincial da PRM-Inhambane contratou por via de
regime excepcional, na modalidade de Ajuste directo as seguintes firmas e aos objectos abaixo discriminados e, na modalidade de Pequena Dimensão,
de referir que este último o seu anúncio foi por via de Jornal “Notícias” no dia 01.07.21, os mesmos preços incluem o IVA:
N° CONCURSO

Objecto

17I000141/AD/nº17/21 Concurso por Ajuste Directo Fornecimento de Géneros Alimentícios
Fornecimento de Combustíveis e
17I000141/AD/nº18/21 Concurso por Ajuste Directo
Lubrificantes
Fornecimento de Combustíveis e
17I000141/AD/nº19/21 Concurso por Ajuste Directo
Lubrificantes
17I000141/PD/nº01/21 Concurso por Pequena
Fornecimento de Material de Limpeza
Dimensão
e Higiene

Firma
Matsinhe Comercial Lda.
MK-ESA, Estacão de Serviço
de Automóveis

Valor de Contratação (MT)
14.195.172,48 MT
324.360,00 MT

Grupo SEA, Lda

417.000,00 MT

Matsinhe Comercial Lda.

516.840,00 MT

Inhambane, Agosto de 2021

Está conforme
Maputo, aos 16 de Agosto de dois mil e vinte e um

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

O Conservador e Notário Técnico
(Ilegível)
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HOSPITAIS PÚBLICOS

LUTA CONTRA A MALÁRIA

Gestores chamados
a combater desvio
de medicamentos

Nova estratégia
em quatro distritos

As farmácias dos hospitais públicos têm andado com as prateleiras vazias, ao contrário das privadas

O

S gestores dos centros de saúde públicos existentes na
cidade de Nampula
foram instados a
estar vigilantes contra o desvio
sistemático de medicamentos
do Sistema Nacional de Saúde
(SNS), que se verifica nas respectivas farmácias, que em alguns casos envolve os próprios
funcionários.
O apelo foi feito pelo governador provincial, Manuel
Rodrigues, durante a visita que
acaba de efectuar a essas unidades sanitárias, com o objectivo de aferir o actual nível de

prestação dos serviços de saúde
primários à população da cidade.
O pronunciamento do governador surgiu depois de ter
sido confrontado com a denúncia, por doentes, sobre a
indisponibilidade de alguns
medicamentos nas farmácias,
concretamente nos centros de
saúde 25 de Setembro, Namiepe e 1º de Maio, por si visitados
e que fazem parte dos mais procurados da cidade de Nampula.
Aos profissionais de saúde
que se envolverem em desvios
de medicamentos, o governante advertiu que caso conti-

nuem a enveredar pelo mesmo
comportamento serão expulsos. Referiu ser imperioso que
se aperte o cerco contra casos
de desvios e que o funcionário
de saúde deve ser o primeiro
responsável na vigilância e exigência no seu controlo.
Manuel Rodrigues salientou
que o desvio de medicamentos
do Sistema Nacional de Saúde,
em que o principal actor é o
funcionário de saúde, é bastante constrangedor, porque muitas vezes tem havido reclamações de indisponibilidade para
os pacientes.
Para o chefe do executivo

provincial de Nampula, todo o
cidadão que procura pelos serviços primários de saúde é porque se encontra numa situação
aflita em termos do seu estado
de saúde.
“O cidadão não está a vir
aqui para passear ou para contemplar os nossos profissionais
de saúde, ele vem aqui porque
quer que o seu estado de saúde
seja melhorado e esse melhoramento de atendimento e disponibilidade de medicamento
deve sempre estar em primeira
mão para qualquer que seja o
profissional e a nossa população”, observou Rodrigues.

O SECTOR de saúde na província de Nampula vai introduzir nos próximos tempos
uma nova estratégia de combate e controlo da malária em
crianças até aos cinco anos de
idade, denominada quimioprofilaxia, em quatro distritos
considerados os mais atingidos pela enfermidade na região, nomeadamente Malema,
Muecate, Mecubúri e Lalaua.
A informação foi avançada
pelo chefe do departamento do programa de combate
e controlo da malária no Serviço Provincial de Saúde de
Nampula, Marcelino Adui, nas
vésperas do lançamento da referida iniciativa.
O responsável explicou
que a execução da estratégia
visa essencialmente avaliar o
impacto das medidas preven-

tivas à doença na província de
Nampula, onde os casos de
malária registam aumento em
todos os anos.
Segundo a fonte, além da
implementação dessa estratégia, o sector está a trabalhar
na preparação de uma vasta
campanha de pulverização
intradomiciliária, que deverá
iniciar em Setembro.
Dados daquele serviço referem que desde o ano de 2013
que a província de Nampula
tem levado a cabo de forma
periódica campanhas de pulverização intradomiciliária,
obtendo-se bons resultados
na prevenção e combate à malária, principal causa de internamentos hospitalares naquele ponto do país.
Ainda sobre o combate à
malária em Nampula, o Se-

cretário de Estado na província, Mety Gondola, vai liderar
brevemente uma campanha
provincial de saneamento do
meio destinada a reduzir os
focos de reprodução dos mosquitos causadores da doença, esperando-se que até ao
próximo ano os indicadores
da enfermidade estejam em
conformidade com o plano
quinquenal do executivo, que
é de 240 casos por 100 mil habitantes.
Todavia, Nampula deverá
lançar no próximo ano uma
outra campanha, desta feita
de distribuição de redes mosquiteiras, cuja preparação
também já iniciou com a sensibilização das comunidades
sobre a necessidade e importância do uso correcto dessas
redes.

Migração intensifica
controlo da entrada
de imigrantes ilegais
OS Serviços Provinciais de Migração em Nampula interceptaram nas últimas duas semanas
mais de trezentos cidadãos de diversas nacionalidades, com destaque para chineses, nigerianos,
indianos e malianos, alguns deles
já repatriados para os seus países
de origem por portarem passaportes com vistos falsificados.
Segundo aqueles serviços, o
número mostra o contínuo flu-

xo de cidadãos estrangeiros que
pretendem entrar no país de diferentes formas, sobretudo clandestinas, daí o aperto do cerco
contra essas entradas.
A informação foi dada aos
jornalistas pela porta-voz daqueles serviços, Imércia Nota,
que destacou que a interceptação
é o resultado do aperto de cerco
no âmbito do cumprimento do
plano de fiscalização e identifica-

ção de cidadãos estrangeiros na
província de Nampula.
A porta-voz explicou que
outros imigrantes foram restituídos à liberdade por a posterior
terem apresentado documentos
que legitimam a sua entrada e
permanência no território nacional.
Em relação à retenção por
imigração clandestina durante o
período em referência, Nota dis-
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FARMÁCIAS DE SERVIÇO
FARMÁCIA CALÊNDULA - Av.EDUARDO MONDLANE
FARMÁCIA FRANÇA - RUA DA FRANÇA CARRUPEIA
FARMÁCIA HAYAT - Av. FPLM (CONTROLO)
FARMÁCIA POPULAR - RUA DOS SEM MEDO
FARMÁCIA VINAYAK - Av.DO TRABALHO
FARMÁCIA VIRGO - Av.DO TRABALHO FAINA

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

Bombeiros –
26212222/26212260/840293051
CRUZ VERMELHA

Serviço Geral – 26213693

HOSPITAIS
Hospital Central de Nampula 846397669/840142500
Hospital Geral de Marrere 872477831

POLICIA
Piquete Operativo –
26213070/846019452
Piquete SERNIC – 970070547
Polícia Camarária – 846902640
1.ª Esquadra - 842261454
2.ª Esquadra - 847340320
3.ª Esquadra - 842931393
4.ª Esquadra - 843930708
5.ª Esquadra - 846730641
6.ª Esquadra - 840237233
7.ª Esquadra - 846183694

MUSEUS
Museu Nacional de Etnolgia –
Av. Eduardo Mondlane
(26212129/848453536)

se que se verificou mais com os
cidadãos de origem tanzaniana e
guineense, por portarem passaportes com vistos falsificados.
A província de Nampula é
considerada um dos principais
pontos de entrada de imigrantes
ilegais no território nacional, que
nalguns casos partem do Niassa e Cabo Delgado, embora algo
esteja a ser feito para combater o
fenómeno na região.

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES
PROJECTO “ MELHORAR A APRENDIZAGEM E EMPODERAR RAPARIGAS EM MOÇAMBIQUE”
Projecto: P172657

REPÚBLIC OF MOZAMBIQUE
MINISTRY OF EDUCATION AND HUMAN DEVELOPMENT
ACQUISITION DEPARTAMENT
IMPROVING LEARNING AND EMPOWERING GIRLS IN MOZAMBIQUE PROJECT
Project ID: P172657

REQUEST FOR BIDS

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO

PRINTING AND DELIVERY OF TEXTBOOKS AND TEACHERS DIARY FOR 2022
RFB Nº FASE – 057/21/DAQUI/RFB/21

IMPRESSÃO E ENVIO DE LIVROS DA 1ª, 2ª, 5ª E 6ª CLASSES, MANUAL E GUÃO DO PROFESSOR PARA 2022
Ref: FASE – 057/21/DAQUI/RFB/GO
1. O Governo de Moçambique (GdM) solicitou um subvenção da Agência Internacional para o Desenvolvimento (IDA),
para o custeio do Projecto Melhorar a Aprendizagem e Empoderar Raparigas em Moçambique e, pretende aplicar
parte dos fundos para o pagamento de contratos para a “ Impressão e Envio de Livros da 1ª, 2ª, 5ª e 6ª Classes, Manual
e Guão do Professor para 2022”.
2. Para o efeito, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) convida empresas interessadas e
elegíveis a apresentarem propostas seladas para Impressão e Envio de Livros da 1ª, 2ª, 5ª e 6ª Classes, Manual e Guão
do Professor para 2022, subdividos em 4 lotes seguintes:
•
•
•
•

Lote 1 – 1ª classe: (livro do aluno e manual do professor) e guião do professor – total do lote 2.902.900 unidades
Lote 2 – 2ª classe: (livro do aluno e manual do professor) – total do lote 2.390.750 unidades
Lote 3 – manual do professor da 4ª classe, livro do aluno da 5ª classe e manual do professor da 5ª classe – total
do lote 2.659.200 unidades
Lote 4 – 6ª classe: (livro do aluno e manual do professor) – total do lote 4.734.500 unidades

3. O Concurso será regido através dos Procedimentos Internacionais de Concurso usando o método de pedido de proposta
(RFB), conforme especificado nos “Regulamentos de Aquisições para Mutuários do IPF”, edição de Novembro de 2020
(“Regulamento de Aquisições”) e está aberta a todos concorrentes legíveis, conforme definido no Regulamentos de
Aquisições.

1.

The Ministry of Education and Human Development has received financing from the World Bank toward the cost of the Improving
Learning and Empowering Girls in Mozambique Project, and intends to apply part of the proceeds toward payments under the
contract for Printing and Delivery of Textbooks and Teachers Diary for 2022. For this contract, the Borrower shall process the
payments using the Direct Payment disbursement method, as defined in the World Bank’s Disbursement Guidelines for Investment
Project Financing, except for those payments, which the contract provides to be made through letter of credit.

2.

The Ministry of Education and Human Development now invites sealed Bids from eligible Bidders for Printing and Delivery of
Textbooks and Teachers Diary for 2022. The Textbooks and Teachers Diary will be acquired per lots and shall be delivered at the
Mozambican Ports of Maputo, Beira and Nacala. The quantities are as follows:
Lot 1: 1st grade (students and teacher’s book) and teacher’s diary – total of lot 2.902.900 units;
Lot 2: 2nd grade (students and teacher’s book) and 3rd grade teacher’s manual – total of lot 2.390.750 units;
Lot 3: 4th grade teacher’s manual and 5th grade (student books) and teacher’s manual – total of lot 2.659.200 units;
Lot 4: 6th grade (student books) and teacher’s manual – total of lot 4.734.500 units;
Bidding will be conducted through international competitive procurement using a Request for Bids (RFB) as specified in the World
Bank’s “Procurement Regulations for IPF Borrowers” November 2020 edition (“Procurement Regulations”), and is open to all eligible
Bidders as defined in the Procurement Regulations.

3.

4.

Interested eligible Bidders may obtain further information from Dinis Miguel Machaúl, dinis.machaul@mined.gov.mz and ndzaquene@
gmail.com; aquisicoes.minedh@gmail.com and inspect the bidding document during office hours 0800 to 1400 hours at the address
given below.

5.

The bidding document in English may be purchased by interested Bidders upon the submission of a written application to the address
below, upon payment of a nonrefundable fee of US$100. The document will be sent by email. The method of payment will be Bank
Transfer in the following account:

4. Os concorrentes elegíveis interessados poderão obter informações adicionais no Departamento de Aquisições do
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) e inspecionar os documentos de concurso no endereço
abaixo durante as horas normais de expediente.
5. Os Documentos do Concurso em Inglês, poderão ser adquiridos pelos interessados mediante a apresentação de um
pedido por escrito para o endereço abaixo, a partir do dia 16 de Agosto de 2021.
6. O período de validade das Propostas será de 90 dias.
7. As Propostas devem ser entregues no endereço abaixo até 10 horas do dia 28 de Setembro de 2021 e serão abertas em
sessão pública, no mesmo local, às 10:15 horas do dia 28 de Setembro de 2021, via online para os representantes dos
concorrentes que desejarem assistir ao acto através do link: ........
8.

Será exigida a apresentação de garantia bancária provisória, por lote, juntamente com a proposta com validade de 120
dias, nos seguintes valores:
§ Lote 1: USD 27,000.00
§ Lote 2: USD 22,000.00
§ Lote 3: USD 16,000.00
§ Lote 4: USD 25,000.00

9. Endereço
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
Departamento de Aquisições
Avenida 24 de Julho n.º 167, 7º Andar, Sala 703
Telefone (+258) 21 490335 - Email: dinis.machaul@mined.gov.mz;ndzaquene@gmail.com e aquisicoes.minedh@gmail.com
Maputo, Agosto,2021

6.

7.

8.
9.

The Beneficiaries Bank account:
Ministry of Education and Human Development
Banco Internacional de Moçambique, SA
Account number: 20491639
NIB: 000100000002049163957
IBAN: MZ59000100000002049163957
SWIFT Code: BIMOMZMX
Bids must be delivered to the address below on or before 28th September, 2021. Late Bids will be rejected. Electronic Bidding
will not be permitted. Bids will be publicly opened in the presence of the Bidders’ designated representatives and anyone who
chooses to attend at the address below MINEDH on 28th September, 2021 at 10.30H a.m. local time.
All Bids must be accompanied by a Bid Security, of:
§
Lot 1: USD 27,000.00
§
Lot 2: USD 22,000.00
§
Lot 3: USD 16,000.00
§
Lot 4: USD 25,000.00
Attention is drawn to the Procurement Regulations requiring the Borrower to disclose information on the successful bidder’s
beneficial ownership, as part of the Contract Award Notice, using the Beneficial Ownership Disclosure Form as included in the
bidding document.
The address referred to above is:
Ministry of Education and Human Development
Mr. Dinis Miguel Machaúl
Head of Department of Acquisition
167, 24 de Julho Avenue,
7th floor, Room 703
dinis.machaul@mined.gov.mz ; ndzaquene@gmail.com and aquisicoes.minedh@gmail.com
Maputo / Mozambique

8

Acesse https://t.me/Novojornal
Terça-feira, 17 de Agosto de 2021

POLÍTICA

AOS ANTIGOS GUERRILHEIROS

PUBLICIDADE

Renamo preocupada
com atraso de pensões

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Solicitação de Manifestação de Interesse
MZ-INE-240619-CS-INDV
Consultoria para Desenvolvimento de um Plano Estratégico de Recursos Humanos
1. O Instituto Nacional de Estatística (INE) recebeu uma Subvenção da Associação para o Desenvolvimento
Internacional (AID) uma instituição do Banco Mundial, para implementação do Projecto de Estatísticas
Nacionais e Dados para o Desenvolvimento (PENDD) e pretende usar parte desses fundos para
contratação de um Consultor Individual para o Desenvolvimento de um Plano Estratégico de
Recursos Humanos.
2. O Consultor será responsável, entre outras actividades:
Tornar o PE SEN 2020/24 exequível, através de pessoas competentes e comprometidas com o SEN,
alinhar estratégias e práticas de gestão dos recursos humanos aos desafios específicos do PESEN
2020/24, fazer um diagnóstico e mapeamento das competências disponíveis e almejadas para
alcançar os objectivos definidos no PESEN 20-24, criar uma estratégia de desenvolvimento dos
Recursos Humanos de acordo com os objectivos gerais do PESEN 2020-24, harmonizada com o
Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado (EGFAE) e as legislações específicas vigentes na
função pública, desenhar um plano de acção alinhado ao PESEN 2020-24, dar capacitação de Gestão
dos Recursos Humanos, etc.

Ex-guerrilheiros da Renamo reclamam falta de pagamento de pensões

O

LÍDER da Renamo,
Ossufo Momade, manifestou fim-de-semana preocupação
com a falta de pagamento de pensões aos antigos
guerrilheiros desmobilizados
no âmbito do Desarmamento,
Desmobilização e Reintegração
(DDR), apelando ao Governo
e aos parceiros internacionais
para resolverem a situação.
“É uma lamentação legítima e que nos preocupa porque, quando os guerrilheiros
estavam nas bases, tiveram
algumas promessas, e nós
gostaríamos de vê-las materializadas”, declarou Ossufo

Momade, que falava no distrito de Marínguè, província de
Sofala, numa visita de trabalho à região.
Momade considerou preocupante o silêncio do Governo
e dos parceiros internacionais
em relação à matéria, assinalando que foram dadas garantias de pagamento de pensões
e financiamento de projetos de
geração de renda para os antigos guerrilheiros, no quadro do
DDR.
Na semana passada, o secretário-geral da Renamo, André Majibire, avançou que cerca de mil antigos guerrilheiros
que aderiram ao DDR não rece-

bem pensões há seis meses.
Majibire disse que os combatentes desmobilizados devem receber pensão de sobrevivência paga pelas Nações
Unidas, através do Governo
moçambicano, durante um
ano, no âmbito do Acordo de
Paz e Reconciliação Nacional.
Após esse período, estes passam a receber pensão vitalícia
do Estado moçambicano.
À luz deste acordo, pouco
mais de metade dos cerca de
cinco mil guerrilheiros da Renamo foram abrangidos pelo
DDR, sendo que alguns foram
incorporados nas Forças de
Defesa e Segurança (FDS).

O acordo é contestado por
um grupo dissidente daquele partido da oposição, a autoproclamada Junta Militar, ao
qual são atribuídos ataques a
alvos civis e do Estado no centro do país, com um saldo de
pelo menos 30 mortos desde
Agosto de 2019.
O grupo, chefiado por Mariano Nhongo, um general da
guerrilha da Renamo, acusa a
actual liderança do partido de
ter traído os ideais do falecido presidente da organização,
Afonso Dhlakama, nos compromissos que assumiu com
o Governo moçambicano. (Lusa)

4. Prazo de execução da consultoria
O Contrato terá duração de 12 meses, a partir da data de celebração do contrato.
5. Local de submissão das Manifestações de Interesse
Os candidatos interessados e com perfil requerido deverão submeter Carta de Manifestação de Interesse
acompanhada de Curriculum Vitae, cópias de Certificados e diplomas de qualificações académicas e pelo
menos 3 referências, até às 15.00 horas do dia 14 de Setembro de 2021 no endereço seguinte:
Instituto Nacional de Estatística – UGEA, Avenida 24 de Julho, nº1989, Piso 9- Sala 901, Cidade de
Maputo.
6. O consultor será seleccionado de acordo com os procedimentos do Banco Mundial definidos no
Regulamento de Aquisições para Mutuários de Financiamento de Projectos de Investimento.
7. Os Termos de Referência e outros detalhes sobre a consultoria poderão ser obtidos no endereço acima.
Somente o candidato seleccionado será convidado para apresentar proposta técnica e financeira.
Maputo, aos 16 de Agosto de 2021
A Autoridade Competente
(Ilegível)

SEGUNDO MIRKO MANZONI

Pagamento dever ser
com fundos públicos
O REPRESENTANTE pessoal
do secretário-geral das Nações Unidas em Moçambique,
Mirko Manzoni, minimiza as
reclamações que têm estado a
ser apresentadas pela Renamo
e por seus antigos guerrilheiros
por não receberem pensões há
mais de seis meses.
Apesar de considerar legítimas as reclamações, tendo
em conta as promessas feitas
na altura da desmobilização,
Manzoni garante que o “problema com as pensões” não
periga o acordo de paz.
Entretanto, apelou, é importante que não haja manipulação dos envolvidos neste
processo, havendo, isso sim, a
necessidade de dar informação
correcta a cada beneficiário.
O que está a acontecer, segundo Manzoni, é que terminou o pagamento da compensação de um ano ao grupo de
antigos guerrilheiros que hoje
protesta.
O próximo passo, segundo
o diplomata, é que os ex-combatentes passem a auferir as
pensões no Instituto Nacional de Segurança Social (INSS)
mas, de momento, não há verbas.
Esclareceu que as referidas pensões devem ser pagas através de fundos públicos, o que equivale dizer que é
responsabilidade do Governo.
A comunidade
internacional pode apoiar no pagamento
desse encargo.
O chefe do grupo de contacto e representante pessoal
do secretário-geral das Nações
Unidas fez notar que, no acordo de paz, há um compromisso
para que, após a desmobilização, os ex-guerrilheiros da
Renamo recebam, por um período de um ano, um valor designado compensação de reintegração.
O valor é pago de três em
três meses, durante um ano, a

3. Habilitações/Perfil do candidato
- Gestor Sénior, com nível de Mestrado nas seguintes áreas: Gestão dos Recursos Humanos, Análise
de Processos de Trabalho, Psicologia Organizacional, ou em áreas afins. As candidaturas com
nível de Mestrado em Gestão Estratégica dos Recursos Humanos e em Psicologia Organizacional,
representam vantagem;
- Conhecimento do modelo genérico do processo de produção de Estatística – GSBPM (Generic
Statistical Business Process Model);
- Mínimo de 5 anos de experiência como consultor na área dos Recursos Humanos;
- Domínio da Legislação moçambicana sobre Gestão dos Recursos Humanos;
- Ter realizado no mínimo 3 missões similares em órgãos públicos;
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

CONCURSO PÚBLICO
MZ-INE-240635-GO-RFB

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BIOSSEGURANÇA PARA
ACTIVIDADES DE INQUÉRITO DO INE
1. O Instituto Nacional de Estatística (INE) recebeu uma Subvenção da Associação para o
Desenvolvimento Internacional (AID) uma instituição do Banco Mundial, para implementação
do Projecto de Estatísticas Nacionais e Dados para o Desenvolvimento (PENDD) e pretende usar
parte desses fundos a pagamentos elegíveis no âmbito do concurso para o qual foi emitido este
Anúncio.

Mirko Manzoni considera legítima a reclamação, mas afirma que tudo está a ser feito para a solução

cada desmobilizado, com base
na sua patente.
“Não é uma pensão, como
se tem dito. É uma compensação que corresponde ao valor
que o desmobilizado irá receber depois como pensão de
reforma no Sistema Nacional
de Segurança Social e resulta
de doação de parceiros”, explicou.
O grupo dos 985 desmobilizados da Renamo que reclama
pelo não pagamento de pensões estava nas bases de Muxúnguè, Dondo e Gorongosa, no
centro do país, e faz parte do
primeiro grupo de guerrilheiros que aderiu ao DDR em Junho do ano passado e recebeu
compensações ao longo de 12
meses.
Segundo Mirko Manzoni, já
não há nenhuma dívida a pagar. O que deve acontecer é o
grupo ser integrado no Sistema
Nacional de Segurança Social
para passar a auferir as respectivas pensões, cabendo ao
Governo moçambicano pagar

aos ex-combatentes, e não às
Nações Unidas.
Mas garante que já há um
trabalho em curso entre o secretariado do processo de paz
juntamente com o Governo,
Banco Mundial e outros parceiros para a resolução do problema.
Clarificou que não existe
nenhum fundo de paz no acordo de 2019, nem os 60 milhões
de dólares norte-americanos
prometidos pela União Europeia.
“Posso garantir que nós,
enquanto secretariado, não
recebemos os ditos 60 milhões
da União Europeia. Se houvesse esse dinheiro, o problema de
pensões teria sido resolvido. As
compensações estão sendo pagas através de contribuições de
parceiros, incluído a UE, que
contribuiu com um dos valores mais baixos. Este ano temos
disponíveis 12 milhões de dólares para pagar compensações
de outros grupos que serão
desmobilizados”, anotou.

Questionado acerca da demora na criação das referidas
condições, um ano depois do
arranque do DDR, Manzoni
respondeu que não é fácil nem
é automático. Acima de tudo,
continuou, é preciso dinheiro e, normalmente, a pensão
corresponde ao valor que o
beneficiário canalizou à Segurança Social, o que não é o
caso dos ex-guerrilheiros da
Renamo.
A ideia é que os desmobilizados da Renamo sejam tratados como outros moçambicanos, evitando a concessão de
privilégios especiais, num país
onde o grosso da população
vive no limiar da pobreza.
Uma das inquietações do
mediador de paz é que no grupo dos que clamam pelo pagamento de pensões há indivíduos que já estão a receber as
pensões resultantes do Acordo
Geral de Paz de Roma em 1992
e reclamam por novas pensões,
o que, no seu entender, não faz
sentido. - (AIM)

2. O Instituto Nacional de Estatística (INE), através da UGEA convida a todos concorrentes
elegíveis e inscritos no Cadastro Único de Empreiteiros de Obras Públicas, Fornecedores de
Bens e Prestadores de Serviços a apresentar Propostas seladas para a Aquisição de Material de
Biossegurança para as actividades de inquérito do INE.
3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos
do Concurso ou adquirí-los na Avenida 24 de Julho, n.º 1989, 9º Piso- Sala 901 - Maputo,
Moçambique, durante as horas normais de expediente, das 8.00 às 15.30 horas e pela importância
não reembolsável de MZN 500,00 (quinhentos meticais), depositada na conta nº 577054,
Millennium BIM, em nome do Instituto Nacional de Estatística. O documento do Concurso estará
disponível a partir do dia 16 de Agosto de 2021.
4. O prazo de validade das propostas será de 120 dias e devem ser entregues, no endereço abaixo
indicado, até ou antes das 10.00 horas do dia 8 de Setembro de 2021. Não será permitida
a recepção electrónica da proposta. As propostas atrasadas serão rejeitadas. As propostas
serão abertas publicamente na presença dos representantes dos concorrentes participantes no
endereço abaixo às 10.15 horas do mesmo dia e no mesmo endereço.
5. O anúncio do posicionamento dos concorrentes terá lugar em sessão pública, no mesmo
endereço, às 11.00 horas do dia 30 de Setembro de 2021.
6. O endereço acima referido é o seguinte:
INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA/
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS
AQUISIÇÕES (UGEA)

Avenida 24 de Julho, n.º 1989, 9º Piso, Sala 901
- Maputo - Moçambique
Email: ine.piu.procurement@gmail.com

Maputo, aos 16 de Agosto de 2021
A Autoridade Competente
(Ilegível)

7899

Acesse https://t.me/Novojornal
POLÍTICA

Terça-feira, 17 de Agosto de 2021

CONSELHO DE MINISTROS DA SADC

PUBLICIDADE

Verónica Macamo passa
presidência ao Malawi

A

MINISTRA dos Negócios Estrangeiros e
Cooperação, Verónica
Macamo, entregou a
presidência do Conselho de Ministros da Comunidade de Desenvolvimento da
África Austral (SADC) ao homólogo do Malawi, Eisenhower
Nduwa Mkaka.
O acto teve lugar na sexta-feira, em Lilongwe, a capital
do Malawi, na reunião deste órgão, que antecede a passagem
do testemunho de Moçambique para o Malawi na presidência da SADC.
Na ocasião, Macamo enalteceu o facto de a SADC ter
garantido que seus órgãos continuassem a funcionar efectivamente, permitindo assim
que fossem feitos progressos no
cumprimento dos objectivos
traçados na esteira da pandemia Covid-19.
Disse ainda que Moçambique assumiu a presidência
rotativa da SADC no ambiente
sombrio da Covid-19 e que foi
neste quadro que o país definiu e executou suas prioridades
dentro da agenda da organização regional.
Afirmou que, desde a última reunião dos ministros, em
Agosto de 2020, a propagação
da Covid-19 permanece grave
na região austral, daí a necessidade de maior vigilância, monitoria, promoção e cumprimento de todas as medidas de
prevenção.
“Há necessidade de reconhecer o esforço dos Estados-membros da SADC pela
adopção de medidas firmes e
ousadas que incluem a alocação de recursos adicionais com
vista a mitigar o impacto sócio-económico da pandemia”,
disse.
Acrescentou que foi no
contexto da Covid-19 que Moçambique teve de garantir as

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL E FUNÇÃO PÚBLICA
PROJECTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LOCAL
Projecto ID N.º P163989
D-6490-MZ

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Nº MZ-MAEFP-243034-CS-INDV

CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL
REVISÃO DO QUADRO LEGAL DE POLÍTICA E ADMINISTRAÇÃO
DE TAXAS DA PROPRIEDADE URBANA

No fim do mandato, Verónica Macamo entrega os instrumentos de funcionamento ao seu sucessor

actividades delineadas com
o objectivo de materializar o
lema da 40.ª Cimeira da organização, “SADC: 40 anos construindo paz e segurança, promovendo o desenvolvimento
e a resiliência face aos desafios
globais”.
Segundo Verónica Macamo, durante a presidência de
Moçambique, a SADC realizou
várias actividades, incluindo
eventos, reuniões estatutárias e
não estatutárias, sendo destaque a 40.ª Cimeira ordinária da
organização, em Maputo, em
Junho, no formato presencial.
A cimeira contribuiu para
impulsionar a realização das
iniciativas definidas no âmbito
da presidência de Moçambique. A decisão sobre medidas
concretas para a restauração
da estabilidade na província
de Cabo Delgado, com a implantação da Força em Estado
de Alerta da SADC, foi tomada nesta cimeira, numa clara
e inequívoca reafirmação do

sentido de fraternidade tradicional e coesão que caracteriza
os países da organização, como
um bloco regional.
“Moçambique reconhece
os enormes sacrifícios feitos
pelos Estados-membros que
concordaram em enviar seus
melhores filhos em apoio ao
país, que será eternamente
grato por este gesto inestimável de bravura, acompanhado
por outros do continente e parceiros internacionais”, referiu
a ministra.
Disse também que o lançamento do Centro de Operações
Humanitárias e de Emergência
(SHOC), em Nacala, no âmbito
da promoção da resiliência das
mudanças climáticas, merece
especial menção como outra
grande conquista da SADC.
Por sua vez, o ministro das
Relações Exteriores da República do Malawi, novo presidente do Conselho de Ministros
da SADC, Eisenhower Nduwa
Mkaka, afirmou que o seu país

atribui grande importância aos
princípios, ideais, valores, metas e aspirações dos fundadores
da organização.
No seu discurso de investidura e abertura do Conselho
de Ministros da SADC, Eisenhower Nduwa Mkaka disse
que o Malawi vai continuar
com os programas e projectos
decorrentes do Plano Regional
de Desenvolvimento Estratégico Indicativo (RISDP) 20202030, guiado pela Visão SADC
2050. “Também estamos decididos a sustentar a implementação de programas extraídos
do tema da República de Moçambique para a 40.ª Cúpula da
SADC, ‘SADC: 40 anos construindo paz e segurança, e promovendo o desenvolvimento e
a resiliência diante dos desafios
globais”, disse.
Mkaka referiu que a reunião do Conselho de Ministros
ocorre num momento em que
nenhum país é poupado pela
pandemia da Covid-19.

SADC avalia positivamente
liderança de Moçambique
A SECRETÁRIA-EXECUTIVA
da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral
(SADC), Stergomena Tax, considera que a região registou
progressos significativos durante a presidência rotativa de
Moçambique, apesar do ambiente complexo que marcou o
mandato.
Stergomena Tax falava sexta-feira, em Lilongwe, a capital malawiana, durante a reunião do Conselho de Ministros
da SADC, evento que marcou
a passagem do testemunho de
Moçambique para o Malawi na
presidência desta organização
regional.
A presidência de Moçambique, que coincidiu com o
40.º aniversário da SADC, decorreu sob o lema “SADC: 40
anos construindo paz e segurança, promovendo o desenvolvimento e a resiliência face
aos desafios globais”.
Sobre o mandato de Moçambique, Tax disse que a área
da cooperação para a paz e segurança da região permaneceu
estável e pacífica, ao mesmo
tempo que se consolidavam
os princípios democráticos,
evidenciado pelas eleições pacíficas que tiveram lugar nas
Seychelles e Tanzania.
“Temos, no entanto, testemunhado a ocorrência de focos
de terrorismo e actos de extremismo violento em algumas
áreas, incluindo no leste da
RDC e norte de Moçambique,
que a região continua a combater de forma proporcional”,
destacou.
Tax revelou que foi concluída a reconfiguração da Bri-
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Membros do Conselho de Ministros da SADC no fim da reunião que reconhece a
liderança de Moçambique

gada de Intervenção (FIB), que
opera sob a égide da Missão da
Organização das Nações Unidas na República Democrática
do Congo (MONUSCO), e foi
desdobrada, de igual modo, a
Força em Estado de Alerta da
SADC para apoiar Moçambique
no combate ao terrorismo.
“Permitam-me agradecer aos Estados-membros da
SADC pela solidariedade demonstrada e o apoio concedido”, enalteceu Tax, no seu
discurso.
Na frente económica, Tax
anotou que, a nível global, a
pandemia da Covid-19 provocou a mais profunda recessão desde a II Guerra Mundial, devido a confinamentos
económicos que afectaram
as cadeias de abastecimento,
enfraqueceram a procura de
bens e serviços e debilitaram

o turismo e outras actividades
económicas.
“No referente à convergência macroeconómica, vários
Estados-membros viram-se
impossibilitados de cumprir os
critérios estabelecidos de convergência macroeconómica”,
disse.
Como exemplo, observou
que os dados indicam que o
PIB da SADC contraiu 4,8 por
cento em 2020, contra um
crescimento de 2,1 por cento registado no ano anterior.
Acrescentou que as taxas de
inflação regionais aumentaram para uma média de 49,6
por cento em 2020, em comparação com 16,4 por cento
em 2019.
“A dívida pública também
aumentou de 55,5 por cento do
PIB em 2019 para 63,2 por cento do PIB em 2020. Por conse-

1. O Governo de Moçambique, representado pelo Ministério da Administração Estatal
e Função Pública (MAEFP) com o apoio financeiro do Banco Mundial, encontra se na
fase de implementação do Projecto de Desenvolvimento Urbano e Descentralização
(PDUL) que está a beneficiar 22 Municípios das Províncias de Niassa, Zambézia, Sofala e Gaza. O Objectivo de Desenvolvimento do Projecto é “Fortalecer o desempenho
institucional e prover melhores infra-estruturas e serviços às entidades locais participantes e dar uma resposta imediata e eficaz a uma crise ou emergência elegível”
2. O MAEFP - PDUL solicita a candidatura de consultores individuais interessados,
qualificados e elegíveis para assistir o MEF – Ministério da Economia e Finanças no
processo de Revisão do Quadro Legal de Política e Administração de Taxas da
Propriedade Urbana.
3. O objectivo dos serviços de consultoria é apoiar o MEF no desenho de uma proposta para revisão do quadro regulatório para avaliação de prédios urbanos para fins
tributários nas autarquias em sede do imposto de propriedade urbana a nível autárquico e fora, bem como reformas necessárias para as taxas sobre a propriedade
urbana, a nível legal e administrativo, no contexto do novo figurino da descentralização.
4. Requisitos mínimos para a posição:
 Mestrado em uma das nas áreas de Tributação Imobiliária, Economia, Gestão,
Direito Tributário, Fiscalidade, Engenharia Civil na área de Edificações e áreas
afins (correlatas);
 No mínimo de 15 anos de experiência internacional sobre a tributação imobiliária
e avaliação de imóveis para fins tributários a nível nacional e sub nacional;
 Experiência comprovada na elaboração de diagnósticos e recomendações de
reformas regulatórias e de gestão do imposto de propriedade urbana, cadastro
físico-fiscal, e, planta genérica de valor;

guinte, os Estados-membros
são incentivados a continuarem com as medidas de política fiscal e monetária até que a
recuperação económica esteja
de volta a uma trajectória ascendente”, afirmou.
Sobre a industrialização da
região, segundo a fonte, foram
registados vários marcos, incluindo o desenvolvimento de
quatro cadeias de valor no sector da agricultura e oito cadeias
de valor específicas da aquacultura, cuja implementação
está em curso.
Sublinhou que o desenvolvimento de infra-estruturas
continua a ser um elemento
crucial para a integração regional, apontado projectos realizados nesta componente nos
países-membros.
“Com estes benefícios resultantes dos projectos de
infra-estruturas
transfronteiriças, espero sinceramente que os Estados-membros
acelerem a implementação do
Plano Director de Desenvolvimento Regional de Infra-estruturas da SADC, especificamente os projectos prioritários
identificados nos corredores
de transporte e comércio da
região”, vincou.
No que concerne ao sector
da energia, disse que o Secretariado da SADC continuou a
apoiar os Estados-membros
a reforçar a conectividade
das infra-estruturas regionais através da preparação de
projectos, incluindo a Central
Hidroeléctrica Mulembo Lelya
(RDC e Zâmbia), e a Interconexão de Transmissão Angola-Namíbia.

 Capacidade técnica em facilitação de processos de elaboração de instrumentos
legais sobre a tributação, definição de regras e procedimentos de imóveis a nível
de municípios;
 Domínio sobre boas práticas e novas tecnologias, metodologias e instrumentos
actualmente usados no processo e procedimento de levantamento de dados e
avaliação dos prédios urbanos existentes, assim como a gestão da informação
dos cadastros físico-fiscal;
5. Atenção especial aos Consultores interessados para a Seção III, parágrafos 3.14,
3.16 e 3.17 do “Regulamento de Aquisições para Mutuários do IPF” do Banco Mundial de Julho de 2016, revisto em Novembro de 2017 e Agosto de 2018, estabelecendo a política do Banco Mundial sobre conflito de interesses.
6. Os consultores serão selecionados com base no método Selecção de Consultores Individuais, de acordo com os procedimentos do quadro de Procurement, Política, Regulamentos e Directrizes constantes do site do Banco Mundial http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework#framework, regime especial, conjugados o Decreto N° 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.
7. Os Termos de Referência encontram disponíveis no site:
https://www.pdul.gov.mz/Anuncios/Concursos
8. As manifestações de interesse em forma de CV deverão ser submetidos por email
no endereço abaixo até 10 de Setembro de 2021.
Ministério da Administração Estatal e Função Publica
Projecto de Desenvolvimento Urbano e Local
Unidade de Gestão do Projecto
Cowork Lab 2 – Rua 1301, Porta Nr. 61
Email: procurement@pdul.gov.mz
7978
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PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
MODERNIZAÇÃO DA CONTA GERAL DO ESTADO E ADEQUAÇÃO DA
CONTABILIDADE PÚBLICA ÀS NORMAS INTERNACIONAIS
CONCURSO DE CONSULTORIA Nº CR27A001141SC00072021
1. O CEDSIF é uma instituição pública dotada de personalidade jurídica e autonomia
administrativa e financeira e funciona sob tutela do Ministro que superintende a área das
Finanças, e tem como objecto prover serviços de modernização e de sistemas de informação
de Gestão de Finanças Públicas e complementares a todos órgãos e instituições do Estado.
2. Pela presente convida pessoas singulares, nacionais ou estrangeiras, interessadas a
apresentarem a Manifestação de Interesse para prestação de Serviços de Consultoria para:
Lote 1: 1 consultor individual para modernização da Conta Geral do Estado; e
Lote 2: 2 consultores individuais para adequação da Contabilidade Pública às Normas
Internacionais de Contabilidade para o Sector Público (NIC-SP).
3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações preferencialmente baixando
os Termos de Referência a partir do website: www.cedsif.gov.mz ou solicitá-los através do
endereço electrónico ugea@cedsif.gov.mz. O CEDSIF não se responsabilizará por notificar
eventuais esclarecimentos ou outras informações aos concorrentes que obtiverem os
documentos de concurso fora destes canais.
4. A apresentação da Manifestação de Interesse pelos interessados deverá ocorrer até às 10.00
horas do dia 8 de Setembro de 2021, na recepção do edifício CEDSIF IP, sito na Avenida
Guerra Popular, nº 20. As manifestações de interesse deverão ser apresentadas em envelope
fechado com identificação do concurso e consultor, neste caso, a pessoa singular.
5. A presente contratação rege-se pelos procedimentos previstos no artigo 252 e seguintes,
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.
Maputo, aos 13 de Agosto de 2021
A Autoridade Competente
(Ilegível)

7945
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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

EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO POR ÓBITO DE CLÁUDIA MARIA DA
RITA ANDRÉ TEVE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
12ª Secção Comercial

ANÚNCIO
Pela Décima Segunda Secção Comercial deste Tribunal
Judicial da Cidade de Maputo correm éditos de TRINTA
DIAS, citando a executada Kolok Mozambique, Lda., com
última sede conhecida na Av. Mahomed Siad Barre, nº 381,
nesta cidade, actualmente em parte incerta, para no prazo
de 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 Absa Bank
Moçambique, SA “ABSA” (ex Barclays Bank Moçambique,
SA), a quantia de 110 933 915,52MT (cento e dez milhões,
novecentos e trinta e três mil, novecentos e quinze
meticais e cinquenta e dois centavos), em dívida nos Autos
de Execução Ordinária para Pagamento de Quantia
Certa, sob a forma de Processo Ordinário nº 21/21M, 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 e seguintes do
CPC, sob pena de não o fazendo, se devolver esse direito ao
exequente, prosseguindo a execução seus termos, conforme
tudo melhor consta do duplicado da petição inicial que se
encontra no Cartório desta Secção à sua disposição, onde
poderá levantar dentro das horas normais de expediente.
Maputo, aos 14 de Julho de 2021
A Ajudante do Escrivão de Direito
Sandra Maria Jacinto
Verifiquei
A Juíza de Direito
Moila Ornélia Chong Chelene
7928

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de catorze de Julho de
dois mil e vinte e um, exarada de folhas cinquenta e sete, do livro de notas
para escrituras diversas número um “B”, barra dois mil e vinte e um, desta
Conservatória do Registo Civil de Marracuene, com funções notariais, a cargo
de António Almeida Carroça, Conservador e Notário Superior, foi celebrada
uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de Cláudia Maria da
Rita André Teve, de cinquenta e três anos de idade, solteira, maior, filha de
André Tene e de Rita Herculano, com última residência em Marracuene.
Que a falecida não deixou testamento ou qualquer outra disposição de
última vontade. Deixou como único e universal herdeiro dos seus bens, seu
filho Edson Cláudia André, solteiro, maior, natural de Maputo e residente
em Marracuene.
Que segundo a lei não há pessoas que lhe prefiram ou que possam concorrer
a esta sucessão do indicado herdeiro.
Que da herança fazem parte bens móveis e imóveis, incluindo contas
bancárias.

O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento da Lei de Minas em
vigor, aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro, correm éditos de 30 (trinta) dias, a contar da
segunda publicação no Jornal “Notícias”, chamando a quem se julgue com direito a opor-se que seja atribuída
a Licença de Prospecção e Pesquisa número 10687L para Terras Raras e Metais Preciosos, no distrito
de Chiúta, na província de Tete, a favor da requerente Pathfinder Moçambique L, SA, com as seguintes
coordenadas geográficas:
Vértice

Latitude

Longitude

1

-15 27 20,00

33 14 30,00

2

-15 25 30,00

33 14 30,00

3

-15 25 30,00

33 24 40,00

4

-15 35 0,00

33 24 40,00

5

-15 35 0,00

33 20 30,00

6

-15 30 50,00

33 20 30,00

7

-15 30 50,00

33 18 0,00

8

-15 27 20,00

33 18 0,00

Está conforme

Maputo, aos 6/8/2021
O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)

Marracuene, aos vinte e um de Julho de dois mil e vinte e um
O Técnico
(Ilegível)

8850

8915

UGC –COOPERATIVA DE POUPANÇA E CRÉDITO, SCRL
SOCIEDADE EM LIQUIDAÇÃO
PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO

COMUNICADO
O Fundo de Garantia de Depósitos, na qualidade de liquidatário, faz saber que na sequência da
revogação da licença da UGC –COOPERATIVA DE POUPANÇA E CRÉDITO, SCRL, a 13 de Dezembro
de 2019, corre o respectivo processo de liquidação desta instituição.
Nestes termos, ao abrigo das competências que lhe são conferidas pela Lei nº 30/2007, de 18 de
Dezembro – Lei da Liquidação Administrativa das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras,
o liquidatário vem pela presente convidar a todos accionistas, credores e demais interessados em
razão de qualquer relação com a instituição liquidanda, para no prazo de 10 (dez) dias, contados a
partir da data da publicação deste anúncio, comparecerem, no período compreendido entre às 9.00
e 15.00 horas, nas instalações do liquidatário sito na Rua Consiglieri Pedroso, n.º 99, 4.º andar, na
Cidade de Maputo, para tratarem assuntos do seu interesse.
Findo o prazo o acima referido, o liquidatário reserva-se ao direito de accionar os demais mecanismos
legais disponíveis, para garantir a continuidade do processo de liquidação, nos seus precisos termos.

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

Maputo, aos 6 de Agosto de 2021
O Liquidatário

Pedido de Manifestação de Interesse nº 47D000752 /
MI/0001/2021
Prestação de serviços de facilitação e organização de
eventos à ARA Norte IP, Nampula
1. No âmbito da crescente necessidade de realizar encontro com uma carga logística
elevada pois compreendem transporte, alojamento, alimentação e aluguer de casa dos
locais onde se realizam os encontros sendo:
•
•
•
•
•
•

2

3

4

5

Transporte para participantes da reunião e outros eventos de carácter nacional;
Alojamento do pessoal envolvido no evento;
Disponibilização do material do evento, como é o caso de pastas, canetas,
equipamento de projecção)
Produção de crachás de identificação dos participantes quando necessário;
Disponibilizar pessoal de apoio / assistência durante o decurso dos seminários;
Identificar e propor a aprovação da ARA NORTE, IP os locais para a realização dos
eventos, no caso em que os encontros se realizam fora das instalações da ARA
NORTE, IP.

O presente pedido de Manifestação de Interesse, tem como objectivo, fazer a préqualificação de empresas elegíveis com capacidade comprovada para a prestação de
serviços de Organização de eventos em causa.
Com efeito, são convidadas todas as Empresas elegíveis a expressar o seu interesse
em prestar a Administração Regional de Águas do Norte, IP sedeada em Nampula,
Serviços de Facilitação e organização supra-referidos. São elegíveis empresas que
demonstrarem possuir qualificações jurídicas, técnica e regularidade fiscal, através da
apresentação da respectiva documentação comprovativa.
O concurso será realizado de acordo com os procedimentos constantes do Regulamento
de Contratação de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços
ao Estado, aprovado pelo Decreto 5/2016 de 08 de Março e está aberto a todos
concorrentes conforme definido no referido regulamento.
Os potenciais concorrentes deverão de forma individualizada prestar de entre outras
as seguintes informações:
5.1 Documentos de Qualificação Actualizados: Alvará (2ª classe ou superior), Estatutos,
Certificado de Quitação das Finanças e Certidão de Segurança Social;
5.2 Perfil da Organização/Empresa, com especial relevância para a prestação de
serviços de organização de eventos a nível nacional;
5.3 Quadro técnico qualificado nas áreas visadas para estes serviços com respectivos
CV’s, devendo incluir no mínimo segundo o TdR:

6

As Manifestações de Interesse dos interessados deverão ser entregues em triplicado
num envelope fechado, no endereço abaixo indicado, até as 10:00 horas do dia 30 de
Agosto de 2021. Manifestações de Interesse enviadas por correio electrónico (E-mail)
e/ou por Fax Não serão consideradas.
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Anúncio de Lançamento de Concursos
1. O CEDSIF - Centro de Desenvolvimento de Sistema de Informação de Finanças convida empresas interessadas a apresentarem
propostas fechadas para o fornecimento de bens e prestação de serviços indicados no objecto de cada Concurso na tabela a seguir:
Calendário e horário
Nº Concursos

27A001141CL000332021

27A001141CL00322021

Objecto do Concurso

Modalidade de
Contratação

Capacitação de colaboradores do
Concurso Limitado
CEDSIF, IP na Metodologia e- LEARNING
Aquisição de equipamento informático
para e-LEARNING

Concurso Limitado

Entrega das
propostas

Anúncio
do posicionamento

Até 10:00H
31/08/2021

22/09/2021
10:00H

Até 10:00H
02/09/2021

30/09/2021
10:00H

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações preferencialmente baixando os Documentos de Concurso a
partir do website: www.cedsif.gov.mz ou solicitá-los através do endereço electrónico ugea@cedsif.gov.mz. O CEDSIF não se
responsabilizará por notificar eventuais esclarecimentos ou outras informações aos concorrentes que obtiverem os documentos
de concurso fora destes canais.

3. As Propostas deverão ser entregues na recepção do edifício CEDSIF IP, sito na Avenida Guerra Popular, nº20, e serão abertas na Sala
de Reuniões sita no 3º andar, na presença dos representantes dos Concorrentes e outros interessados que desejarem presenciar
o acto, 30 minutos após a hora limite para entrega das mesmas.

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

Nampula, aos 16 de Agosto de 2021
A autoridade competente
(Ilegível)

Maputo, aos 12 de Agosto de 2021
A Autoridade Competente
(Ilegível)
371
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Escritórios de Moçambique
Av. Armando Tivane, nº 1588 Maputo, Moçambique
Cell: +258.82.3001995 www.jhpiego.org
NUIT - 700062147

ÁREA DE CONSERVAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA DO GRANDE LIMPOPO (ACTFGL)

COORDENADOR PARA ESTABELECIMENTO DE CORREDOR DE CONSERVAÇÃO
NA ÁREA DE CONSERVAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA DO GRANDE LIMPOPO

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Concurso Público Ref.: 018/2021 – JHPIEGO1 - Identificação de Provedor de Seguro de Saúde para trabalhadores da Jhpiego Moçambique;
2 - Identificação de Provedor de Seguro para Acidentes Pessoais e de Trabalho para trabalhadores da Jhpiego
Moçambique;
A JHPIEGO Mozambique convida por este meio as empresas interessadas e elegíveis a manifestarem o seu interesse
na apresentação de propostas em CARTAS FECHADAS para Prestação de Serviços de Seguro de saúde e de acidentes
de Trabalho e Pessoais.
Termos de Referência da Seguradora
A empresa deve:
• Demonstrar capacidade de cobertura nacional e internacional.
• Estar listada e devidamente autorizada pelo Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique (ISSM –
(http://www.issm.gov.mz) para operar como entidade seguradora (deve anexar a evidência).
• Estar a operar no mercado Moçambicano há pelo menos dois (2) anos, (deve anexar a evidência).
• Ter experiência comprovada de prestar serviços de Seguro para Organizações Não-Governamentais
internacionais.
• Apresentar evidências de estar actuar e trabalhar com as oficinas de referência ao nível nacional.
• Ter experiência de trabalho com pelo menos 5 clientes com mais de 250 trabalhadores segurados, anexar a
evidência.
• Ter um sistema/plataforma online que permita a Jhpiego gerir o seu seguro (em termos de situação do seu
pacote, balanços, actualizações da situação) - anexar evidência e a lista de serviços oferecidos.
• Apresentar capacidade de uso de sistema automatizado para emitir os documentos pertinentes ao uso do
Seguro.
• Demonstrar capacidade de inscrição, actualização e/ou modificação da situação dos segurados em tempo hábil.
• Indicar o período de espera para a resolução de um caso de sinistro (anexar evidências).
• Apresentar as propostas detalhadas do pacote de cobertura oferecido (inclusão de causas naturais e ou
fenómenos adversos como guerra e levantamentos sociais).
• Termos de referência adicionais deverão ser solicitados enviando um e_mail para
dulce.marrengule@jhpiego.org com o Título Concurso 018/2021 indicando o seguro para qual concorre
(Saúde e ou Acidentes de trabalho);
OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES
1. A proposta deverá ser apresentada indicando o valor unitário para cada item ou total dos items, o número do NUIT
da Jhpiego, percentagem e valor do IVA (se aplicável). TODAS AS PROPOSTAS ABERTAS enviadas sem as descrições
acima referenciadas OU ENVIADAS POR EMAIL SERÃO INVALIDADAS. As propostas deverão ser apresentadas em
moeda nacional / Meticais.
2. A manifestação de interesse está aberta a todos os concorrentes legalmente registados e/ou elegíveis (anexar
documentação comprovativa), pelo que, o processo será regido de acordo com as normas e procedimentos em
vigor na Jhpiego Moçambique.
3. As propostas deverão ser entregues em envelope fechado no endereço abaixo até às 12.00 horas do dia 24 de
Agosto de 2021, com a seguinte descrição CONCURSO 018/2021 SEGURO SAÚDE E OU ACIDENTES pelo que,
as mesmas serão abertas em sessão reservada dirigida por um Comité de Avaliação interno criado para o efeito.
JHPIEGO Mozambique
Av. Armando Tivane, n.º 1588
Cell: 258 82 3001995

7784

OFICIAL DE TURISMO
RESERVA ESPECIAL DE MAPUTO/RESERVA MARINHA PARCIAL DA PONTA DO OURO
(Período do Contrato: Três Anos)
A Peace Parks Foundation (PPF) é uma organização sem fins
lucrativos estabelecida para facilitar a criação e o desenvolvimento
das Áreas de Conservação Transfronteiriça (ACTF) na África
Austral. A Peace Parks está actualmente a apoiar o desenvolvimento
das áreas de conservação em Moçambique através de acordos de
parceria com a Administração Nacional das Áreas de Conservação
(ANAC).

•
•

A Peace Parks pretende contratar um Oficial de Turismo baseado
na sede da Reserva Especial de Maputo (REM) e Reserva Marinha
Parcial da Ponta do Ouro (RMPPO), reportando ao Administrador
do Parque.

•

•
Requisitos:
•
Qualificações relevantes com pelo menos cinco anos de
experiência em operações de turismo;
•
Preferência será dada ao candidato com experiência em
liderança, gestão e/ou assessoria em turismo baseado na
natureza;
•
O candidato ideal deve ter experiência: (1) na
implementação e no desenvolvimento estratégico
do produto bem como ao nível operacional (2) em
vários produtos turísticos, trilhas 4x4 e campismo e
desenvolvimento de concessões turisticas nas áreas de
conservação (3) no desenvolvimento e em operações de
serviços de apoio, incluindo sistemas de reservas, gestão
do pessoal e serviços de apoio ao campismo;
•
Motivado com forte experiência em liderança e gestão
de equipa, incluindo capacidade para motivar, alcançar
consensos, estabelecer objectivos e gestão do desempenho;
•
Capacidade demonstrada no uso de tecnologias no
desenvolvimento de turismo;
•
Carta de Condução;
•
Bons conhecimentos de Português e Inglês e respectivas
habilidades de comunicação.
Tarefas:
1. Gestão das operações de turismo da REM/RMPPO incluindo
entre outras as seguintes:
• Gestão dos trabalhadores, processos e instalações de
turismo, assegurando que estejam em conformidade com
as boas práticas internacionais;
• Reservas e questões ligadas ao turismo;
• Pessoal do portão de entrada e serviços de turismo;
• Trilhas 4x4 e produtos e instalações de campismo;
• Safari e outras actividades turísticas da Reserva;
• Nomeação, Gestão do Desempenho , Orientação e Apoio na
formação de todo o pessoal de turismo.
• Apresentação de relatórios mensais de progresso sobre
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•
•

2.

todas as actividades relativas ao turismo;
Realização de reuniões regulares de desenvolvimento e
gestão do turismo;
Assegurar o desenvolvimento e actualização e precisão
conforme necessário de comunidades de imprensa,
sinalizações, brochuras, materiais de marketing, páginas
web em relação aos produtos, serviços e imagem do
turismo;
Inspeccionar proactivamente todas as instalações para
garantir a sua organização e manutenção e reportar e
efectuar a monitoria nos casos em que assistência externa
é necessária;
Gestão de acordos de operadores e concessões,
assegurando que estejam em conformidade com as normas
exigidas e garantir o cumprimento dos termos contratuais;
Rever e dar recomendações sobre a estrutura das taxas de
turismo para os produtos de turismo terrestre e marinho;
Quaisquer outras actividades de apoio à gestão das áreas
de conservação e turismo conforme razoavelmente
necessário.

Desenvolvimento de Oportunidades de Turismo
Ser responsável pela implementação da estratégia de
desenvolvimento de turismo;
•
Desenvolvimento e implementação de plano de marketing
e sensibilização económica;
•
Apoiar a planificação e o desenvolvimento pelos
provedores seleccionados dos serviços e produtos de
turismo;
•
Explorar e desenvolver actividades nas áreas de
conservação como produtos geridos pelas respectivas
áreas de conservação ou provavelmente como parcerias
com operadores ou provedores de serviços de turismo
circunvizinhos;
•
Apoiar a ANAC na promoção, processos de concurso
e desenvolvimento de novas oportunidades para
operadores e concessionários privados.
•

MAPUTO (MOÇAMBIQUE)
(Período do Contrato: 1 ano renovável)
A Peace Parks Foundation é uma organização sem fins lucrativos criada para facilitar o
estabelecimento e desenvolvimento das Áreas de Conservação Transfronteiriça (ACTF) na África
Austral. A Peace Parks Foundation está actualmente a apoiar o desenvolvimento das áreas de
conservação em Moçambique através de acordos de parceria com a Administração Nacional das Áreas
de Conservação (ANAC), na co-gestão de 4 áreas de conservação situadas nas ACTF dos Libombos e
do Grande Limpopo. Como parte do apoio ao desenvolvimento a implementação do Tratado sobre
a ACTFGL, A Peace Parks Foundation pretende contratar um Coordenador para Estabelecimento de
Corredor de Conservação na ACTFGL baseado em Maputo com períodos regulares longos de viagem
dentro da ACTFGL.
Reporte:
O Coordenador para Estabelecimento de Corredor de Conservação na ACTFGL reportará ao Gestor
Sénior de Projecto da PPF e à Equipa de Trabalho do Corredor da ACTF que fornecerá orientação e
apoio estratégico e técnico, incluindo facilitar a obtenção de informação técnica relevante tal como
relatórios técnicos, cadastro etc. O incumbente trabalhará em estreita colaboração com os pontos
fociais definidos dentro dos parques nacionais de Limpopo, Banhine e Zinave.
Grupo Técnico de Trabalho
O grupo de trabalho é constituido por dois representantes da ANAC, 2 da PPF e 2 da Província de
Gaza. Será presidido por um representante da ANAC. O Grupo de trabalho reunir-se á pelo menos
3 vezes por ano para acompanhar o progresso das actividades do coordenador.
Requisitos:
• Licenciatura ou qualificação equivalente numa área relacionada, preferencialmente formação
em Conservação, Desenvolvimento Rural ou Comunitário;
• Mínimo de cinco anos de experiência no sector de conservação;
• É fundamental ter bom domínio da escrita e fala das línguas Portugusa e Inglesa e
conhecimentos de Changana constitui uma vantagem;
• Muito boas habilidades de facilitação ao nível da comunidade e nas estruturas locais;
• Capacidade de criar ligações a nível distrital e comunitário (com apoio da ANAC para
colaboração institucional a nível superior);
• Competência e experiência comprovadas na realização de trabalho de escritório (análise,
elaboração de relatórios, etc) e trabalho de campo;
• Uma capacidade de entender os conceitos e as necessidades dos corredores e a conservação
da paisagem e desenvolvimento das áreas de conservação;
• Conhecimento prático sobre meios de vida da comunidade (incluindo capacidade de
melhorar ou criar meios de vida alternativos e resiliência dentro e ao redor das áreas de
acção da iniciativa);
• Conhecimentos avançados de informática sendo que a capacidade de edição electrónica e de
desenvolver e actualizar as páginas webs constitui vantagem;
• Motivado com capacidade de trabalhar de forma independente e dentro de uma equipa;
• Nacionalidade moçambicana;
• Portador de Carta de Condução com capacidade de conduzir em locais remotos.
Áreas de Desempenho:
• Liderar, gerir e apoiar iniciativas de desenvolvimento rural realizadas na Áreas de Conservação
Transfronteiriça do Grande Limpopo (ACTF);
• Participar no processo de avaliação da viabilidade de projectos de REDD+ na ACTFGL e,
posteriormente, liderar e gerir a implementação de projectos de REDD+ onde for considerado
viável;
• Analisar todas as informações relativas ao desenvolvimento e implementação de corredores
de conservação dentro da ACTFGL (literatura, mapas; relatórios; modelos; informações
sobre a colocação de colares; planeamento territorial; DUATs, etc) e identificar quaisquer
necessidades adicionais de informações (ex: colocação adicional de Posts, ponto de situação
de DUATs, etc);
• Manter mapas de locais de corredor de conservação mais viáveis para investigação adicional.
O mapeamento deve incluir todas as informações tais como uso e aproveitamento da terra
comunitária e DUATs;
• Desenvolver uma apresentação de informações para efeitos de consulta às autoridades
distritais de modo que os corredores de conservação sejam comunicados de forma clara,
incluindo traçar o potencial para a economia baseada na vida selvagem na região;
• Realizar várias visitas de campo para avaliar cada corredor no terreno caso necessário com
apoio de uma aeronave, registando informações relevantes incluindo os usos complementares
e conflituosos da terra, impactos comunitários, disponibilidade da água, etc.;
• Apresentar uma análise de cada corredor de conservação com as respectivas recomendações.
• Identificar e analisar os vários modelos para a implementação do corredor de conservação
(ex: extensão dos limites das áreas de conservação; criação de áreas de conservação
comunitária; promoção de fazendas de bravio/alteração dos limites das existentes etc);
• Apresentar um plano e orçamento para implementação dos corredores de conservação que
deverá incluir os impactos e benefícios comunitários;
• Interagir com e apoiar o processo de planificação de Vedor e com as autoridades províncias
de Gaza para assegurar a inclusão de corredores de conservação dentro do processo da
planificação do uso da terra da Província de Gaza;
• Submissão de relatórios mensais de progresso e facilitação das reuniões da Equipa de
Trabalho.

Remuneração: Será negociado um pacote salarial competitivo,
com base nas qualificações e experiência.

Remuneração: Um pacote salarial competitivo será negociado com base nas qualificações e
experiência.

Os candidatos interessados poderão submeter uma carta de
apresentação a detalhar o seu interesse e adequação para a
posição bem como o Curriculum Vitae em Português e Inglês, com
detalhes de contacto de 3 referências até ao dia 31 de Agosto
2021 para: Peace Parks Foundation e-mail: applications@
peaceparks.org

Os candidatos interessados deverão submeter uma carta de apresentação, detalhando o seu interesse
e qualificação para a posição bem como o Curriculum Vitae em Inglês, com detalhes de contacto de
3 rastreáveis referências até ao dia 31 de Agosto para: applications@peaceparks.org

Apenas CANDIDATOS PRÉ-SELECCIONADOS serão contactados
para entrevista.
7796

Apenas CANDIDATOS PRÉ-SELECCIONADOS serão contactados para entrevista.
7796

14

Acesse https://t.me/Novojornal
Terça-feira, 17 de Agosto de 2021

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
12ª SECÇÃO COMERCIAL

4ª SECÇÃO

ANÚNCIO

ANÚNCIO

Pela Quarta Secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo
correm éditos de trinta dias, citando o executado Tomé Eugénio
Mirasse Alexandre, com último domicílio no Bairro do Mocone,
cidade de Nacala-Porto, actualmente em parte incerta, para no
prazo de 10 (dez) dias, que começa a contar da data da segunda
e última publicação deste anúncio no jornal “Notícias”, pagar ao
exequente Banco Comercial e de Investimentos, SA, a quantia de
617 701,87MT, em dívida nos Autos de Execução Ordinária para
o pagamento de Quantia Certa, registados sob o nº 107/2020-Z,
que pelo Cartório da Quarta Secção lhe move o referido exequente
ou, no mesmo prazo, nomear à penhora bens suficientes para tal
pagamento e do mais que acrescer, ou deduzir a oposição que tiver
nos termos do artigo 812º e seguintes do CPC, sob pena de não
o fazendo, se devolver esse direito ao exequente, prosseguindo a
execução seus termos, conforme tudo melhor consta do duplicado da
petição inicial, que se encontra arquivado no Cartório desta Secção,
à sua disposição, podendo levantá-lo dentro das horas normais de
expediente.
Maputo, aos 7 dias do mês de Julho do ano dois mil e vinte e um
A Escrivã de Direito
Flora da Graça Adriano

Maputo, aos 22 de Julho de 2021
A Ajudante do Escrivão de Direito
Sandra Maria Jacinto

Verifiquei
A Juíza de Direito
Luísa Matlaba

Pela Décima Segunda Secção Comercial deste Tribunal Judicial da
Cidade de Maputo correm éditos de TRINTA DIAS, citando o executado
Vitorino Américo Chaguala, com última sede conhecida no Bairro de
Maxaquene “B”, Q.46, casa nº 7, nesta cidade, actualmente em parte
incerta, para no prazo de 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 Banco Comercial e de
Investimentos, SA, a quantia de 1 136 611,45MT (um milhão,
cento e trinta e seis mil, seiscentos e onze meticais e quarenta e
cinco centavos), em dívida nos Autos de Execução Ordinária para
Pagamento de Quantia Certa, sob a forma de Processo Ordinário
nº 05/21-M, 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 e seguintes do CPC, sob pena de, não o fazendo,
se devolver esse direito ao exequente, prosseguindo a execução seus
termos, conforme tudo melhor consta do duplicado da petição inicial
que se encontra no Cartório desta Secção à sua disposição, onde
poderá levantar dentro das horas normais de expediente.

Verifiquei
A Juíza de Direito
Moila Ornélia Chong Chelene
7961
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA TERRA E AMBIENTE
ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DAS ÁREAS DE CONSERVAÇÃO
PARQUE NACIONAL DO LIMPOPO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO
12ª SECÇÃO (Comercial)

ANÚNCIO DE CONCURSO DE EMPREITADA
CONCURSO PÚBLICO Nº PNL-01-2021
CONVITE PARA PRÉVIA QUALIFICAÇÃO

ANÚNCIO
Faz-se saber que por esta Secção correm termos processuais uns Autos de Acção
Executiva para Pagamento de Quantia Certa com Processo Ordinário nº 04/21/C,
em que é exequente Banco Comercial e de Investimentos (BCI) e executados:
1º- Wanga Fashion Hair, EI, com sede no distrito de Boane, posto administrativo
da Matola-Rio; 2º - Anastáncia Mamutemba Chitofo, residente no Bairro Samora
Machel - Djonasse, posto administrativo da Matola-Rio e 3º - Sebastião Mauissa
Chitofo, residente na Av. Francisco Manyanga, casa nº 62, Matola”A”.
É desta forma citado o executado Sebastião Mauissa Chitofo, actualmente em
parte incerta, para no prazo legal de 10 (dez) dias, finda a dilação de 15 (quinze)
dias, pagar ao exequente Banco Comercial e de Investimentos, a quantia de 2
744 630,62MT (dois milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, seiscentos
e trinta meticais e sessenta e dois centavos), juros, custas e demais despesas
legais, nos Autos de Acção Executiva para Pagamento de Quantia Certa com
Processo Ordinário, que este lhe move, ou nomear bens à penhora suficientes para
o mencionado pagamento, sob pena de não o fazendo, se devolver esse direito de
nomeação ao mesmo exequente, o duplicado da petição inicial da aludida execução
encontra-se à sua disposição no Cartório desta Secção, podendo lhe ser entregue com
a nota legal que este acompanha para esse efeito, podendo opor-se à execução por
embargos a deduzir no mesmo prazo ou agravar do despacho da citação no prazo de
8 (oito) dias (artigos 811, nº 1, 836, nº1, al. a), 812,816 e 685, nº1, todos do CP Civil.

O PARQUE NACIONAL DO LIMPOPO recebeu financiamento do KfW para suportar o custo do PROJECTO DE
REASSENTAMENTO em curso e pretende usar parte dos fundos desta doação para realizar os pagamentos
elegíveis estipulados no Contrato de Empreitada para a Construção de casas para Reassentamento na
Província de Gaza (Distrito de Massingir).
O PARQUE NACIONAL DO LIMPOPO convida os interessados para a etapa de Prévia Qualificação integrante
do Concurso para o Contrato de Empreitada para a Construção de casas para Reassentamento na
Província de Gaza (Distrito de Massingir).
O concurso será realizado através do processo de Concurso Público Internacional com Prévia Qualificação,
conforme especificado nas Diretrizes para Contratação de Serviços de Consultoria, Obras, Bens, Indústria
e Outros Serviços para o Quadro de Cooperação Financeira com países parceiros (“Diretrizes do KfW”) de
Janeiro de 2021 (actualização da versão de Janeiro de 2019).
Os Documentos de Concurso para a Etapa de Prévia Qualificação poderão ser obtidos pelos
interessados no endereço e/ou preferencialmente por meio dos contactos abaixo referidos.
PARQUE NACIONAL DO LIMPOPO
Escritórios do PNL em Massingir
Província de Gaza – Moçambique
Exmo. Administrador Dr. Francisco Pariela
Email: fpariela@yahoo.com
FMR.KFW.LNP@gmail.com

cc: pleitner@peaceparks.org
cunajoaovasco@yahoo.com
laerciochauca@gmail.com

Os documentos de Qualificação dos Concorrentes devem ser enviados para o endereço constante na Subcláusula 17.1 das Instruções aos Concorrentes (ITA) dos documentos de Concurso, antes das 11.00
horas (horário de Maputo) do dia 17 de Setembro de 2021. As Propostas entregues posteriormente
serão rejeitadas.
Os envelopes contendo os Documentos de Qualificação serão abertos publicamente na presença de
representantes nomeados pelos Concorrentes às 11.15 horas (horário de Maputo) do dia 17 de Setembro
de 2021.

Para constar se passou o anúncio nos termos do artigo 248 do CP Civil.
Matola, aos 6 de Agosto de 2021
O Escrivão de Direito
Alfredo César Bila
Verifiquei
O Juiz de Direito
Dr. Domingos Samuel

Construção de Casas para Reassentamento na Província de Gaza (Distrito de Massingir)
“Construction of Resettlement Housing in Gaza Province (Massingir District)”

Massingir, 13 de Agosto de 2021
Administrador do Parque Nacional do Limpopo
_______________________________________________________
7960

Francisco Augusto Pariela
(Técnico. Superior. N1)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA
DIRECÇÃO PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS
REPARTIÇÃO DE GESTÃO, EXECUÇÃO, AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO

ANÚNCIO
O Meritíssimo Senhor Dr. Alberto José Assane, Juiz de Direito da Secção
Comercial do Tribunal Judicial da Província de Nampula
Faz saber que correm seus termos legais nesta Secção uns Autos de Acção
Executiva para Pagamento de Quantia Certa, com Processo Ordinário nº
23/TJPN/SC/2020, em que é exequente Standard Bank, SA, com sede na Praça
25 de Junho, nº 1, em Maputo, contra os executados Ambar, Limitada, com sede
na Rua da Vigilância, Bairro de Carrupeia, Urbano Central, cidade de Nampula;
Nilton Arão José Arão, maior, solteiro, de nacionalidade moçambicana, com
domicílio voluntário na Av. Eduardo Mondlane, próximo ao New Hotel, cidade de
Nampula, actualmente em parte incerta;
Constantino Correia Six-Pence, casado, natural da Beira, residente na Av.
FPLM, Bairro de Muahivire, em frente ao depósito de medicamentos, cidade de
Nampula.
É desta forma, e nos termos do artigo 247º do CP Civil que são citados os
executados, para no prazo de 10 dias, decorridos mais 30 dias, pagar o valor em
dívida, acrescido do valor das custas prováveis no total de 102 865 200,25MT
(cento e dois milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, duzentos meticais e
vinte e cinco centavos), ou nomear bens à penhora ou ainda deduzir, querendo,
oposição por meio de embargos, bem como agravar do despacho que ordene a
citação, no prazo de 8 dias, sob pena de o direito de nomeação de bens à penhora
ser devolvido ao exequente, com a advertência de que a cópia da petição inicial
encontra-se no Cartório desta Secção à sua disposição.
Para constar se passou o presente anúncio que depois de lido será devidamente
assinado.
Nampula, aos 22 de Julho de 2021

ADITAMENTO DO ANÚNCIO DE CONCURSO Nº 47E001261/CP/0005/2021
Em aditamento ao Anúncio do Concurso em epígrafe, publicado no Jornal “Notícias” do dia 12 de Agosto
de 2021, vimos por este meio retificar a indicação dos Lotes no parágrafo 1, na tabela retirando a
informação de 10 furos.
1.

A Direcção Provincial das Obras Públicas de Zambézia pretende aplicar parte dos fundos do Orçamento
do Estado com financiamento da UNICEF, para a Reabilitação de 42 Poços de Abastecimento de Água,
no Distrito de Inhassunge, na Província da Zambézia, divididos em Dois (2) Lotes:

Referência
do concurso

Objecto do concurso

Alvará

Garantia
Provisória
(Meticais)

Lote 1

Reabilitação de 24 Poços de Abastecimento de Água,
no Distrito de Inhassunge, na Província da Zambézia.

3ª Classe, Categoria VI;
Subcategoria 1ª a 6

20.000,00Mts

Lote 2

Reabilitação de 18 Poços de Abastecimento de Água,
no Distrito de Inhassunge, na Província da Zambézia.

3ª Classe, Categoria VI;
Subcategoria 1ª a 6

10.000,00Mts

2.

As restantes informações no jornal continuam.

A Escrivã de Direito
Balanhama Chamba

Quelimane, aos 16 de Agosto de 2021
O Director Provincial
(Ilegível)

O Juiz de Direito
Alberto José Assane
7896

156

República de Moçambique
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Centro Nacional de Biotecnologia e Biociências
(CNBB)
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO
12ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Faz-se saber que nesta Secção e Cartório correm termos processuais uns Autos de Carta Precatória,
registados sob o nº 03/21/C, em que o exeuqente BCI - Banco Comercial e de Investimentos, SA,
com sede na Av. 25 de Setembro, nº 04, cidade de Maputo, move contra o executado João Albino Lucas
Matsinhe, residente no Bairro da Matola “A”, Rua Massavanhana, casa nº 1208, cidade da Matola, para
pagamento da quantia exequenda no valor de 1 405 274,50MT (um milhão, quatrocentos e cinco
mil, duzentos e setenta e quatro meticais e cinquenta centavos), foi designado o dia 24 de Agosto
de 2021, pelas 10.30 horas, para a abertura de propostas a serem apresentadas no Cartório deste
Tribunal em cartas fechadas, até trinta minutos antes da hora marcada para a venda dos bens abaixo
indicados em 2ª praça:
Verba nº 1
Uma (1) mesa de jantar de oito (8) lugares, com design de mármore, avaliada em 10 000,00MT (dez mil
meticais);
Verba nº 2
Uma (1) geleira de duas portas, da marca Westwer, de 550 litros, cor cinzenta, avaliada em 10 000,00MT
(dez milmeticais);
Verba nº 3
Um (1) televisor Samsung de 42 polegadas, cor preta, avaliado em 7 500,00MT (sete mil e quinhentos
meticais);
Verba nº 4
Um (1) aparelho DVD home theatre, marca Samsung, avaliado em 2 500,00MT (dois mil e quinhentos
meticais);
Verba nº 5
Sofá de dois (2) lugares, cor creme, avaliado em 1 500,00MT (mil e quinhentos meticais);

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Centro Nacional de Biotecnologia e Biociências (CNBB) convida os concorrentes elegíveis interessados
para apresentarem propostas fechadas para os concursos discriminados na tabela abaixo:

Nº do Concurso

Data/hora
de abertura
das
Propostas

Fornecimento de consu- Concurso
míveis de escritório
Limitado

500,00

31/08/2021
10:00h

31/08/2021
10:15h

52A004141/
CL/07/2021

Fornecimento de géneConcurso
ros alimentícios e produLimitado
tos de higiene e limpeza

500,00

31/08/2021
10:00h

31/08/2019
11:00h

52A004141/
CL/08/2021

Fornecimento de serviços de catering

Concurso
Limitado

500,00

31/08/2021
10:00h

31/08/2021
11:40h

52A004141/
CL/09/2021

Fornecimento de serviços de manutenção e
reparação de viaturas

Concurso
Limitado

500,00

31/08/2021
10:00h

31/08/2021
12:20h

Concurso
Limitado

500,00

31/08/2021
10:00h

31/08/2021
13:00h

Concurso
Limitado

500,00

31/08/2021
10:00h

31/08/2021
13:30h

Concurso
Limitado

500,00

31/08/2021
10:00h

31/08/2021
13:50h

52A004141/
CL/10/2021

52A004141/
CL/11/2021

Verba nº 7
Um projector da marca Samsung sinotec, avaliado em 17 500,00MT (dezassete mil e quinhentos
meticais);

52A004141/
CL/12/2021

Os bens podem ser examinados na sede do exequente BCI, sita na cidade de Maputo, Av. 25 de Setembro
nº 04, nos dias úteis, das sete horas e trinta minutos às quinze horas e trinta minutos, ficando o fiel
depositário obrigado a mostrar os mesmos bens que se pretende examinar, nos termos do artigo 891
do CP Civil.

Data/hora
final de
entrega das
Propostas

52A004141/
CL/06/2021

Verba nº 6
Um (1) micro-ondas da marca Samsung, cor cinza, avaliado em 1 000,00MT (mil meticais);

Verba nº 8
Uma (1) mesinha de centro, de madeira, envernizada, avaliada em 250,00MT (duzentos e cinquenta
meticais).

Objecto do Concurso

Custo do
Modalidade Documento
de Concurso do Concurso
(MT)

Fornecimento e montagem de separadores em
4 apartamentos situados
na Vila Olímpica
Fornecimento e montagem de persianas em 4
apartamentos situados
na Vila Olímpica
Fornecimento de serviços de rede informática

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou
adquirí-los no Centro Nacional de Biotecnologia e Biociências, Av. Tomás Nduda n° 458, telef. 21498813,
84 3205314 Cidade de Maputo;
3. As Propostas serão abertas no endereço e hora acima indicados na presença dos Concorrentes que
desejarem comparecer;
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.

Mais faz-se saber aos titulares de direito de preferência da hora e data da venda acima descritas.
Para constar se passou o presente anúncio nos termos do artigo 890 do Código do Processo Civil.
Matola, aos dez de Agosto de dois mil e vinte e um

Maputo, aos 16 de Agosto de 2021

O Escrivão de Direito
Alfredo César Bila

A Autoridade Competente

Verifiquei
O Juiz de Direito
Dr. Domingos Samuel

Av. Tomas Nduda n.º 458 Maputo
7962

Telefax.: (+258 21) 498813, (+258 84) 320 5314
www.citt.gov.mz
7883
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CONCURSO PÚBLICO
MZ-INE-240638-GO-RFB

CONCURSO PÚBLICO
Nº MZ-INE-240648-GO-RFB

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CAMPO PARA PROGRAMA DE
INQUÉRITO AO SECTOR INFORMAL 2021-2022

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA INSTITUTO
NACIONAL DE ESTATÍSTICA

1. O Instituto Nacional de Estatística (INE) recebeu uma Subvenção da Associação para o Desenvolvimento
Internacional (AID) uma instituição do Banco Mundial, para implementação do Projecto de Estatísticas
Nacionais e Dados para o Desenvolvimento (PENDD) e pretende usar parte desses fundos a pagamentos
elegíveis no âmbito do concurso para o qual foi emitido este Anúncio.

1. O Instituto Nacional de Estatística (INE) recebeu uma Subvenção da Associação para o
Desenvolvimento Internacional (AID) uma instituição do Banco Mundial, para implementação do
Projecto de Estatísticas Nacionais e Dados para o Desenvolvimento (PENDD) e pretende usar parte
desses fundos a pagamentos elegíveis no âmbito do concurso para o qual foi emitido este Anúncio.

2. O Instituto Nacional de Estatística (INE), através da UGEA, convida a todos concorrentes elegíveis e
inscritos no Cadastro Único de Empreiteiros de Obras Públicas, Fornecedores de Bens e Prestadores de
Serviços a apresentar propostas seladas para Aquisição de Equipamentos de Campo para Programas de
Inquérito que está dividido nos seguintes lotes:

2. O Instituto Nacional de Estatística (INE), através da UGEA convida a todos concorrentes elegíveis e
qualificados a apresentar propostas seladas para Fornecimento de Equipamento Informático e
Serviços Relacionados.

-

Lote 1 - Equipamento de Campo - Inquérito ao Sector Informal 2021-2022 (INFOR);

-

Lote 2 - Equipamento de Campo - Inquérito Demográfico e de Saúde (IDS);

-

Lote 3 - Equipamento de Campo - Inquérito Demográfico e de Saúde (IDS).

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou
adquirí-los na Avenida 24 de Julho n.º 1989, 9º Piso- Sala 901 - Maputo, Moçambique, durante as horas
normais de expediente, das 8.00 às 15.30 horas e pela importância não reembolsável de MZN 500,00
(quinhentos meticais), depositada na conta nº 577054, Millennium BIM, em nome do Instituto Nacional
de Estatística. O documento do Concurso estará disponível a partir do dia 16 de Agosto de 2021.
4. O prazo de validade das propostas será de 120 dias e devem ser entregues, no endereço abaixo indicado, até
ou antes das 10.00 horas do dia 15 de Setembro de 2021. Não será permitida a recepção electrónica da
proposta. As propostas atrasadas serão rejeitadas. As propostas serão abertas publicamente na presença
dos representantes dos concorrentes participantes no endereço abaixo às 10.15 horas do mesmo dia e
no mesmo endereço.
5. Todas as propostas deverão ser acompanhadas por uma garantia da proposta em meticais e deve ser válida
por 150 dias após a abertura: Lote 1: 65 000,00 MZN, Lote 2: 135 000,00 MZN e Lote 3: 55 000,00 MZN.
6. O anúncio do posicionamento dos concorrentes terá lugar em sessão pública, no mesmo endereço, às 11.00
horas do dia 30 de Setembro de 2021.
7. O endereço acima referido é o seguinte:
INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA/
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS
AQUISIÇÕES (UGEA)

Avenida 24 de Julho n.º 1989, 9º Piso, Sala 901 Maputo - Moçambique
Email: ine.piu.procurement@gmail.com

Maputo, aos 16 de Agosto de 2021
A Autoridade Competente
(Ilegível)

3. Os concorrentes elegíveis e interessados, poderão obter mais informações no endereço abaixo
indicado, durante as horas normais de expediente, das 8.00 às 15.30 horas.
4. Exigências das qualificações: os Concorrentes devem demonstrar ter um volume de negócio médio
anual no mínimo de duas vezes o preço da sua proposta nos últimos três (3) anos, e experiência de
fornecimento pelo menos de dois contratos de iguais valores e características similares.
5. O documento completo do concurso, em língua Portuguesa, poderá ser adquirido no mesmo endereço
mediante pagamento da importância não reembolsável de MZN 500,00 (quinhentos meticais),
depositada na conta nº 577054, Millennium BIM, em nome do Instituto Nacional de Estatística.
O documento do Concurso estará disponível a partir do dia 16 de Agosto de 2021.
6. As propostas deverão ser entregues, no endereço abaixo indicado, até ou antes das 10.00 horas do
dia 16 de Setembro de 2021. Não será permitida a recepção electrónica da proposta. As propostas
atrasadas serão rejeitadas. As propostas serão abertas publicamente na presença dos representantes
dos concorrentes participantes no endereço abaixo às 10.15 horas do mesmo dia e no mesmo
endereço.
7. Todas as propostas devem ser acompanhadas por uma garantia da proposta em meticais no valor de
200.000,00 MZN e deve ser válida por 150 dias a partir da abertura do concurso:
8. O endereço acima referido é o seguinte:
INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA/
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS
AQUISIÇÕES (UGEA)

Avenida 24 de Julho n.º 1989, 9º Piso, Sala 901,
Maputo - Moçambique
Email: ine.piu.procurement@gmail.com

Maputo, aos 16 de Agosto de 2021
A Autoridade Competente
(Ilegível)
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Anúncio de Solicitação de Manifestação de Interesse
MZ-INE-233656-CS-CQS
CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR
PARA DESENVOLVIMENTO DE UM NOVO WEBSITE

Anúncio de Solicitação de Manifestação de Interesse
MZ-INE-231688-CS-INDV
CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL
PARA ESTATÍSTICAS VITAIS 2021

1. O Instituto Nacional de Estatística (INE) recebeu uma Subvenção da Associação para
o Desenvolvimento Internacional (AID) uma instituição do Banco Mundial, para
implementação do Projecto de Estatísticas Nacionais e Dados para o Desenvolvimento
(PENDD) e pretende usar parte desses fundos para contratar Serviços de Consultoria de
uma empresa especializada na prestação de serviços de desenvolvimento de websites.

1. O Instituto Nacional de Estatística (INE) recebeu uma Subvenção da Associação para o Desenvolvimento
Internacional (AID) uma instituição do Banco Mundial, para implementação do Projecto de Estatísticas
Nacionais e Dados para o Desenvolvimento (PENDD) e pretende usar parte desses fundos para contratação
de um Consultor para Estatísticas Vitais.
2. O Consultor será responsável, entre outras actividades:
Elaboração e implementação de um plano de apoio ao controlo de qualidade dos dados, análise
da qualidade dos dados do Sistema de Registo Civil e Estatísticas Vitais (SIRCEV), capacitação dos
técnicos das conservatórias responsáveis pelo registo civil, e processamento dos dados e produção
do relatório dos indicadores sobre Estatísticas Vitais, elaboração de um guião para o controlo de
qualidade dos dados produzidos pelos sectores envolvidos no sistema de registo civil e estatísticas
vitais, apoio ao INE na identificação da informação e dos indicadores relevantes do sistema de
registo civil a constar do relatório anual das estatísticas vitais e na elaboração do relatório anual das
estatísticas vitais, etc.

2. Desta forma o Instituto Nacional de Estatística (INE) convida aos consultores interessados
a apresentarem a Manifestação de Interesse, podendo obter mais informações através
dos Termos de Referência disponíveis durante as horas normais de trabalho (7.30-15.30
horas), na Av. 24 de Julho, n.º 1989, Piso 9 – Sala 901, Cidade de Maputo – Moçambique.
3. Os Serviços de Consultoria solicitados incluem:
a) Melhorar a acessibilidade a informação estatística;
b) Actualizar a tecnologia empregue no website actual;
c) Aprimorar a arquitectura da informação;
d) Aprimorar o processo de publicação e actualização de dados;
e) Implementar mecanismos de interacção mais activos e modernos com os utilizadores;
f) Tornar o website mais dinâmico e integrável.
g) Aprimorar a funcionalidade de intranet;
h) Aprimorar a segurança do website.
4. A Manifestação de Interesse compreende, entre outros, os seguintes documentos:
a) Brochuras com a experiência Geral da Empresa;
b) Capacidade para mobilizar equipa mínima para realizar os trabalhos.
5. A apresentação da Manifestação de Interesse deverá ser entregue pelos interessados até
às 15.00 horas do dia 6 de Setembro de 2021, no local acima indicado.
Maputo, aos 16 de Agosto de 2021

3. Habilitações/Perfil do candidato
- Licenciatura numa área Social, Economia, Demografia, Gestão, Saúde Pública, Sistemas de
Informação;
- Experiência profissional de 5 anos e ter trabalhado na área da produção de estatísticas;
- Possuir experiência em trabalhos relacionados com a produção de estatísticas vitais será
vantagem;
- Possuir conhecimento da língua Portuguesa;
- Conhecimentos profundos em análise de dados através de programas específicos (SPSS e STATA);
- Conhecimentos nos processos de produção estatística; e
- Experiência na elaboração de planos de monitoria e avaliação.
4. Prazo de execução da consultoria
O Contrato terá duração de 12 meses, a partir da data de celebração do contrato.
5. Local de submissão das Manifestações de Interesse
Os candidatos interessados e com perfil requerido deverão submeter a Carta de Manifestação de Interesse
acompanhada de Curriculum Vitae, cópias de certificados e diplomas de qualificações académicas e pelo
menos 3 referências, até às 15.00 horas do dia 2 de Setembro de 2021 no endereço seguinte:
Instituto Nacional de Estatística – UGEA, Avenida 24 de Julho, nº1989, Piso 9- Sala 901, Cidade de
Maputo.
6. O consultor será seleccionado de acordo com os procedimentos do Banco Mundial definidos no
Regulamento de Aquisições para Mutuários de Financiamento de Projectos de Investimento.
7. Os Termos de Referência e outros detalhes sobre a consultoria poderão ser obtidos no endereço acima.
Somente o candidato seleccionado será convidado a apresentar proposta técnica e financeira.
Maputo, aos 16 de Agosto de 2021

A Autoridade Competente
(Ilegível)

A Autoridade Competente
(Ilegível)
7899
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO
SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE FABIÃO AFONSO
JALANE
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de nove de Julho de dois mil
e vinte e um, exarada de folhas noventa e dois verso a noventa e quatro, do livro
de notas para escrituras diversas número trezentos e cinquenta e nove, traço “B”,
do Segundo Cartório Notarial de Maputo, perante mim, DANILO MOMADE BAY,
Conservador e Notário Superior em exercício no referido Cartório, foi celebrada
uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de FABIÃO AFONSO JALANE,
de cinquenta e nove anos de idade, no estado de casado sob o regime de comunhão
de adquiridos com Angelina José Matsinhe, de nacionalidade moçambicana, com
última residência habitual no Bairro das FPLM, filho de Afonso Jalane e de Essenta
Mbanze.

A SDO Moçambique é uma empresa de consultoria nas áreas de
Gestão, Negócios e de Gestão do Capital Humano, com uma vasta
experiência no mercado nacional, com 12 anos de actividade ao
serviço dos seus clientes.

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 28 de Julho de 2021
A Notária Técnica
(Ilegível)
8895

ELECTRICISTAS
Para as seguintes localidades:
Mocuba
Beira
Caia
Lichinga
Cuamba

Ref.: RSE036
Ref.: RSE031
Ref.: RSE032
Ref.: RSE041
Ref.: RSE042

Resumo das Principais Responsabilidades:

AVISO
O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos
termos do artigo 27 do Regulamento da Lei de Minas
em vigor, aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31
de Dezembro, correm éditos de 30 (trinta) dias, a
contar da segunda publicação no jornal “Notícias”,
chamando a quem se julgue com direito a oporse que seja atribuída a Licença de Prospecção e
Pesquisa número 10670L para Grafite, Granadas,
Ouro, Terras Raras e Metais Básicos, no distrito
de Namarrói, na província da Zambézia, a favor da
requerente Matuto Land Mining IV, Lda., com as
seguintes coordenadas geográficas:
Vértice

Latitude

Longitude

1

-15 32 10,00

36 23 0,00

2

-15 32 10,00

36 14 30,00

3

-15 30 0,00

36 14 30,00

4

-15 30 0,00

36 23 0,00

• Apoiar na manutenção de máquinas, equipamentos eléctricos e
na instalação de linhas eléctricas (aéreas e subterrâneas);
• Montar quadros eléctricos, equipamentos de medição e contagem
nas instalações do cliente bem como preencher relatórios de
actividade e realizar as suas actividades em conformidade com
as normas de Higiene e Segurança em vigor na Empresa.
Requisitos:
Nível Técnico Básico em Electricidade; Nível Médio do SNE; Mínimo
de 1 ano de experiência relevante como Electricista Industrial;
Domínio de ferramentas de produtividade informática; Domínio do
inglês falado e escrito serão vantagem.
____________________________________________________________________________
Documentos Necessários:
Curriculum Vitae, Carta de Apresentação, Certificado de Habilitações
Literárias, Fotocópia do Bilhete de Identidade, indicação de
Referências e outros documentos relevantes para a candidatura.
Local e Prazo de Entrega das Candidaturas:
As candidaturas devem ser submetidas através do endereço
selec.rse@sdo-mocambique.com, indicando no assunto,
obrigatoriamente, a referência e denominação da vaga até ao dia
25/08/21, a partir do qual as candidaturas não serão consideradas.

Maputo, aos 6/8/2021
O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)

Selecciona para um seu cliente, uma empresa do grupo A:

TÉCNICA(O) DE ARMAZÉM
para Vilanculos
Ref.: RSE044

Selecciona para um seu cliente, uma empresa do grupo A:

Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição da sua última
vontade deixou como únicos e universais herdeiros de todos os seus bens, sua esposa
Angelina José Matsinhe, viúva, natural de Manjacaze, que ocupa simultaneamente
a posição de meeira e seus filhos: Rosa Fabião Jalane, Ana Fabião Jalane, Afonso
Fabião Jalane, António Fabião Jalane, solteiros, maiores, e Angelina Fabião Jalane
e Alberto Fabião Jalane, solteiros, menores, naturais de Maputo.

A SDO Moçambique é uma empresa de consultoria nas áreas de Gestão, Negócios
e de Gestão do Capital Humano, com uma vasta experiência no mercado nacional,
com 12 anos de actividade ao serviço dos seus clientes.

Resumo das Principais Responsabilidades:
• Registar as entradas e saídas de armazém, garantindo a qualidade da
informação produzida;
• Proceder à inventariação física dos materiais em armazém;
• Fazer o levantamento das necessidades de materiais de armazém e
controlar níveis de stock;
• Identificar as não conformidades dos materiais nos processos de
recepção e expedição/fornecimento;
• Informar a Unidade Orgânica responsável pelas aquisições sobre as
não conformidades existentes nos materiais adquiridos;
• Aplicar correctamente e observar os procedimentos da Empresa,
assegurando a qualidade e quantidade das mercadorias recebidas e
expedidas;
• Identificar equipamentos obsoletos e propor o abate de materiais
em armazém, acompanhando o processo de retirada dos bens dos
espaços do armazém sob sua responsabilidade;
• Manter e zelar pelos meios e condições de armazenamento disponíveis;
• Zelar pela conservação e reparação do equipamento de apoio ao
armazém bem como executar outras actividades compatíveis com à
sua Função.
Requisitos:
Mínimo de nível médio técnico profissional em contabilidade, Gestão,
Electricidade ou áreas afins; O mínimo de 3 anos de experiência relevante
em funções similares; Nível intermédio de inglês falado e escrito
constituirá vantagem.
Documentos Necessários:
Curriculum Vitae, Carta de Apresentação, Certificado de Habilitações
Literárias, Fotocópia do Bilhete de Identidade, indicação de Referências
e outros documentos relevantes para a candidatura.
Local e Prazo de Entrega das Candidaturas:
As candidaturas devem ser submetidas através do endereço selec.rse@
sdo-mocambique.com, indicando no assunto, obrigatoriamente, a
referência e denominação da vaga até ao dia 25/08/21, a partir do qual
as candidaturas não serão consideradas.

8931

6843

8931

Gabinete da Vice-Reitoria Académica
ANÚNCIO
VAGAS PARA DOCÊNCIA – REF. 004/VRA/AN.21
A Universidade São Tomás de Moçambique (USTM) pretende contratar para o seu
Campus da Sede, sito na Av. Ahmed Sekou Touré, Nº 610, Maputo, candidatos para a
área de docência. Para isso, convida a todos os interessados a concorrerem para as
vagas existentes de acordo com a tabela abaixo:
Curso/Faculdade

Disciplinas

Período

Licenciatura em
Saúde Pública

-Farmacoepidemiologia;
- Elaboração e Gestão de Programas de
Saúde

Laboral
/ PósLaboral

Licenciatura em
Gestão Ambiental

- Contabilidade Aplicada à Gestão;
- Fontes Alternativas de Energia;
- Gestão Administrativa e Marketing
Ambiental.

Laboral
/ PósLaboral

1. Requisitos gerais para docência:
a) Nível de Doutoramento (1 ano de experiência na área e/ou em áreas afins) ou
Mestrado (5 anos de experiência na área de docência);
b) Conhecimentos de pacotes de Informática na óptica de utilizador;
c) Fluência em língua inglesa: escrita, fala e conhecimentos da nomenclatura
técnica da disciplina a que se candidata (para os cursos com currículo em inglês)
d) Ter pelo menos duas (2) publicações na área de especialidade, nos últimos 3 anos,
constitui uma vantagem;
e) Ter formação psicopedagógica em ensino superior constitui uma vantagem;
f) Experiência em e-Learning constitui uma vantagem;
g) Disponibilidade imediata.
Nota: A preferência na selecção será dada a candidatos com níveis de Mestrado
e Doutoramento.

2. Documentos necessários para a candidatura:
a) Carta de manifestação de interesse dirigida à Vice-Reitora Académica da USTM,
indicando as disciplinas, curso e período (laboral, pós-laboral ou ambos) para as quais
se candidata;
b) Curriculum Vitae actualizado;
c) Fotocópia autenticada do documento de identificação (B.I/Passaporte/DIRE);
d) Fotocópia autenticada do certificado de habilitações literárias e diploma;
e) Fotocópia autenticada do certificado de equivalência, no caso de qualificações
obtidas no estrangeiro;
f) Cópia de NUIT.
g) Outros documentos que o candidato considerar ser relevantes.
3. Local e prazo de submissão das candidaturas:
As candidaturas devem ser submetidas em envelope selado até ao dia 25 de Agosto
de 2021, pelas 14:00 horas, na Secretaria Geral USTM em Maputo, na Av. Ahmed
Sekou Touré, Nº 610.
Para informação adicional ou algum esclarecimento sobre as candidaturas, contacte a
USTM-Maputo pelo número (+258) 843013013.
NB: Apenas os candidatos pré-seleccionados serão contactados.
Maputo, aos 16 de Agosto de 2021
A Vice Reitora Académica
____________________________
(Profª. Doutora Jorgete de Jesus)
7998
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PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
________
INSPECÇÃO JUDICIAL DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA JUDICIAL

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos do nº 2 do artigo 64, do Regulamento da Contratação de Empreitada de Obras
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto
nº 5/2016, de 08 de Março, comunica-se a adjudicação do concurso de acordo com a tabela
abaixo:
Nº de Concurso
01/UGEA-IJCSMJ
/2021

Objecto
Fornecimento
e Montagem de
Equipamento
Informático

Modalidade

Adjudicatária

Concurso por Mozcomputers,
Cotações
Lda

Valor de
Adjudicação
1.203.924,97MT

Maputo, 17 de Agosto de 2021
A Entidade Contratante
Ilegível

7995

GABINETE DO DIRECTOR-GERAL

Departamento de Aquisições

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

7993

CONCURSO PÚBLICO Nº 42/SEMAS-ANE,IP/332/2021
Obras de Sinalização Rodoviária Vertical e Horizontal da Estrada N1,
entre Marracuene e Muxúngue, nas Províncias de Maputo, Gaza, Inhambane e Sofala
Ao abrigo da alínea d) do nº 3 do Artigo 33 conjugado com o nº 2 do Artigo 64 do Regulamento de Contratação
de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo
Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que o objecto do concurso acima, foi adjudicado de acordo
com o seguinte:
Preço avaliado das Propostas em
Meticais incluindo IVA
16.993.667,52MT (Dezasseis Milhões,
Novecentos e Noventa e Três Mil,
Seiscentos e Sessenta e Sete Meticais e
Cinquenta e Dois Centavos)

Lote

Concorrente

Objecto

1

F.L.Gaspar Mo. Lda

Estrada N1 no troço entre
Marracuene e Xai-Xai

F.L.Gaspar Mo. Lda

Estrada N1 no troço entre
19.832.616,01MT (Dezanove Milhões,
Pambara e Muxungue Km 25
Oitocentos e Trinta e Dois Mil e Seiscentos
(Csa Nova, 25 Km depois de
e Dezasseis Meticais e Um Centavo)
Muxúngue)

2

Maputo, 16 de Agosto de 2021

ANÚNCIO DE CONCURSOS

8005

Anúncio de Adjudicação
Nos termos do Art. 64, nº 2, Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo
Decreto nº 5/2016 de 08 de Março, comunica-se a Adjudicação dos Concursos abaixo
mencionados:
OBJECTO

VALOR

Reprodução e Distribuição de
FASE-036/21/DAQUI/ Módulos do Programa de Ensino
RFB/GO
Secundário à Distância, I CICLO
(PESD1)

FASE-040/21/DAQUI/
RFB/GO

18.121.824,00MT

CONCORRENTE

BDQ – Impressão
Gráfica, Lda

Lote 1:
Aquisição e Distribuição de Tabletes
para Estudantes, Professores e
55.689.075,10MT
Tutores do Ensino Secundário à
Distância

Xava, Lda

Lote 2:
Aquisição e Distribuição de Internet
para Estudantes, Professores e
3.950.000,00MT
Tutores do Ensino Secundário à
Distância

Movitel, S.A.

O Serviço Provincial de Saúde de Tete convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais, micro, pequenas
e médias empresas inscritas no Cadastro Único de Empreiteiros de Obras Públicas, Fornecedores de Bens
e Prestadores de Serviços ao Estado a apresentarem propostas fechadas para execução de fornecimento de
bens e serviços descritos no quadro abaixo:

Nº de Concurso

Modalidade
de
Contratação

Objecto de
Contratação

Prazo de
entrega das
propostas

Data de
abertura
das
propostas

Garantia
Provisória

30/8/2021 até 30/8/2021
às 9.00 horas às 9.30 horas

Não
aplicável

Contratação para
prestação de serviços
de aluguer de sala,
Concurso
0019/USAID/C.L/ ornamentação e
Limitado
confecção de refeições
SPST/RA/2021
para Conselho
Coordenador

30/8/2021 até 30/8/2021
às 8.30 horas
às 9.00 horas

não
aplicável

Contratação para
0017/USAID/C.L/ fornecimento de
SPST/RA/2021
40.564,54 litros de
diesel

Concurso
Limitado

30/8/2021 até 30/8/2021
às 10.00 horas às 10.30 horas

não
aplicável

Contratação para
0020/USAID/C.L/ fornecimento
SPST/2021
de equipamento
informático

Concurso
Limitado

30/8/2021 até 30/8/2021
às 11.00 horas às 11.30 horas

Não
aplicável

Contratação para
0021/USAID/C.L/ prestação de serviços
SPST/2021
de seguros para
viaturas

Concurso
Limitado

30/8/2021 até 30/8/2021
às 12.00 horas às 12.30 horas

Não
aplicável

Contratação
para Concurso
0018/USAID/C.L/ prestação de serviços Limitado
SPST/RA/2021
de aluguer de sala e
confecção de refeições

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
Departamento de Aquisições
___________________________________________________________________________

Nº CONCURSO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE TETE
SERVIÇO PROVINCIAL DE SAÚDE
REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou
adquirí-los na Repartição de Aquisições do Serviço Provincial de Saúde, Ex - Direcção Provincial de Saúde
de Tete, sita na Rua dos Macombes, nas horas normais de expediente, pela importância não reembolsável de
1.500,00MT, a partir do dia 16 de Agosto de 2021.
As propostas deverão ser entregues no endereço supracitado, e as mesmas serão abertas em sessão pública,
na presença dos concorrentes que desejarem comparecer, na data indicada na tabela acima.
O prazo de validade das propostas é de 90 (noventa) dias.
Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.
Autoridade Competente
(Ilegível)

DAQUI
8940

303
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL E FUNÇÃO PÚBLICA
PROJECTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LOCAL
UNIDADE DE GESTÃO DO PROJECTO

PROVÍNCIA DE INHAMBANE
SERVIÇO PROVINCIAL DE SAÚDE

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com alínea d) do nº 2 do artigo 33 conjugado com o nº2 do artigo 63 do Regulamento de
Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado,
aprovado pelo Decreto nº5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação dos objectos dos concursos
abaixo indicados:
Nome do
Concorrente

Nº ordem

Objecto do Concurso

Electromed Lda

Lote i- equipamento hospitalar

2.499.795.09MT

58I000151/CL/0001/2021

Electromed Lda

Lote ii – material de prótese dentária

1.477.309.86MT

58I000151/CL/0001/2021

Equimed Lda

Lote iii- material médica cirúrgico

58I/000151/CL0002/2021

Computer Shop Lda

Lote i - Mobiliários de escritório

1.334.000.00MT

58I/000151/CL0002/2021

Computer Shop Lda

Lote ii - Mobiliário p. residências médicas

1.398.000.00MT

58I/000151/CL0003/2021

Computer Shop Lda

Aquisição de Electrodomésticos

2.000.000.00MT

58I/000151/CL0004/2021

Computer Shop Lda

Aquisição de Material de escritório

1.432.995.00MT

58I/000151/CL0005/2021

MK ESA

Lote i- Combustível - Inhambane

2.445.288.60MT

58I/000151/CL0006/2021

A M S Solutions Lda

Lote i- Equipamento Informático

1.800.000.00MT

58I/000151/CL0006/2021

Britool Michcoma

Lote ii- Máquina de fotocopiadoras

581.949.90MT

58I/000151/CL0008/2021

EGIL- Inhambane

Aquisição de material diverso de canalização,
eléctrico e carpintaria

883.860,00MT

58I/000151/CL0009/2021

Fabrica de confecções
Lote ii- Roupa hospitalar
Ninita Lda

58I/000151/CL00010/2021

Computer Shop

Reprodução de fichas e impresso

2.283.240.00MT

58I/000151/CL00011/2021

Rodajasy comercial EI

Lote i: serviços hoteleiros em Maxixe

1.050.000,00MT

58I/000151/CL00011/2021

Inocência Laurindo

Lote ii: serviços hoteleiros em Massinga

1.050.000,00MT

Auto Abreu Maputo

Serviço de reparação e manutenção de
viaturas em Maputo

1.572.480.00MT

909.015,00MT

3.243.825.00 MT

ANÚNCIO DE CANCELAMENTOS DE CONCURSOS
De acordo com o nº2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº5/2016, de 8 de Março,
comunica-se que o Concurso Limitado Nº58I000/151/CL/0007/2021, aquisição de pneus e acessórios e o
concurso limitado 58I/000151/CL0009/2021, no lote 1 - uniforme para pessoal técnico de saúde, foram
cancelados devido a apresentação de condições inexeqüíveis.
Serviço Provincial de Saúde
Ilegível
285

CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL
ESPECIALISTA SÉNIOR DE GOVERNAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
1. O Governo de Moçambique, representado pelo Ministério da Administração
Estatal e Função Pública (MAEFP) com o apoio financeiro do Banco Mundial,
encontra se na fase de implementação do Projecto de Desenvolvimento
Urbano e Descentralização (PDUL) que está a beneficiar 22 Municípios das
Províncias de Niassa, Zambézia, Sofala e Gaza. O Objectivo de Desenvolvimento
do Projecto é “Fortalecer o desempenho institucional e prover melhores infraestruturas e serviços às entidades locais participantes e dar uma resposta
imediata e eficaz a uma crise ou emergência elegível”.
2. O MAEFP - PDUL solicita a candidatura de consultores individuais
interessados, qualificados e elegíveis para desempenhar as funções de Gestor
da Subcomponente 2 A – Apoio á Liderança Geral do Processo de Reforma da
Descentralização. O Gestor devera ser um Especialista Sénior de Governação
e Desenvolvimento Institucional.
3. O Gestor da Sub-componente 2A deverá assegurar a coordenação e
gestão efectiva das actividades de apoio à liderança global da reforma
da descentralização do Projecto em coordenação com o Ministério da
Administração Estatal e Função Pública (MAEFP). Pretende-se efectivamente
que o Gestor assegure a realização com qualidade desejada das acções
previstas por todos intervenientes desta Subcomponente, nomeadamente:
MAEFP, MEF, ANAMM entre outras.
4. Requisitos mínimos para a posição:
§ Licenciado em Economia, Gestão, Finanças, Administração Pública,
Ciências sociais, Comércio ou em outras áreas relevantes, dando-se maior
preferência se o candidato tiver o grau de Mestrado.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO PÚBLICO

§ Ter pelo menos 10 anos de experiência na administração pública

Gabinete Central de Combate à Corrupção

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com o nº2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de
Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº5/2016, de 08 de Março, comunica-se a adjudicação
de concursos, nos seguintes termos:
Nome do Concorrente

Preço
(incluindo o IVA)

Nº do Concurso

Objecto

Concurso Por Cotações nº
CR13A000241CC00152021Lote 1

Fornecimento de equipamento de prevenção da
Covid 19 - Termómetros

Prochem,Lda.

29.250,00MT

Concurso Por Cotações nº
CR13A000241CC00152021Lote 2

Fornecimento de equipamento de prevenção da
Covid 19 – dispensadores

Factormed, Lda.

66.675,96MT

Concurso Por Cotações nº
CR13A000241CC00212021

Fornecimento de toneres para impressora HP

Triana
Business
Solutions, Lda.

Concurso Por Cotações nº
CR13A000241CC00232021

Fornecimento de Toner Ricoh MP 2014

BSA Sistema, Lda.

17.718,17MT

Concurso Por Cotações nº
CR13A000241CC00242021

Fornecimento de rolos de etiquetas de endereço
Brother DK 11209

BSA Sistemas, Lda.

41.827,50MT

Concurso Por Cotações nº
CR13A000241CC00252021

Prestação de serviços de serigrafia para GCCC

Visual gráfica

119.925,00MT

Concurso Por Cotações nº
CR13A000241CC00272021

Fornecimento e montagem de pneus para viaturas

Tyrecom, Lda.

100.920,00MT

Concurso Por Cotações nº
CR13A000241CC00282021

Prestação de Serviços de adequação de espaços de
trabalho no âmbito da implementação das medidas
de prevenção de Covid 19

Mapa Empreendimentos,
Lda.

Concurso Por Cotações nº 01/
GCCC/RA/CC/2021

Fornecimento de carimbos para actos de secretaria e
de cartório para os Gabinetes Provinciais de Combate
à Corrupção de Tete e da Zambézia

Concurso Por Cotações nº 04/
GCCC/RA/CC/2021 Lote 1

Prestação de serviços de serigrafia (Gabinete
Provincial de Combate à Corrupção de Tete)

Revista Ideal e Serviços

20.007,00MT

Concurso Por Cotações nº 04/
GCCC/RA/CC/2021 Lote 2

Prestação de serviços de serigrafia
(Gabinete
Provincial de Combate à Corrupção da Zambézia)

Revista Ideal e Serviços

20.007,00MT

Prorrogação do contrato

Prestação de serviços de limpeza de instalações

Ecoclean, Lda

Arrendamento de imóvel para habitação de
magistrado

Carlota
Chicoco

Prestação de serviços de seguros de viaturas e
motorizadas

Palma - Companhia de
Seguros, SA.

Prestação de serviços de envio de correspondência
e Encomendas

Correios
Moçambique, EP.

de

Fornecimento de passagens aéreas dentro do País

Linhas
Aéreas
Moçambique

de

Ajuste Directo

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Nº MZ-MAEFP-231907-CS-INDV

Valor Adjudicada

58I000151/CL/0001/2021

58I/000151/CL00012/2021

Projecto ID N.º P163989
D-6490-MZ

Ideal

198.864,90MT

96.991,07MT

45.360,00MT

476.800,00MT
Margarida

684.000,00MT
360.666,94MT

40.007,99MT
710.000,00MT

§ Mínimo de 8 anos de experiência em processo de Descentralização / e
reformas do sector público
§ Capacidade de liderança e de trabalho em equipa
§ Domínio da Língua Portuguesa e conhecimentos da língua inglesa
§ Conhecimento de Informática na Óptica do Utilizador
5. Atenção especial aos Consultores interessados para a Seção III, parágrafos
3.14, 3.16 e 3.17 do “Regulamento de Aquisições para Mutuários do IPF” do
Banco Mundial de Julho de 2016, revisto em Novembro de 2017 e Agosto de
2018, estabelecendo a política do Banco Mundial sobre conflito de interesses.
6. Os consultores serão seleccionados com base no método Selecção de
Consultores Individuais, de acordo com os procedimentos do quadro de
Procurement, Política, Regulamentos e Directrizes constantes do site do
Banco Mundial
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/
products-and-services/brief/procurement-new-framework#framework,
regime especial, conjugados o Decreto N° 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.
7. Consultores interessados em obter os Termos de Referência, poderão acessar
á página do projecto, https://www.pdul.gov.mz/Anuncios/Concursos
8. Os CVs em forma de Manifestação de Interesse, detalhando as qualificações
e a experiência do consultor, deverão sem enviadas por email ou em formato
físico, para o endereço abaixo, até 03 de Setembro de 2021.
Ministério da Administração Estatal e Função Pública
Projecto de Desenvolvimento Urbano e Local
Unidade de Gestão do Projecto
Cowork Lab 2 – Rua 1301, Porta Nr. 61
Email: procurement@pdul.gov.mz

Maputo, 16 de Agosto de 2021
A Autoridade Contratante
8002
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PUBLICIDADE

MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL
PELOURO DE ORDENAMENTO TERRITORIAL, AMBIENTE E URBANIZAÇÃO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA 8

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Conselho Municipal de Maputo convida todas empresas elegíveis, nacionais, interessadas e que reúnem os requisitos de elegibilidade a apresentarem
propostas seladas para os concursos constantes do quadro abaixo.
Concurso

Objecto do Concurso

Concurso Por
Cotações no
OM-54/CMM/
DMAS/G/21

Aquisição de Peças e Acessórios de Motorizadas para
Direcção Municipal de Ambiente e Salubridade

Concurso Limitado
no
OM-58/CMM/
DMAS/S/21

Contratação de Serviços de
Catering para Direcção Municipal de Ambiente e Salubridade

Data, hora e local de
concentração para visita

Alvará

Data, hora e local
de abertura de
propostas

N/A

Compatível
ao objecto de
contratação

Dia: 25/08/2021
Entrega: 10:00
horas

Aquisição e Montagem de
Concurso Limitado
Pneus e Baterias para Dino
recção Municipal de InfraOM-59/CMM/
-Estruturas Urbanas
DMIU/GS/21

N/A

Compatível
ao objecto de
contratação

N/A

Compatível
ao objecto de
contratação

Visita de carácter obrigatório.
Local de concentração: Direcção Municipal de Ambiente e
Salubridade, sita na Av. Fernão
de Magalhães nr.1252, no dia
19/08/2021, pelas 10:00 horas.

Concurso Por
Cotações no
OM-63/CMM/
DMAS/S/21

Prestação de Serviços para
Manutenção e Reparação de
Bens Móveis da Direcção Municipal de Ambiente e Salubridade

Concurso Por
Cotações no
OM-64/CMM/
DMAS/W/21

Visita de carácter obrigatório.
Empreitada para Manutenção Local de concentração: Direce Reparação de Bens Imóveis ção Municipal de Ambiente e
para Direcção Municipal de Salubridade, sita na Av. Fernão
Ambiente e Salubridade
de Magalhães nr.1252, no dia
19/08/2021, pelas 10:00 horas.

Dia: 01/09/2021
Entrega: 10:00
horas
Abertura: 10:15
horas
Dia: 01/09/2021
Entrega: 11:00
horas
Abertura: 11:15
horas

Garantia

N/A

N/A

N/A

Compatível
ao objecto de
contratação

Dia: 25/08/2021
Entrega: 10:00
horas

N/A

Alvará de
Empreitada de
Obras Públicas
de 1ª Classe,
Categoria I –II,
Subcategoria 1ª
à 14ª

Dia: 25/08/2021
Entrega: 10:00
horas

N/A

2. As propostas deverão ser válidas por um período de 120 dias.
3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e consultar ou adquirir os Documentos dos Concursos no Jardim Tunduru, sito na Av.
Samora Machel, n.º 565, Bairro Central, no horário das 8:00 até as 14:00 horas, a partir do dia 17/08/2021.
4. Os documentos de concursos poderão ser adquiridos mediante o pagamento não reembolsável de 1.000,00MT (Mil Meticais), para cada e, o
pagamento deverá ser feito por meio de depósito directo para o Conselho Municipal de Maputo (CMM), em Meticais nos seguintes números de contas:
0001056100000000611-94 ou 10842091310089 BANCO MILLENIUM BIM, NIB 00030110804209131000859 - STANDARD BANK e posterior
levantamento do respectivo recibo no Sector de Receita, sita na Av. 24 de Julho nº 1449, Direcção Municipal de Ordenamento Territorial e Construção.
De salientar que para os Concursos por Cotações os Documentos dos Concursos são adquiridos sem nenhum custo.
5. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao
Estado, aprovado pelo Decreto n.o 05/2016, de 08 de Março.
6. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e serão abertas na presença dos concorrentes que desejarem comparecer à sessão. Não serão
permitidas propostas electrónicas e as entregues após o prazo limite serão rejeitadas.
7. Endereço:
Conselho Municipal de Maputo
Pelouro de Ordenamento Territorial, Ambiente e Urbanização
Unidade Gestora Executora das Aquisições – UGEA 8
Av. Samora Machel, n.º 565, Bairro Central, Jardim Tunduru, Telefone +258 843018891
ng/
Unidos e Coesos Vamos Txunar Maputo
Av. Samora Machel nº 565, Jardim Tunduru, Bairro Central, Telefone/Celular + 258 843018891
8853
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CONSELHO MUNICIPAL DE MAPUTO
PELOURO DE ORDENAMENTO TERRITORIAL, AMBIENTE E URBANIZAÇÃO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA 8

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Concurso Nr. OM-61/CMM/DMAS/SC/21
Prestação de Serviços de Consultoria para Revisão da Postura e Regulamento Sobre Limpeza de
Resíduos Sólidos Urbanos e Gestão Ambiental do Município de Maputo
1. No âmbito da implementação das suas actividades, o Conselho Municipal de Maputo - Pelouro de
Ordenamento Territorial, Ambiente e Urbanização (POTAU), pretende contratar consultor elegível
e/ou empresa de Consultorias, para prestar Serviços ao CMM – Direcção Municipal de Ambiente e
Salubridade (DMAS), na Revisão da Postura e Regulamento Sobre Limpeza de Resíduos Sólidos Urbanos
e Gestão Ambiental do Município de Maputo.
2. O Conselho Municipal de Maputo (CMM) convida as empresas interessadas e elegíveis a submeterem as
suas manifestações de interesse para Prestação de Serviços de Consultoria para Prestação de Serviços
de Consultoria para Revisão da Postura e Regulamento Sobre Limpeza de Resíduos Sólidos Urbanos e
Gestão Ambiental do Município de Maputo.

CONSELHO MUNICIPAL
SECRETARIADO DO CONSELHO MUNICIPAL
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA11

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DE CONCURSOS
Nos termos do Nr.2, Art. 64, do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto N° 05/2016, de
08 de Março, comunica-se que os concursos abaixo foram adjudicados, de acordo com o seguinte:
No de
concurso

OM-12/0110/
CL/05/21

OM-12/0110/
CL/04/21

3. As empresas interessadas deverão providenciar informação indicativa sobre sua qualificação nesta
área, através de brochuras, descrição de trabalhos similares realizados, experiência e disponibilidade
de equipa técnica apropriada.
4. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações ou levantar os termos de Referência no
endereço abaixo indicado, no horário das 8:30 até as 13.30 horas, a partir do dia 18.08.2021.
5. As manifestações de interesse deverão ser submetidas no endereço abaixo até 08 de Setembro de 2021.
6. Os Consultores serão seleccionados de acordo com a modalidade de selecção baseada nas qualificações
do consultor estabelecida no Regulamento de Contratação de Empreitada, de Obras Públicas,
Forbnecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 08 de
Março.
Conselho Municipal de Maputo
Pelouro de Ordenamento Territorial, Ambiente e Urbanização
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OM-12/0110/
CL/06/21

Objecto

Empresa

Fornecimento de Géneros alimentícios para o Gabinete do Presidente;
Secretariado do Conselho Municipal;
Inspecção Municipal; Gabinete do
Provedor do Munícipe; gabinete Jurídico; e Direcção Municipal de Sistema
Fornecimento de material de escritório para o Gabinete do Presidente;
Secretariado do Conselho Municipal;
Inspecção Municipal; Gabinete do
Provedor do Munícipe; gabinete Jurídico; e Direcção Municipal de Sistema
Fornecimento de material de higiene e
limpeza para o Gabinete do Presidente; Secretariado do Conselho Municipal; Inspecção Municipal; Gabinete de
Comunicação; Gabinete do Provedor
do Munícipe; Gabinete Jurídico; e Direcção Municipal de Sistema
Reabilitação de sanitários do Edifício-sede do CMM

Supermercado Muzainah Lda

2.564.445,20 MT

Himalaia Comercial Lda.

3.487.400,00 MT

Célio de Carmo Januário Paulo 2.342.450,00 MT
DDBA Comércio Geral E.I

OM-12/0110/
Grande Construções SA
AD/07/21
OM Fornecimento de Pneus para o Gabi12/0100/
Tricar Moçambique
nete do Presidente
CL/10/2021
Revisão do sistema de alimentaOM-12/0110/ ção eléctrica dedicada ao EdifíCL/19/21
cio-sede do Conselho Municipal
de Maputo

Att: Unidade Gestora Executora das Aquisições – UGEA 8
Av. Samora Machel, n.º565, Jardim Tunduru ou pelo Portão da Av. Vladimir Lenine, Bairro Central, Tel.:
+258 84 3018891

Valor

POWERHOUSE MOÇAMBIQUE
LDA

1.403.796,35 MT
428.600,00 MT

3.940.108,15 MT

Maputo, Agosto de 2021
A UGEA

8853

MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL
Pelouro de Descentralização, Boa Governação e Recursos
Humanos
Unidade Gestora Executora das Aquisições - UGEA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DE CONCURSO
Nos termos do no 2, artigo 64, do Regulamento de Contratação
de Empreitada de obras Públicas, Fornecimento de Bens e
Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto No
05/2016 de 08 de Março, comunica-se que os concursos
abaixo foram adjudicados, de acordo com o seguinte:
No de Concurso

Objecto

Empresa

Produtos
de
merceria – lote I – Mahomed
OM-11/CMM/
géneros alimentícios Companhia
PDBGRH/G/21
e lote II – material Lda
de higiene e limpeza

8853

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 da alínea d) do nº.3 Artigo 33 conjugado com o nº.2 do artigo 64 do
Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens
e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto no. 5/2016, de 8 de Março,
comunicamos a adjudicação do seguinte concurso:
Modalidade de Contração

Nome do Concorrente
Vencedor

Objecto de Concurso

Valor da
Adjudicação

Concurso Limitado N°04/
CGRN/UGEA/2021

MV Multiservices, Lda

Lote I Fornecimento de
Mobiliário de Escritório

1,511,300.70MT

Concurso Limitado N°04/
CGRN/UGEA/2021-

Casa Arrumada Móveis
e Decorações-Sociedade
Unipessoal Lda

Lote II
Mobiliário para Sala de
Casamentos e Objecto de
Adorno

1,120,000.00MT

Concurso Limitado N°04/
CGRN/UGEA/2021

MV Multiservices, Lda

Lote III Fornecimento de
Eletrodomésticos

107,593.00MT

MozComputers

Fornecimento de
Equipamento Informático
para Serviços de Utentes
dos Registos e Notariado

1,200,000.00MT

Mati Consultores Lda

Lote I
Serviços de Fiscalização de
obras de Reabilitação da
Conservatória do Registo
Civil de Marracuene

249,912.00MT

Mati Consultores Lda

Lote II
Serviços de Fiscalização
de obras de Construção de
Anexos na Conservatória
do Registo Civil de
Marracuene

279,396.00MT

Ajuste Directo N°11/CGRN/
UGEA/2021

Valor

Concurso Limitado N°07/
CGRN/UGEA/2021

1.298.128,50MT
Concurso Limitado N°07/
CGRN/UGEA/2021

Maputo, Agosto de 2021

Agosto, 2021

A UGEA

O Presidente do Conselho de Administração do Cofre
____________________________
Ilegível

Conselho Municipal de Maputo , praça de Independência Caixa Postal 251, Maputo
Telefone + 258 (21) 3356100 ou (21) 356135, Cell: 82300969, Fax + 21356182
E-mail: promaputo@tvcabo.co.mz/promaputo@cmmaputo.gov.mz
8853
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PUBLICIDADE

MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL
PELOURO DE ORDENAMENTO TERRITORIAL AMBIENTE E URBANIZAÇÃO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA 8

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com alínea d) do nº3, do artigo 33, do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento
de Bens e Prestação de Serviços do Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que os objectos
dos concursos foram adjudicados aos concorrentes vencedores conforme o mapa abaixo:
Nº
1

2
3

Objecto de Contratação

Modalidade

Empresa
Adjudicada

Valor em Mts

OM-12/CMM/
DMIU/G/21

Aquisição de Material de Limpeza e Higiene para
Direcção Municipal de Infra- Estruturas Urbanas

Concurso
Limitado

Mahomed E.
Companhia, Lda.

1.340.348,00

OM-22/CMM/
VOTAU/G/21

Fornecimento de Géneros Alimentícios e Produtos
de Apoio ao Funcionário e Agente de Conselho
Municipal no âmbito de Infortúnio para Direcção
Municipal de Infra-Estruturas Urbanas

Concurso
Limitado

Supermercado
July, Lda.

Aquisição de Equipamento de Poda para Direcção
Municipal de Infra-Estruturas Urbanas

Concurso
Limitado

Nº de Concurso

OM-25/CMM/
DMIU/G/21

OM-28/CMM/
4
DMAS/G/21

Lote III 705.921,90

Ferragem Auto
JJ, Lda.

Havebai IsmaelAquisição de Material de Ferragem para o
Concurso
Time Comercio
Melhoramento de Abastecimento de Água para
por Cotações
e Serviços
Direcção Municipal de Ambiente e Salubridade

1.831.986,00
218.729,74

5

OM-31/CMM/
DMAS/G/21

Aquisição de Material para Soldadura para Direcção Concurso
Ferragem Auto Lote I- 80.000,00
Municipal de Ambiente e Salubridade
Por Cotações
Gongolo
LoteII-164.950,00

6

OM-33/CMM/
DMAS/G/21

Fornecimento de Material de Consumo de Escritório
para Direcção Municipal de Ambiente e Salubridade

Concurso
Limitado

Apply Solutions,
Lda.

996.850,53

OM-34/CMM/
7
DMAS

Aquisição de Material de Limpeza para Concurso
do Bairro mais Limpo para Direcção Municipal de
Ambiente e Salubridade

Concurso
Limitado

Expresso Electro
Ferragem, Lda.

642.361,50

OM-38/CMM/
8
DMAS/S/21

Prestação de Serviços de Manutenção e Reparação
de Aparelhos de Ar Condicionado para Direcção
Municipal de Ambiente e Salubridade

Concurso
Limitado

Sifra, Lda.

824.767,77

OM-39/CMM/
9
DMAS/G/21

Aquisição de Material de Higienização no Âmbito da
Concurso
Pandemia para Direcção Municipal de Ordenamento
Por Cotações
Territorial e Construção

Expomed
International,
Lda.

77.253,70

OM-40/CMM/
DMAS/G/21

Aquisição de Material de Consumo Informático para
Direcção Municipal de Ambiente e Salubridade

Concurso
Limitado

Printer
Solutions, E.I

894.400,00

OM-43/CMM/
DMOTC/S/21

Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e
Assistência Correctiva dos Geradores Eléctricos da
Direcção Municipal de Ordenamento Territorial e
Construção

Pequena
Dimensão

RDC Serviços
e Electricidade
Sociedade
Unipessoal, Lda.

293.530,77

10

11

A Autoridade Competente
(Ilegível)

ng/
Unidos e Coesos Vamos Txunar Maputo
Av. Samora Machel nº 565, Jardim Tunduru, Bairro Central, Telefone/Celular + 258 843018891
8853
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA
SECÇÃO COMERCIAL

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL E FUNÇÃO PÚBLICA

ANÚNCIO

PROJECTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LOCAL
UNIDADE DE GESTÃO DO PROJECTO
Projecto ID N.º P163989
D-6490-MZ

O Meritíssimo Senhor Dr. Alberto José Assane, Juiz de Direito da Secção Comercial do Tribunal Judicial da
Província de Nampula
Faz saber que correm seus termos legais nesta Secção uns Autos de Acção Executiva para Pagamento de
Quantia Certa com Processo Ordinário nº 25/TJPN/SC/2020, em que é exequente Standard Bank, S.A.,
com sede na Praça 25 de Junho nº 1, em Maputo, contra os executados Botle Store Colono, S.U, com sede
na cidade de Nampula, na Rua da U/C, Primeiro de Maio, Napipine e Maria Amélia de Carlos Amorim,
residente na U/C 25 de Junho, quarteirão nº 5, casa nº 12, cidade de Nampula, telefone nº 825806356 ou
844848622, actualmente em parte incerta.
É desta forma, e nos termos do artigo 247º do CP Civil que são citados os executados, para no prazo de 10
dias, decorridos mais 30 dias, pagarem o valor em dívida, acrescido do valor das custas prováveis no total
de 2 410 520,00MT (dois milhões, quatrocentos e dez mil, quinhentos e vinte meticais), ou nomearem
bens à penhora ou ainda deduzirem querendo, oposição, por meio de embargos, bem como agravar do
despacho que ordene a citação, no prazo de 8 dias, sob pena de o direito de nomeação de bens à penhora ser
devolvido ao exequente, com a advertência de que a cópia da petição inicial encontra-se no Cartório desta
Secção à sua disposição.
Para constar se passou o presente anúncio que depois de lido será devidamente assinado.
Nampula, aos 22 de Julho de 2021
A Escrivã de Direito
Balanhama Chamba
O Juiz de Direito
Alberto José Assane
7897

________

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEPARTAMENTO DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Tribunal Administrativo convida pessoas singulares, micro, pequenas e médias empresas
inscritas no Cadastro Único de Empreiteiros de Obras Públicas, Fornecedores de Bens Prestadores
de Serviços, a apresentarem propostas fechadas para os concursos discriminados na tabela
abaixo:

01

02

Modalidade
de contratação e respectiva referência

11A000141/
CP/14/2021

11A000141/
CP/15/2021

Objecto do
Concurso

Data e hora de
entrega das
propostas

Manutenção
Reparação e
Adequação
dos Imoveis do
Tribunal Administrativo

7/09/2021
10:00

Prestação de
serviços de
limpeza conservação dos edifícios do Tribunal
Administrativo

8/09/2021
10:00

Data e hora
de abertura
das propostas

7/09/2021
10:15

8/09/2021
10:15

Local e hora
de visita

19/08/2021
TA e Sogecoa

23/08/2021
TA e Sogecoa

Validade
das propostas

120 Dias

120 Dias

11A000141/
CP/11/2021

Fornecimento
de mobiliário de
escritório

11A000141/
CP/12/2021

Fornecimento
de equipamento
software e prestação de serviços de instalação
e configuração
de dados

10/09/2021
10:00

11A000141/
CP/8/2021

Prestação de
Serviços de
emissão de passagens aéreas
internacionais

9/09/2021
10:00

9/09/2021
10:15

N/A

06

11A000141/
CL/25/2021

Prestação de
Serviços de
Formação em
Línguas (Inglês
e Francês)

30/08/2021
10:00

30/08/2021
10:15

N/A

07

11A000141/
CL/24/
TA/070/2021

Fornecimento
de Material de
Representação

30/08/2021
10:00

30/08/2021
10:15

N/A

90

08

11A000141/
CC/26/
TA/2021

Prestação de
Serviços de
Formação em
Gestão Organizacional

23/08/2021
10:00

23/08/2021
10:15

N/A

90

03

04

05

7/09/2021
10:00

7/09/2021
10:15

10/09/2021
10:15

N/A

30/08/2021
TA

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Nº MZ-MAEFP- 231909-CS-INDV

CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL

ESPECIALISTA SÉNIOR DE FINANÇAS PÚBLICAS
1. O Governo de Moçambique, representado pelo Ministério da Administração
Estatal e Função Pública (MAEFP) com o apoio financeiro do Banco Mundial,
encontra se na fase de implementação do Projecto de Desenvolvimento
Urbano e Descentralização (PDUL) que está a beneficiar 22 Municípios das
Províncias de Niassa, Zambézia, Sofala e Gaza. O Objectivo de Desenvolvimento
do Projecto é “Fortalecer o desempenho institucional e prover melhores infraestruturas e serviços às entidades locais participantes e dar uma resposta
imediata e eficaz a uma crise ou emergência elegível”
2. O MAEFP - PDUL solicita a candidatura de consultores individuais
interessados, qualificados e elegíveis para desempenhar as funções de
Gestor da Subcomponente 2 B – Fortalecimento Institucional de Entidades
Locais na Gestão de Finanças Públicas e Governação Local. O Gestor deverá
ser um Especialista Sénior de Finanças Públicas.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

N.º/0
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120 Dias

120 Dias

Anúncio do
posicionamento

20/09/2021
10:00

24/09/2021
10:00

24/09/2021
10:00

20/09/2021
10:00

Garantia Provisória

162.428,77Mt

3. O Gestor da Sub-componente 2B deverá assegurar a coordenação e gestão
efectiva das actividades de fortalecimento institucional das entidades locais
no sector público e na gestão financeira em coordenação com o Ministério
da Economia e Finanças (MEF). Pretende-se efectivamente que o Gestor
assegure a realização com qualidade desejada das acções previstas por todos
intervenientes desta Sub-componente, dentro dos prazos previstos.
4. Requisitos mínimos para a posição:
§ Ter pelo menos 10 anos de experiência na reforma de gestão de finanças
públicas.
§ Experiência específica de 5 anos na gestão em finanças municipais/locais.

67.500,00Mt

§ Capacidade de liderança e de trabalho em equipa.

LOTE I
15.775,76MT

§ Experiência em projecto de melhoria de desenvolvimento urbano e local
assim como os processos de descentralização em Moçambique.

LOTE II
84.224,25MT

25.000,00Mt

§ Experiência de trabalho em Moçambique e noutros países em
desenvolvimento e/ou de língua oficial portuguesa, de preferência em
África.
§ Fluente em Português e domínio do inglês é uma vantagem.

120

350.000,Mt
21/9/2021

90

17/09/2021

18/09/2021

10/09/2021

N/A

N/A

N/A

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações ou examinar os documentos
do Concurso, ou levantá-los, na D.Aq. do Tribunal Administrativo, sita na Praça da
Independência, n.º 1117, 1º andar, Cidade de Maputo, pela importância não reembolsável de
1.000,00 MT (mil meticais) para cada conjunto, que deverá ser depositado na conta bancária
número 4568519003, do Banco de Moçambique.
a) Para o Concurso por Cotações não é necessário o depósito bancário.
3. As Propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado, e serão abertas em sessão
pública no mesmo local, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.
4. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de
8 de Março.
Maputo, Agosto de 2021
Tribunal Administrativo
7994

5. Atenção especial aos Consultores interessados para a Secção III, parágrafos
3.14, 3.16 e 3.17 do “Regulamento de Aquisições para Mutuários do IPF” do
Banco Mundial de Julho de 2016, revisto em Novembro de 2017 e Agosto de
2018, estabelecendo a política do Banco Mundial sobre conflito de interesses.
6. Os consultores serão seleccionados com base no método Selecção de
Consultores Individuais, de acordo com os procedimentos do quadro de
Procurement, Política, Regulamentos e Directrizes constantes do site do
Banco Mundial
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/
products-and-services/brief/procurement-new-framework#framework,
regime especial, conjugados o Decreto N° 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.
7. Consultores interessados em obter os Termos de Referência, poderão acessar
à página do projecto, https://www.pdul.gov.mz/Anuncios/Concursos
8. Os CVs em forma de Manifestação de Interesse, detalhando as qualificações
e a experiência do consultor, deverão sem enviadas por email ou em formato
físico, para o endereço abaixo, até 03 de Setembro de 2021.
Ministério da Administração Estatal e Função Pública
Projecto de Desenvolvimento Urbano e Local
Unidade de Gestão do Projecto
Cowork Lab 2 – Rua 1301, Porta Nr. 61
Email: procurement@pdul.gov.mz
8009

Acesse https://t.me/Novojornal
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Superfície 68 775 km²
População 1 271 818 (2007); 13 distritos

PRIMEIRO SEMESTRE

Arrecadados 640
milhões em receitas

Construção de portagem em Mapinhane

Construção de portagens
ganha dinâmica na EN1

T

RES postos de portagem estão em construção ao longo da Estrada
Nacional Número Um
(N1), no troço que atravessa a província de Inhambane, tendo em vista rentabilizar
a utilização desta importante
via de comunicação que liga o
país do Rovuma ao Maputo.
O delegado da Administração Nacional de Estradas
(ANE), Dady Mendes, explicou
que as três portagens vão custar
cerca de 106 milhões de meticais. Uma está a ser erguida em
Inharrime, distrito do mesmo
nome; outra em Malova, no
distrito da Massinga; e a terceira em Mapinhane, distrito
de Vilankulo. Para estes traba-

lhos foram seleccionadas três
empresas por via de concurso
público, nomeadamente JE
Construções, para a portagem
de Inharrime; Ilulifemo, para
Malova; e Concert Sulticion,
para Mapinhane.
Dady Mendes disse que as
portagens serão erguidas em
oito meses, decorrendo neste
momento a concentração do
material e saibro para a construção da base e de outras fases
subsequentes.
Entretanto, a secretária de
Estado e o governador provincial, Ludmila Maguni e Daniel Chapo, respectivamente,
orientaram a ANE a encontrar
formas de evitar a construção
de portagem na Estrada Na-

cional Número Cinco, que estabelece a ligação entre o cruzamento de Lindela, na EN1, e
a Praia do Tofo, passando pela
cidade de Inhambane, antes
de se melhorar o pavimento da
via.
Os dois governantes justificaram a ideia explicando que a
criação de portagens pressupõe
a produção de receita para melhorar o estado das vias, sendo
por isso importante encontrar
formas de melhorar a estrada
para exigir aos utentes a sua
participação na manutenção.
“Circular numa boa estrada
acarreta custos. Então, não podemos construir uma portagem
na EN5 antes de a reabilitar. Vamos mobilizar fundos para isso,

incluindo o seu alargamento,
e só depois poderemos colocar
portagens”, defendeu Chapo,
no decurso do último Conselho
Provincial de Estradas, realizado recentemente na cidade de
Inhambane.
Dady Mendes confirmou
que a construção da portagens
nesta via de acesso está condicionada ao seu melhoramento
e modernização. Não precisou
quando as obras podem iniciar,
mas garantiu que a ampliação
da estrada constitui uma das
prioridades da ANE, tal como
a asfaltagem das estradas Massinga/Funhalouro, de aproximadamente 120 quilómetros, e
Mapinhane/Mabote, 110 quilómetros.

A REALIZAÇÃO de actividades económicas lucrativas
na província de Inhambane
valeu, em vários impostos e
taxas, no primeiro semestre
deste ano, 642.580,78 milhões de meticais.
A delegada da Autoridade
Tributária (AT) em Inhambane, Lavínia Macule, disse que
este desempenho representa
73,26 por cento do plano, que
indicava para esse período a
colecta de 872.815,05 meticais.
Lavínia Macule explicou
que estão em curso diversas
estratégias visando mobilizar potenciais contribuintes
a honrarem os seus deveres
fiscais derivados da prática de
actividades comerciais.
Acrescentou que o segundo semestre começou bem,
com o mês de Julho a registar
realização positiva de 104 por
cento.
“Sabemos que grande
parte da receita de Inhambane vem do turismo, uma
das áreas mais assoladas pela
Covid-19. Muitas estâncias
turísticas estão fechadas.
Portanto, temos um grande
desafio no cumprimento da
meta e, para tal, intensificamos as fiscalizações e auditorias”, anotou.
Outro motivo que comprometeu o alcance das metas, segundo explicou a nossa entrevistada, é que este
ano não ainda foi registada nenhuma exportação da
castanha de caju a partir de
Inhambane porque os exportadores ainda continuam a

Lavínia Macule, da AT em Inhambane

pagar as taxas nos portos de
partida, situação que desvia
a receita da produção da província, que apenas tramitou
os processos de exportação.
Em relação à madeira,
afirmou que as projecções
iniciais indicavam que seis
empresas autorizadas iriam
exportar o seu produto a partir de Inhambane, mas até
agora apenas uma trabalhou
com AT.
A delegada da AT referiu
que equipas de fiscalização
estão a trabalhar arduamente
nas cidades, vilas e localidades da província, fiscalizando
viaturas importadas para mobilizar os seus proprietários
a trocarem de matrícula. No

entanto, as restrições impostas devido à Covid-19 têm reflexo negativo porque baixou
drasticamente a importação
de viaturas.
A Covid-19 complica
igualmente a popularização
de impostos e atribuição do
Número Único de da Identificação Tributária (NUIT)
porque as actividades económicas decorrem a meio gás.
Mesmo com a viatura móvel
que funciona como escritório
circulando pelas localidades
e outros aglomerados populacionais para facilitar aquisição do NUIT, registo de novos
contribuintes e outras actividades, a procura deste serviço
continua muito baixa.

Lavínia Macule apelou
ao sujeito passivo para emitir facturas em todas as suas
vendas de modo que no final
de cada exercício canalize o
que é de direito aos cofres do
Estado. E a população tem de
estar ciente que exigindo o
recibo estará a contribuir para
o desenvolvimento do nosso
Moçambique.
“Isto é, todo o cidadão
deve pagar imposto justo
pelas actividades que exerce. Ao cidadão, pedimos que
exija sempre recibo em cada
compra. O valor colectado é
mesmo para o bem da população, através da construção
de escolas, estradas, hospitais
e outros benefícios sociais.

PUBLICIDADE

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
INSTITUTO NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES DE MOÇAMBIQUE - INCM
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

DONATIVO D812-MZ
EXTENSÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES DE INTERESSE.
Nos dias 3 e 4 do mês corrente o ProAzul publicou várias vagas ligadas à implementação do Projecto de
Economia Rural Sustentável (PERS) e indicou o dia 18 de Agosto de 2021 as 14 Horas como prazo para
apresentação de candidaturas.
Por este meio informa-se que este prazo foi prorrogado, sendo que a nova data-limite de submissão de
propostas de candidaturas é 25 de Agosto de 2021 as 14 horas, devendo as candidaturas ser submetidas
nas mesmas condições indicadas no anúncio inicial.
Só serão contactados candidatos pré-seleccionados.
Maputo, 16 de Agosto de 2021

Manifestação de Interesse para aquisição/construção de
imóveis (Província de Inhambane)
• O Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique - INCM pretende adquirir imóveis,
localizados nas praias do Tofo ou Tofinho, na Província de Inhambane e convida concorrentes
elegíveis a apresentar as suas propostas.
• As propostas devem ser preferencialmente de imóveis prontos a habitar, podendo ser também
de projectos de construção. As propostas de projectos de construção devem incluir o terreno
onde serão implantados os respectivos imóveis.
• Os imóveis e/ou projectos de construção deverão estar localizados em zonas de fácil acesso, com
as seguintes características:
• Imóveis tipo 2, 3 ou 4 preferencialmente com quartos suites, cozinha, sala de jantar, sala de
visita e piscina;
• Devem estar implantados de preferência em condomínios fechados, com proximidade, e vista
ao mar;
• Parque privado para estacionamento de pelo duas (2) viaturas por imóvel.
• As propostas devem conter os seguintes documentos:

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
———
TRIBUNAL SUPREMO

 A apresentação do título de propriedade e/ou documento equivalente, que confere a
titularidade do imóvel/terreno, é obrigatória;
 Apresentação do perfil da empresa de construção, experiência e a carteira de clientes (casos
de projectos de construção);
 Apresentação do perfil e qualificação da equipa (para casos de projectos de construção).

AVISO
De acordo com o aviso publicado nas edições de 20 e 21de Junho de 2021, do Jornal “Notícias“,
publica-se a lista provisória dos candidatos admitidos e não admitidos ao Concurso para
provimento de vagas no Aparelho do Estado na carreira de Oficiais de Justiça, categoria de
Escrivão de Direito Provincial e Escrivão de Direito Distrital no Tribunal Judicial da Província
de Inhambane e na carreira de Assistentes de Oficiais de Justiça, categoria de Escriturário
Judicial Provincial e Oficial de Diligências Provincial nos Tribunais de Menores da Cidade de
Maputo e de Polícia da Cidade de Maputo, devendo ser consultada nas vitrinas do Tribunal
Supremo, nos respectivos Tribunais e na página Web www.ts.gov.mz.
Fixa-se o prazo de (10) dias, contados da segunda e última publicação deste aviso, para
eventuais reclamações, a serem apresentadas na Secretaria do Tribunal Supremo.

• As propostas deverão ser submetidas até as 11 horas do dia 03 de Setembro de 2021, na Sede da
Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique - INCM, na Praça 16 de Junho Nº 340; Tel:
(258) 21227100; Celular: (258) 82 3283850; Fax: (258) 21404631. O período de validade das
propostas deverá ser de 120 (cento e vinte) dias.
• Os concorrentes interessados poderão solicitar mais informações na Sede do INCM, sito na Praça
16 de Junho nº 340, Bairro da Malanga, pelo seguinte endereço: ugea@incm.gov.mz.
• 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, Agosto de 2021

Maputo, aos 16 de Agosto de 2021
O Presidente do Júri
________________________

UGEA
Ilegível
7985

7989

Acesse https://t.me/Novojornal
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Alergia às
infra-estruturas
NAS deslocações dos dirigentes, que muitas vezes tenho
acompanhado, tanto pela província de Gaza, como pelo
país todo, noto o grande esmero do executivo em prover
melhor conforto para os cidadãos, no exercício das suas
actividades, a diversos níveis. Tenho reparado com grande
satisfação que a luta por retirar os alunos do ar livre para
as salas de aula, assim como do chão para as carteiras, não
cessará, enquanto este desiderato não for atingido.
Da mesma forma, a humanização dos serviços de saúde, com a construção de maternidades, em quase todos os
distritos, para além da edificação de vários outros empreendimentos afins, como hospitais e centros de saúde provam
o comprometimento do executivo em facilitar cada vez
mais a vida das populações, reduzindo distâncias em busca
do básico para a sua sobrevivência.
A cobertura da rede de distribuição de água ainda está
longe dos níveis desejados, mas vê-se a olho desarmado
que existe alguma atenção, neste quesito, com a transformação de poços em sistemas de abastecimento de água,
para além de construção de outros de raiz, para que o
precioso chegue às populações. Deixem-me só abrir um
parêntese, para partilhar situações (isoladas, diga-se), de
algumas mulheres, em algumas zonas rurais, que se insurgem, silenciosamente, contra a abertura de furos de água,
alegadamente porque já não lhes permite tempo para percorrerem quilómetros para os poços, tempo durante o qual
aproveitavam colocar a “fofoca em dia”, enquanto os seus
parceiros ficavam em casa…
Retomando, também tenho testemunhado a construção
e inauguração de mercados, com o mínimo de condições,
para o exercício de actividades comerciais num ambiente
de conforto. Aliás, muito recentemente, testemunhei a entrada em funcionamento do mercado de Siaia, no distrito de
Chongoene, com o corte da fita pela Governadora Margarida Mapandzene. Também já havia testemunhado evento
semelhante, em Ndidiza, na sede do distrito de Chigubo, há

poucos anos, pela ex-Governadora Stella Pinto Zeca.
Entretanto, para a minha indignação, estes gestos caridosos do governo não têm sido acarinhados pelos beneficiários directos. Ou seja, a pompa demonstrada na hora,
os cânticos entoados na circunstância, não passam de mero
exercício de hipocrisia, porque dias depois, as mesmas
infra-estruturas passam para o estado de abandono, continuando, as populações, a exercerem as suas actividades
informalmente, quer nas bermas das estradas, quer noutros
locais pouco recomendáveis, com exposição ao perigo das
pessoas serem colhidas por viaturas que circulam pelas estradas.
O mercado de Ndidiza andou com as bancas às moscas, assistindo-se ao crescimento de um “dumba-nengue”,
mesmo “nas suas barbas”, com bancas informais pertencentes aos donos das bancas abandonadas.
Em Chongoene, ainda ninguém conseguiu reduzir o
impacto negativo do mercado informal “Senta-Baixo”,
mesmo havendo um mercado construído nas proximidades, com todas as condições criadas. Sábado passado,
com toda a angústia, constatei que o mercado de Siaia
não acolhe nenhum vendedor. As pessoas continuam a
comercializar os seus produtos na Estrada N102, que parte de Chongoene para Chibuto. Outras optam em colocar
as suas mercadorias, incluindo hortícolas, nas varandas
das lojas.
Mesmo havendo uma alfaiataria anexa ao mercado de
Siaia, também vi um cidadão com a sua máquina de costura na varanda de uma loja, aparentemente “caçando” as
mulheres que compram capulanas, para as bainhar de imediato.
E o dinheiro que se gastou para a construção destes
bens? Onde encontrar o antídoto para esta generalizada
alergia às infra-estruturas, para que todos os beneficiários
passem a desfrutar do conforto que estes bens oferecem e o
jogo seja limpo(po)?

ARÃO CUAMBE

SIGAROWANE
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O frio da Sexta e o
enterro do Sábado

FICHA TÉCNICA

AINDA sob os efeitos de uma ressaca que o vinha massacrando há quatro dias, dirigia moderadamente, como
quem diz, para mais ou menos perto do local do enterro,
tendo de percorrer duzentos noventa e seis quilómetros,
mais ou menos. Dirigia, dirigia e a luz ia dando lugar ao
escuro e ao mesmo tempo dos céus caía a chuva com cada
vez mais intensidade. As escovas do limpa-para-brisas
eram novas, mas incapazes de muita eficiência em razão
da quantidade de água largada pelas nuvens. O interior do
carro estava uma câmara de choque, mas não conseguiu
libertar uma mão do volante para subir a temperatura.
Vestia uma camisola interior branca (que as há, também,
de outras cores), uma camisola polo de mangas compridas e um blusão preto. De cabedal. Mas tirritava de frio.
Ia aguentar, disse para com os seus botões já na subida
de Magul. E a chuva continuava a cair o que não permitia marcha rápida. E para piorar, os intestinos começam
a incomodar. Há carga que já não a suportam. Precisam
largá-la. Mas têm de aguentar.
O rádio do carro faz um barulho, mas não percebe
nada. Percebe é do chocalhar dos dentes, do tremor do
corpo e do enorme desejo de chegar ao porto intermédio.
Deixa a vila da Macia e dirige para o Sul. Nyangono é o
destino nessa sexta-feira “criminosa”. Aqui os cuidados
têm de ser redobrados: estrada estreita e a circulação de
veículos de grande porte mais a chuva que teimava a fazer
companhia. Companhia de todo indesejável, mas também
inevitável. Já na vila de Nyangono e se sentindo ligeiramente à-vontade, passa pela zona do mercado e tudo
fantasma. São já seis da tarde. Nem sequer pode comprar
recarga para o telemóvel.
Um restaurante tem as luzes interiores acesas e vultos se movimentando. Não pára. Continua com a marcha
até imobilizar-se no quintal. Abre a porta do carro e salta
para fora deste. O frio envolve-o da ponta do mindinho,
lá dos pés, até a do cabelo, apesar do boné bem enfiado
na cabeça. Corre para a varanda das traseiras, por onde
normalmente adentra a casa, ao mesmo tempo que grita
pelo guarda. Este tarda, para o nível de aflição, e quando
chega, não tem solução. A chave está com a filha e esta
saiu com o marido para o desfrute, mas que já tinha telefonado e um taxista estava trazendo as chaves. Bem sofrida foi a espera até que as luzes de um carro alumiaram
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a entrada. Respirou de alívio e abandonou o carro, onde
foi fazer a espera.
No balcão da cozinha, terinas de carne de frango, saladas e o que a aflição não deixou ver, perceber. O guarda
dança para encontrar a chave do quarto de um molho de
muitas e…finalmente! Uf!.., mas tinha de resolver o problema de frio, que era sério. Olhou para o aquecedor que
lá vive há anos, mas nunca soube onde guardam o adaptador da tomada. E a filha está com o marido e não pode
ser útil naquele momento. No fundo da cama, ao lado está
colocada uma cadeira cinzenta, bem cómoda. Sobre ela,
um par de pijamas não sabe há quanto tempo ali deixado. Desfez-se das roupas e vestiu-se de pijamas. E sem se
lembrar da joalheira enfiou-se nas mantas de barriga com
a cara afundada nas fronhas. Expirou por duas vezes. Desejou sono imediato, mas este não cedeu. Tremia o corpo
todo de frio, mas, mais uma vez, não se socorreu de outras
mantas no guarda-roupas ao lado da cama.
Passado um tempo, que não sabe quanto, sentiu um
suave bater na porta e logo a maçaneta a girar. Era a filha.
Não se mexeu. Não queria prestar-se a respostas, a perguntas. Ela disse, para ela mesma “yo!.. papá está a dormir”. Voltou a fechar a porta suavemente. Ele permaneceu
deitado de bunda para cima e por um tempo o sono cuidou
de o aliviar do sofrimento, do frio.
Passava das nove da noite quando bateram de novo na
porta. E desta vez foi para acordar mesmo. E teve que ser.
O jantar estava pronto. Eles estavam á espera. Mobilizou-se e lá foi. Comeu a carne de frango com salada de alface.
Notaram que estava a tremer. É de frio.
Por cima do armário estava uma garrafa de Tequila.
Puxou-a para a mesa e a filha preparou limão, sal e copo.
Foram dois shots e o frio morreu. Voltou ás mantas e pouco antes das dez da manhã estava na estrada sem que tivesse tomado um café sequer. Ia em cumprimento de um
dever cristão: enterrar os mortos.
Era o enterro do velho Vicente Sitoe. Era da Assembleia de Deus, pelos vistos um homem de Evangelho bem
conhecido no sul de Gaza. Estivera com ele algumas vezes e em todas elas, o velho só destilava sabedoria .
E naquele sábado ia ser enterrado em Loane.
E a terra guarda o seu corpo enquanto este não se afoga na água da chuva .
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CAIU sexta-feira, 13 de Agosto, mais um pilar do
majestoso e imponente edifício que é a Rádio Moçambique.
Paulo Brito, um nome que dispensa apresentação junto dos milhares de ouvintes que no dia-a-dia
ouvem esta Rádio.
Ainda mal refeitos e a enxugarmos as lágrimas
depois da morte de outros dois embondeiros, nomeadamente Edmundo Galiza Matos e João Matola, eis que surge a notícia que nos abalou completamente.
As redes sociais, num curto espaço de tempo, ao
final do dia de sexta-feira ficaram pejadas de mensagens de condolências, dor, luto pela morte de um
exímio comunicador.
Não era para menos. Pessoalmente, conheci

Paulo Brito no ano dois mil, depois da passagem
fugaz que ele teve pela Televisão de Moçambique.
O Paulo Brito sempre insistia que a sua catedral
era a Rádio Moçambique, daí que acabou assentando arraiais nesta casa por mais de duas décadas.
Paulo Brito era um comunicador electrizante
que conhecia o Moçambique profundo, e essa sua
virtude estava patente nos programas interactivos.
Evidenciava o domínio das zonas mais recônditas deste país nas conversas que travava com os nossos ouvintes em directo, ao som da música ligeira
moçambicana que ele ajudou a promover.
Adorava música com um tom alto, daí que não
precisávamos de fazer muito esforço para saber no
seio da Rádio que o Paulo Brito estava de serviço.
Paulo Brito era um homem de bom humor e espalhava sorrisos em todos os cantos da Rádio Mo-

çambique.
Tinha Quelimane, sua terra natal, no seu coração, sendo que por isso quase todos os anos desafiava a Estrada Nacional até à Terra dos Bons Sinais,
onde se juntava aos seus.
E foi precisamente em Quelimane onde deu sexta-feira o seu último suspiro.
Nos últimos meses Paulo Brito, apesar do seu
estado de saúde não ser dos melhores, era um homem optimista que encarava a enfermidade com
esperança.
Paulo Brito agora onde quer que estejas dirijo
me a ti.
Não tens dúvida que nós, teus colegas, a tua legião de fãs que como sabes é enorme choramos de
pranto a tua partida.
E como Católico, Apostólico e Romano só me
resta dizer, Paulo vá com Deus.

Vovós são as melhores historiadoras! (Concl.)
LOPES MUAPENTA
SE você é maluco, talvez isso seja uma qualidade
adquirida dos nossos avós. Quanto mais velhos vão
ficando, mais aprendem a estar sempre dispostos e
com o espírito de um jovem. Caretas, piadas, broncas
engraçadas, não há preço que pague vivenciar essas
emoções e se tornar, de facto, um maluco de verdade,
pois, se existe um lugar para rir, é na casa da nossa
avó. Quem nunca disse em voz alta que a comida da
vovó é a mais gostosa de todas? Pois bem, isso é um
facto verídico e nenhuma mãe será capaz de cozinhar
tão bem quanto elas. E deixe-as saber disso, garanto
que a cada nova receita teremos uma sensação diferente.
Se tem uma coisa que não podemos reclamar é da
quantidade de comida que nossas avós preparam para
nós. Além de mesa farta, temos a garantia de ir embora com a barriga devidamente alimentada e mais
alguma coisa nas mãos para comer pelo caminho.
Esse amor que recebemos é único e aproveite bem,
pois não teremos isso para sempre. Hoje, não posso
mais olhar para o seu rosto e dizer o quanto amo, mas
me dou ao luxo de guardá-la em meus pensamentos
e lembrar sempre que puder. Bem que Deus poderia
ter feito a avó como eterna, assim teria sempre aquela
pessoa maravilhosa para contar e mimar. Te amo para
sempre!
Se eu tivesse um desejo possível de se realizar,
eu desejaria estar consigo mais uma vez, vó. Queria
poder conversar consigo e ouvir os seus conselhos,
comer novamente a sua comida, deitar na cama quentinha preparavas e te ver a dormir enquanto acaricio o
seu rosto. Infelizmente, nos damos conta de todo esse
amor quando nos tornamos pessoas adultas e talvez

POLÍTICA, OPINIÃO e ANÁLISE: Isaías Muthimba (Editor), Alcides Tamele, Joana
Macie e Lacércia Cumbana. COORDENAÇÃO DAS PROVÍNCIAS: Teodósio Ângelo.
SOCIEDADE: Osvaldo Gemo (Editor), Hélio Filimone, José Chissano, Ana Rita Tene
e Walter Mbenhane. MULHER: Evelina Muchanga. ECONOMIA E NEGÓCIOS: Paulo
da Conceição (Editor) e Titos Munguambe. CIÊNCIA, AMBIENTE & TECNOLOGIA:
Anabela Massingue (Editora) e Valdimiro Saquene. CULTURA, RECREIO E
DIVULGAÇÃO: Francisco Manjate (Editor). DESPORTO: Gil Carvalho (Editor),
Salvador Nhantumbo, Ivo Tavares e Sérgio Macuácua. INTERNACIONAL: Fernando
Tonela e Manuel Mucári. JORNAL ONLINE: Amândio Macuácua (Editor), Samuel
Uamusse e Jaime Cuambe. FOTOGRAFIA: Inácio Pereira (Chefe) e Urgel Matula.

essa seja a graça da vida, pois, se soubéssemos desde
cedo a força que esse amor tomaria, não seríamos capazes de desfrutar do prazer da saudade que nos traz.
Muitas vezes, os pais chegam do serviço cansados demais para aproveitar o restinho da noite com
seus filhotes. Sem problemas, não há refúgio melhor
que a casa da vovó. Lá sim a farra é garantida e as
noites de sono, contempladas como devem ser. Se
quiser se divertir, você já sabe onde deve ir, claro, na
casa da nossa avó.
Esqueça as histórias de terror. Bom mesmo é ouvir as histórias de vida das nossas avós. Aquele tio
que bagunçou demais, aquela tia que prendeu o dedo
na porta do carro, isso sim são histórias engraçadas
de se ouvir e de se levar para o resto da vida. Vovós,
as melhores historiadoras que conhecemos na vida.
E, mesmo doentes, nossas avós nunca vão deixar de
se mostrar corajosas e dispostas, pois são guerreiras e
aprenderam que a vida se faz pelas atitudes que merecemos. Todos um dia atingiremos a velhice, essa é
uma das grandes certezas da vida e não há nada mais
prazeroso que chegar nessa fase e se ver rodeado de
pessoas queridas. E o melhor, repletos de netinhos a
busca de emoções constantes.
Experimente pedir a eles para contarem histórias
do tempo em que tiveram que criar e educar seus filhos. Converse com eles e descobrirá tantos detalhes
curiosos que irão enriquecer sua história na vida quotidiana. Faça anotações, gravações, fotos, pois chegará o tempo em que, depois de percorrer o mundo, as
rodas de amizades, você voltará a atenção para a história de sua família, que é a sua história.
Qual uma colcha de retalhos, a vida foi se ajeitando aos poucos. Entre choros e abraços, a vida foi
criando seus laços, legando experiência, valores e
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uma cultura tão própria da família. Você conhece
as canções do tempo de Ngungunhana, o colonialismo português que embalaram seus pais? Que
tal pedir para seus avós cantarem para si? Se esse
seu desejo for agora apenas uma lembrança, uma
prece, que Deus acolha seu recado e sua saudade
e saiba que avó é quem tem as receitas mais gostosas e faz os docinhos e biscoitinhos mais cheirosos que já comes. Ela poderá contar coisas que
aconteceram com seus pais, coisas de antigamente,
e parece que sabe tudo, pede para que te ensine a
pilar mapira e a cozinhar numa panela de barro.
A primeira coisa que lembro da minha infância é da
casa da Vovó. Minha vovó era sempre um amor de
pessoa. Não magoava ninguém e queria o bem e a
união de todos, Deus a tenha! Choro de saudades de
lembrar daquele cabelinho na cabeça parecendo um
algodão doce de tão branquinho. Ai que saudades da
vovó. Os nossos avós, em nossos corações serão eternos e são os nossos grandes heróis na família. Eternas figuras humanas que hoje queremos homenagear
contemplando com carinho, os cabelos brancos, o
profundo olhar, as rugas na fronte e na face, sinais da
experiência e memória de tantos anos vividos. Que
bom poder formar uma roda para ouvir com atenção,
os sábios conselhos, as palavras fartas, indicadoras
de novos horizontes em nossa vida. Em cada ruga de
vovó há uma história a ser contada, em cada risada
há uma lição a ser ensinada, mas o mais importante
é que em cada abraço há amor incondicional sendo
transmitido.
Vovó, alguém a quem eu lembro noite e dia, a
quem eu sempre vou-me recordar, cuja presença
transbordou meu coração de alegria, alguém a quem
eu amei e sempre vou amar. Aquele abraço amigo!
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Centro de pesquisa do
HCM com novo
equipamento informático

País recebe primeiros créditos
pela redução de emissões de CO2

A

REDUÇÃO emissões
de dióxido de carbono na província da
Zambézia irá render
a Moçambique os primeiros créditos no mundo,
através de um fundo destinado a compensar os países que
lutam por esta causa.
A iniciativa é da Parceria para o Carbono Florestal
(FCPF, na sigla em inglês) e é
financiada pelo Banco Mundial.
A diminuição das emis-

sões de gases poluentes no
país foi verificada através do
mecanismo de Redução de
Emissões do Desmatamento,
Degradação florestal e aumento das Reservas de Carbono (REDD+). O programa
está a ser implementado desde 2019 pelo Fundo Nacional
de Desenvolvimento Sustentável (FNDS) em nove distritos da província da Zambézia.
“Esta verificação é significativa porque foi conduzida
por uma empresa de auditoria

terceirizada, de acordo com
um padrão de acreditação. A
emissão subsequente de créditos de carbono será negociada nos mercados, tornando esta a primeira verificação
credenciada de redução de
emissões de REDD+ jurisdicionais em todo o mundo”,
indica um comunicado do
FCPF.
O FCPF assinala a conclusão deste processo em Moçambique como um marco
importante que se espera ve-

nha a representar uma nova
era de verificações, emissão e
pagamentos de créditos jurisdicionais de REDD+.
As metas traçadas resultam de um acordo de 195
países sobre a necessidade
de se combater as mudanças
climáticas, com a finalidade de manter a temperatura
média do planeta abaixo de 2
ºC, alcançado na 21ª sessão da
Conferência das Partes (COP)
da Convenção-Quadro das
Nações Unidas para o Clima,

realiza em Paris, em 2015.
Moçambique, que pode
receber até 50 milhões de dólares (3.1 mil milhões de meticais), no contexto desta iniciativa, através do Programa
de Gestão Integrada de Paisagem da Zambézia, cujo objectivo é reduzir de 10 milhões
de toneladas de emissões de
dióxido de carbono até 2024,
foi representado no evento
pelo então Ministro da Terra e
Ambiente, Desenvolvimento
Rural , Celso Correia.
“Estamos apostados em
revolucionar a exploração dos
recursos florestais, de que o
nosso país é rico. Queremos,
sobretudo, que estes recursos
sejam explorados de uma forma sustentável e que tragam
mais ganhos para as comunidades, para o país. Ao procedermos assim, estaremos
a dar um contributo grande
tanto a nós como ao mundo,
pois com um bom maneio das
florestas estaremos a dar um
contributo para a sustentabilidade ambiental”, perspectivou em Paris, em 2015, Celso
Correia.
Para além da redução do
desmatamento e degradação
florestal, o Programa de Gestão Integrada de Paisagem da
Zambézia ajuda na melhoria
das condições de vida de famílias rurais, nos distritos de
Alto Molócuè, Gilé, Gúruè,
Ile, Maganja da Costa, Mocuba, Mocubela, Mulevala e
Pebane, com oportunidades
económicas associadas a uma
utilização da terra mais inteligente em termos climáticos e
conservação da biodiversidade e ecossistemas.

UM lote composto por equipamento informático
e mobiliário foi recentemente entregue à Unidade de Pesquisa e de Treino do Hospital Central de
Maputo (HCM).
Trata-se de um donativo do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados
Unidos da América e da Organização Mundial da
Saúde (OMS) e visa contribuir para a melhoria da
formação na área de Doenças Não Transmissíveis
(DNT), com enfoque no cancro.
O HCM é a maior unidade sanitária do país
para onde são transferidos os casos de maior
complexidade registados nas outras regiões do
território nacional. É também o principal campo
de formação e de estágio para as diversas especialidades clínicas.
Estima-se que cerca 70 mil mortes que ocorrem por ano em Moçambique sejam causadas
pelas DNT, sendo que o risco entre pessoas com
idades compreendidas entre os 30 e 70 anos é de
18 por cento.
De acordo com dois estudos realizados no
país, nos últimos dez anos houve um aumento

significativo da prevalência destas enfermidades,
com a duplicação da ocorrência da diabetes mellitus, de 2,8 para 7,4 por cento, hipertensão arterial de 33,1 para 39 por cento e cancro de 22.014
novos casos em 2012, para 25.631 novos casos em
2018.
Falando na recepção da doação, o director
geral do HCM, Mouzinho Saíde, referiu que a
OMS é líder nos processos de pesquisa, apoio técnico, e formação de quadros na área da saúde, daí
a importância desta parceria.
Por seu turno, o representante interino da
OMS em Moçambique, Tomaz Valdez, enfatizou
que as áreas de pesquisa para gerar evidências,
formação de quadros, produção de normas e
de guiões técnicos e apoio na sua disseminação
e implementação são áreas centrais de actuação
desta agência da Organização das Nações Unidas.
A cerimónia da entrega do equipamento
contou também com a participação da directora
científica e a chefe de enfermagem e pesquisadores desta unidade sanitária, assim como da coordenadora da área das DNT no país.

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
3ª SECÇÃO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
4ª SECÇÃO

ANÚNCIO

ANÚNCIO

Pela Quarta Secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo correm
éditos de trinta dias, citando o executado Sérgio Victor Mendonça
Mussacaze, residente na Av. Vladimir Lenine, casa nº 565, 2º andar, Bairro
Central, Distrito Municipal KaMpfumo, cidade de Maputo, actualmente em
parte incerta, para, no prazo de dez dias, a contar da data da segunda e
última publicação deste anúncio no jornal “Notícias”, pagar ao exequente
Banco Comercial e de Investimentos, SA, a quantia de 347 405,30MT
(trezentos e quarenta e sete mil e quatrocentos e cinco meticais
e trinta centavos), em dívida nos Autos de Execução Ordinária para
Pagamento de Quantia Certa, registados sob o nº 70/2020-E, que por
este juízo e Cartório de único ofício lhe move o exequente, ou, no mesmo
prazo, nomear à penhora bens suficientes para tal pagamento e do mais que
acrescer, ou deduzir a oposição que tiver nos termos do artigo 811º, 812º
e seguintes, do CPC, sob pena de, não o fazendo, se devolver esse direito
ao exequente, prosseguindo a execução seus termos, pelos fundamentos
constantes da petição inicial, que se encontra arquivada no Cartório desta
Secção à sua disposição, podendo levantá-la, dentro das horas normais de
expediente.

Pela Terceira Secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, nos Autos de
Acção Executiva para Pagamento de Quantia Certa sob a Forma Ordinária,
nº 37/20-R, movidos pelo exequente Banco Comercial e de Investimentos,
S.A., com sede na Av. 25 de Setembro, número 4, cidade de Maputo, contra o
executado Domingos Armando Changule, ora em parte incerta, com o último
domicílio conhecido no Bairro Municipal da Machava-Sede, quarteirão 12, casa
nº 22, cidade da Matola, província de Maputo, é este executado citado para pagar
a quantia de 561 214,41MT (quinhentos e sessenta e um mil duzentos e
catorze meticais, quarenta e um centavos), no prazo de 10 dias, finda a dilação
de 30 dias, contados da data da segunda e última publicação deste anúncio no
jornal “Notícias”, ou, no mesmo prazo, nomear à penhora bens suficientes para
tal pagamento e do mais que acrescer, ou deduzir a oposição que tiver, querendo,
nos termos do artigo 812º e seguintes do Código de Processo Civil, sob pena de,
não o fazendo, devolver-se esse direito ao exequente, prosseguindo a execução
seus ulteriores termos conforme tudo melhor consta da petição inicial, cujo
duplicado se encontra no Cartório desta Secção, à disposição do executado, onde
poderá solicitá-lo em qualquer dia útil, durante as horas normais de expediente.

Maputo, aos 7 de Outubro de 2020

Maputo, aos 13 de Julho de 2021

A Escrivã de Direito
Flora da Graça Adriano

O Ajudante de Escrivão de Direito
Fenias Luís Nhantumbo

Verifiquei

Verifiquei

A Juíza de Direito
Sofia Abdul Carimo Sulemane Manjate

O Juiz de Direito
José Alfredo Macaringue

7999

8000

Acesse https://t.me/Novojornal
RECREIO & DIVULGAÇÃO

Terça-feira, 17 de Agosto de 2021

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

Messias Maricoa no álbum
do ugandês Ykee Benda

O

MÚSICO moçambicano Messias Maricoa emprestou o
seu talento artístico
com uma participação no álbum do cantor
ugandês Ykee Benda.
Com a sua intervenção,
Maricoa ajudou Ykee Benda
a realizar o sonho de ter um
novo trabalho discográfico
no mercado, intitulado “Kirabo”, cujo lançamento teve
lugar há dias, através das
redes sociais e plataformas
digitais.
No disco “Kirabo”, composto por 18 faixas musicais,
Messias Maricoa intervém
no tema “Fire”, para além
de ter dado conselhos sobre
performance e expressão
vocal.
Importa salientar que,
em Janeiro deste ano, Mes-

Feira promove produtos
artísticos de Cabo Delgado

A CIDADE de Maputo está a
hospedar uma feira e venda
de produtos artísticos e artesanais provenientes da província de Cabo Delgado feitos
por mestres daquele ponto
país.

O evento arrancou ontem
e se estenderá até ao dia 16 de
Setembro, numa iniciativa da
Federação Moçambicana das
Indústrias Culturais e Criativas em parceria com o Centro
Cultural Moçambicano-Ale-

PREVISÃO DE TEMPO
17 de Agosto de 2021

PEMBA
LICHINGA

O GOVERNO do Japão tinha em mãos a decisão que poderia modificar a história do
país para sempre. Depois da entronização
do imperador Naruhito, restam apenas dois
homens que lhe podem suceder no trono, o
irmão mais novo, Fumihito, e o sobrinho, Hisahito, de 14 anos.
Por lei, as mulheres da família real estão
impedidas de fazer parte da linha da sucessão
ao trono. Além disso, caso decidam casar-se
com pessoas que não pertençam à realeza,
perdem o estatuto de princesas e passam a ser
plebeias.
Perante esta situação, é provável que a
família real rapidamente se extinga, uma vez
que o atual imperador tem apenas uma filha,
Aiko, e o seu irmão tem, além de Hisahito,
duas filhas mais velhas, Mako e Kako, que irão
obrigatoriamente perder o estatuto assim que
se casarem, uma vez que não existem homens
na família real com os quais possam contrair
matrimónio.
A única forma de impedir esta iminente extinção da família imperial é o Governo
aprovar uma alteração à Lei Sálica, passando
a incluir as mulheres na linha da sucessão ao
trono e visando o possibilidade de o país vir a

HABILITAÇÃO DE
HERDEIROS POR ÓBITO
DE AISSA ABDULREMANE
OSSMANE
Certifico, para efeitos de publicação,
que por escritura de doze de Agosto
de dois mil e vinte e um, exarada
de folhas onze a folhas doze 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 AISSA
ABDULREMANE OSSMANE, casada
com João Lucas Massingarela, sob o
regime de bens supletivos, natural
de Inhambane e residente que foi no
Bairro da Polana-Cimento “B”, sendo
filha de Abdul Remane Ossmane e de
Anofa Taibo Ismael.
Que ainda pela mesma escritura
pública foi declarado como único e
universal herdeiro de todos os seus
bens e direitos, seu cônjuge João
Lucas Massingarela, natural de
Homoíne, residente nesta cidade.
Que não existem outras pessoas que
segundo a lei prefiram ao declarado
herdeiro ou com ele possam
concorrer à sua sucessão.
Está conforme
Maputo, aos 16 de Agosto de 2021
O Notário
(Ilegível)

1.

A Secretaria Distrital de Ancuabe convida as empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para participação nos concursos de
contratação e prestação de serviços, conforme os objectos do concurso abaixo mencionado.

2.

Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou levantá-los na Secretaria Distrital de
Ancuabe, pela importância não reembolsável de 1.000,00Mt para cada conjunto.

Modalidade de
Contratação
e Respectiva
Referência

Concurso
Limitado

Concurso
Limitado

Concurso
Limitado

3.

Objecto do Concurso

Construção da
Secretaria Executiva
da Localidade de
Minheuene, Distrito de
Ancuabe
Contratação para
reabilitação da
residência do Chefe do
Posto administrativo
de Meza, Distrito de
Ancuabe
Conclusão da Sala
de Sessões do Posto
administrativo de
Metoro, Distrito de
Ancuabe

Concorrentes
elegíveis

Data de
entrega das
Propostas

30/08/2021
10:15H
Pessoas
singulares,
Micro,
Pequenas
e Médias
Empresas
inscritas no
Cadastro Único

30/08/2021
10:15H

30/08/2021
10:15H

Data de
abertura das
Propostas

30/08/2021
10:30H

30/08/2021
10:30H

30/08/2021
10:30H

Data e hora
de anuncio de
posicionamento
dos
concorrentes

06/09/2021
10:00H

06/09/2021
10:00H

06/09/2021
10:00H

Data da Visita
do local da
Obra

20/08/2021
10:00H

20/08/2021
10:00H

20/08/2021
10:00H

Certifico, para efeitos de publicação,
que por escritura de onze de Agosto
de dois mil e vinte e um, exarada de
folhas vinte e nove verso a trinta e
um, do livro de notas para escrituras diversas número trezentos e
sessenta e um, traço “B”, do Segundo Cartório Notarial de Maputo,
perante mim, DANILO MOMADE
BAY, Conservador e Notário Superior em exercício no referido Cartório, foi celebrada uma Escritura de
Habilitação de Herdeiros por óbito
de AMÉLIA ANÍBAL NHAMPOSSE,
de vinte e nove anos de idade, no
estado de casada sob o regime de
comunhão geral de bens com Jorge
Janela Mabjaia, natural de Maputo, com última residência habitual
no bairro de Infulene-sede, filha de
Aníbal Bernardo Nhamposse e de
Elisa Isabel Venâncio Mahumane.
Que a falecida não deixou
testamento ou qualquer outra
disposição da sua última vontade
deixou como únicos e universais
herdeiros de todos os seus bens, seu
esposo Jorge Janela Mabjaia, viúvo,
natural de Maputo, que ocupa simultaneamente a posição de meeiro.

Ancuabe, aos 16 de Agosto de 2021
A Autoridade Competente

Maputo, aos 16 de Agosto de 2021

Ilegível
8906

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE AMÉLIA
ANIBAL NHAMPOSSE

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

O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviço ao
Estado, aprovado pelo Decreto n.º 05/2016, de 8 de Março.

7997

A Notária
(Ilegível)

28 /15

CHIMOIO

22 /12
BEIRA

24 /19

VILANKULO

25 /18
INHAMBANE

25 /19
XAI-XAI

26 /13
MAPUTO

27 /15
MARÉS
PREIA-MAR – Às 02.28 e às 15.04
horas, com 2.73 e 2.91 metros, respectivamente

BAIXA-MAR – Às 08.44 e às 21.09
horas, com 1.20 e 1.11 metros, respectivamente

PENSAMENTO DO DIA

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE
REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA
CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO
SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL
DE MAPUTO

ANÚNCIO DE CONCURSO LIMITADO no 04C020041/GDA/01/2021

QUELIMANE

INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

ter uma imperatriz.
Vários especialistas têm trabalhado numa
forma de combater o problema da sucessão e
a alteração à lei parece ser a única solução para
contornar a questão. No entanto, e segundo
avança a imprensa do país, o primeiro-ministro Yoshihide Suga mantém-se fiel à sua
ideia de que apenas os homens podem ocupar
um lugar na linha da sucessão ao trono, pelo
que, por enquanto, o problema continuará a
existir. Além do problema da sucessão, levanta-se ainda a questão de, quando ascender ao
trono, Hisahito não ter qualquer rede de apoio
da família para governar. A menos que as suas
irmãs e a sua prima decidam permanecer solteiras, não perdendo o estatuto de princesas,
assim que se casarem perdem o título, passam
a ser plebeias e deixam de poder representar a
Coroa em atos e visitas oficiais. Ao perderem
o estatuto, os possíveis filhos homens que venham a ter não poderão, em nenhuma hipótese, constar na linha da sucessão ao trono do
Crisântemo.
De salientar que caso Hisahito não tenha
um filho varão, o problema da sucessão volta a
estar em cima da mesa, dado que não existirá
nenhum herdeiro. - (sapo.pt)

República de Moçambique
Província de Cabo Delgado
GOVERNO DO DISTRITO DE ANCUABE
SECRETARIA DISTRITAL
Unidade Gestora Executora das Aquisições

NAMPULA

27/17

LUA NOVA - Será no domingo, às 14.12 horas

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO
DO ESTADO NA CIDADE DE
MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E
TRABALHO
DEPARTAMENTO DE REGISTOS E
NOTARIADO
3.º CARTÓRIO NOTARIAL DA
CIDADE DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine, n.º 1472 – 1.º
andar

TETE

29 /17

FASE DA LUA

Mulheres não integram
linha de sucessão ao trono

mão.
Esta actividade faz parte
de uma acção maior designada “Cabo da Cultura” e que
inclui acções como formação, troca de experiências e
exposições entre os feirantes
e produtores de artesanato.
“Cabo de Cultura” inclui
ainda um grupo de artistas,
animadores culturais, empreendedores e amantes da
cultura.
Todos deram e continuam
a dar do seu tempo, saber e
algum outro recurso para a
efectivação desta ideia.
Para a exposição “Arte
(Sanato) de Cabo Delgado”,
os mentores da iniciativa planearam a venda dos objectos
artísticos expostos para que,
desta forma, seja possível
contribuir com este pouco
para o alívio das dificuldades
que têm vindo a ensombrar o
quotidiano dos moçambicanos, e não só, assolados pelos
ataques terroristas.

28/20

22 /10

tendo sido nomeado para
vários “MTV Africa Music
Awards”.
O sucesso não é apenas
de si, mas sim de família,
onde desponta a irmã, Filomena Maricoa, com a qual
Messias já fez alguns duetos.
Apesar de ter começado
pelo Hip-Hop com o Grupo
AMS, Messias Maricoa vê na
kizomba o estilo que depois
de 2015 começa a ser reconhecido pelo grande público, tendo já tido múltiplas
actuações na Europa, principalmente Europa.
O primeiro álbum de
Messias Maricoa saiu em
2016 e tinha o nome de
“Nhanhado”, que significa
“Estragado” ou “Esmagado”, um dos primeiros temas pelo qual ficou conhecido.

sias Maricoa teve uma outra
participação internacional,
dando a sua contribuição no
álbum “Sound From Africa”,
do cantor tanzaniano Rayvanny.
Nascido em Nampula, no
ano de 1994, Messias Maricoa é considerado um dos
maiores prodígios moçambicanos no que ao estilo kizomba diz respeito.
Ao longo dos últimos
anos lançou vários singles
que somaram mais de 30
milhões de visualizações no
Youtube, mostrando que é
uma estrela em ascensão
neste estilo de música.
Numa área musical onde
cada vez mais são muitos os
cantores que surgem para
procurar o estrelato, Messias Maricoa mostra alguma
consistência de trabalho, já
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“DEVEMOS aceitar a decepção finita, mas
nunca perder a esperança infinita”.
- Martin Luther King (1929-1968), activista norte-americano dos direitos humanos
PROGRAMAÇÃO DA
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE
05:40 HINO NACIONAL
05:45 GINÁSTICA: YOGA
06:00 BOM DIA MOÇAMBIQUE
DIRECTO
08:00 TELESCOLA:
ENSINO PRIMÁRIO MATEMÁTICA DA 5ª
CLASSE
DESENHOS
ANIMADOS: CHAVES - “A
CASA DA BRUXA”
DIRECTO
08:30 TELESCOLA:
ENSINO PRIMÁRIO MATEMÁTICA DA 7ª
CLASSE
DESENHOS
ANIMADOS: CHAVES - “A
CASA DA BRUXA”
DIRECTO
09:00 NOTÍCIAS
09:05 TELESCOLA: ENSINO
SECUNDÁRIO FILOSOFIA DA 12ª CLASSE
DIRECTO
09:30 A HORA DO CTP - TETE:
“CAFÉ DO ZAMBEZE”
DIRECTO – TETE
10:00 NOTÍCIAS
10:05 TUDO ÀS 10
DIRECTO – 1ª PARTE
11:00 NOTÍCIAS
11:05 TUDO ÀS 10
DIRECTO – 2ª PARTE
12:00 NOTÍCIAS
12:05 TELENOVELA: “IMPÉRIO
DE MENTIRAS”
REPETIÇÃO/CAPÍTULO 29
13:00 JORNAL DA TARDE
DIRECTO
14:00 GRANDE ENTREVISTA
REPETIÇÃO

15:05 NOTÍCIAS
.
15:00 JUNTOS À TARDE
DIRECTO
16:00 NOTÍCIAS
.
16:05 ENCONTROS DA MALTA
DIRECTO
17:00 JORNAL EM LÍNGUAS
MOÇAMBICANAS
DIRECTO
17:45 GINÁSTICA: YOGA
18:00 PRIMEIRA PÁGINA
DIRECTO
19:00 JORNAL DE DESPORTO
DIRECTO
19:50 PUBLICIDADE
20:00 TELEJORNAL
DIRECTO
21:15 GRANDE DEBATE
DIRECTO
22:30 TELENOVELA: “IMPÉRIO
DE MENTIRAS”
CAPÍTULO 30/98
23:30 MOÇAMBIQUE DIGITAL
REPETIÇÃO
00:00 JORNAL DE DESPORTO
REPETIÇÃO
01:00 PRIMEIRA PÁGINA
REPETIÇÃO
02:00 JUNTOS À TARDE
REPETIÇÃO
03:00 TUDO ÀS 10
REPETIÇÃO
04:50 ENCONTROS DA MALTA
REPETIÇÃO
05:40 HINO NACIONAL
05:45 GINÁSTICA: HIT
06:00 BOM DIA MOÇAMBIQUE
DIRECTO

PROGRAMAÇÃO DA
RÁDIO MOÇAMBIQUE
00:20- FLASH CULTURAL

13:30- MOÇAMBIQUE DE LÉS-A-LÉS

02:10- É DESPORTO

14:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

03:05- SEM BARREIRAS

14:30- RÁDIO NOVELA “OURO
NEGRO”

04:00- FALA MOÇAMBIQUE
(REPETIÇÃO)

15:30- Á MULHER

04:57- HINO NACIONAL

16:10- SEGURANÇA RODOVIÁRIA

05:10- CAMPO E DESENVOVIMENTO

16:30- MINUTO DO CONSUMIDO

05:30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

17:30- RADIO ESCOLA/ ENSINO
SECUNDÁRIO

05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA
06:00- JORNAL DA MANHÃ
08:15- O NOSSO PORTUGUÊS
08:45- PETRÓLEO E GÁS DE A A
Z(REPETIÇÃO)
11:30- PARABÉNS A VOCÊ
12:00- TÓPICOS DO JORNAL DA
TARDE

18:10- UMA DATA NA HISTÓRIA
18:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
18:55- UMA HISTÓRIA PARA TI
19:00 -TÓPICOS DO JORNAL DA
NOITE
19:02- MAGAZINE DESPORTIVO
19:20- BOLETIM METEOROLÓGICO

12:02 - MAGAZINE DESPORTIVO

19:30- JORNAL DA NOITE

12:20 - BOLETIM METEOROLÓGICO

20:00- INFORMATIVO CORONAVÍRUS

12:30 - JORNAL DA TARDE

20:30- PANORAMA POLÍTICO

13:00- INFORMATIVO CORONAVÍRUS

21:05- ÚLTIMO TEMPO

NOTICIÁRIOS: 01, 03, 05, 06, 07, 08, 9, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19.30, 21,
22:00 E 23:00 HORAS.
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NECROLOGIA

MATILDE
LISSENGA

RAÚL MANUEL
VILAS AFONSO

SIMIÃO SEBASTIÃO
CUCO

FALECEU

FALECEU
FALECEU
Cláudio e Elsa James comunicam com profundo
pesar o falecimento do seu ente querido SIMIÃO
SEBASTIÃO CUCO, ocorrido no dia 14/8/2021,
na cidade de Pemba, cujas cerimónias fúnebres
se realizam hoje, terça-feira, dia 17/8/2021, às
11.00 horas, no Cemitério de Lhanguene. Paz à
sua alma.

A Direcção da Koca Missava, Lda
e todos colaboradores comunicam com profunda mágoa e consternação o falecimento do Sr.
RAÚL MANUEL VILAS AFONSO, sócio desta
empresa, ocorrido no dia 15/8/2021, no HCM, vítima de doença, cujo funeral se realizou no dia
16/8/2021, no distrito de Namaacha. À família
enlutada apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

8923

RAFAEL
NICOS MOIANE

8903

7986

MARAVILHA JOSÉ MUNGUAMBE

Seu esposo Armando João Tamele, filhos,
netos e demais familiares comunicam com
muita dor o falecimento da sua esposa e
mãe MATILDE LISSENGA, ocorrido no dia
13/8/2021, vítima de doença, cujo funeral se
realiza hoje, dia 17/8/2021, no Cemitério de
Lhanguene, às 11.00 horas. Paz à sua alma.

FALECEU

MARAVILHA JOSÉ MUNGUAMBE

FALECEU

FALECEU

Seu esposo Jossefo Nguenha, filhos Samito, Jaimito, Chica, Fifo e Jú, pai, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais
familiares comunicam com profunda dor e consternação o
falecimento de MARAVILHA JOSÉ MUNGUAMBE, ocorrido
no dia 14/8/2021, no HCB, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia
17/8/2021, às 14.00 horas, no Cemitério de Santa Isabel, na cidade da Beira,
antecedido de velório na capela do HCB, às 13.00 horas. Paz à sua alma.

Filipe Samuel Nguenha, Gertrudes Noronha e Letícia Nguenha comunicam com profunda dor e mágoa o falecimento
de sua cunhada e tia MARAVILHA JOSÉ MUNGUAMBE, ocorrido no dia 14/8/2021, no HCB, cujo funeral se realiza hoje,
dia 17/8/2021, às 14.00 horas no Cemitério Santa Isabel na cidade da Beira,
antecedido da missa do corpo presente na capela do HCB, às 13.00 horas.
Que Deus lhe dê o eterno descanso.

8922

8013

HERMÍNIO JOSÉ SEBASTIÃO
BAUTE

SANTOS ANTÓNIO BUENE

A Reitoria da Universidade Púnguè, docentes, CTAs e estudantes comunicam com profunda dor e consternação o desaparecimento físico
do dr. HERMÍNIO JOSÉ SEBASTIÃO BAUTE, docente do curso de Inglês, vítima de doença,
ocorrido no dia 14/8/2021, na cidade de Tete, cujo funeral se realizou na segunda-feira, dia
16/8/2021. À família enlutada endereçam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

A Direcção e trabalhadores da LAM AIRCRAFT APPEARANCE, Lda
comunicam com profunda dor e consternação o desaparecimento
físico do Sr. SANTOS ANTÓNIO BUENE, trabalhador desta empresa,
ocorrido na tarde de sábado, dia 14/8/2021, no HGM, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 17/8/2021, no Cemitério de Zimpeto, às 10.00 horas,
antecedido de missa de corpo presente na sua residência, no Bairro de Chamanculo “D”.
À família enlutada apresentam sentimentos de pesar e consternação.

154

8012

PAULO AZEVEDO BRITO

ALDEVINA MAVIE

FALECEU

FALECEU
Nestor, Arminda, Cândida, Carla e Emídio, genros, noras, netos, bisnetos e demais familiares comunicam com profunda
dor o falecimento da avó ALDEVINA MAVIE, ocorrido no dia
15/8/2021, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 17/8/2021, no
Cemitério de Michafutene, às 11.00 horas, em cerimónia restrita. Que Deus
lhe conceda eterno descanso. Paz à sua alma.

8008

8950

8935

Foi com profunda mágoa e consternação que
os funcionários da Administração do Palácio da
Presidência da República tomaram conhecimento
do desaparecimento físico da Srª LILÍ SOUZA ZUCULE, funcionária aposentada desta instituição,
ocorrido no dia 12/8/2021, no Hospital Geral de
Mavalane, vítima de doença, cujo funeral se realizou na sexta-feira, dia 13/8/2021, no Cemitério de
Michafutene. Paz à sua alma.

RENATO
FRANCISCO
PORTUGAL

O Conselho de Administração da Electricidade de Moçambique,
EP, o Comité da Empresa e trabalhadores em geral comunicam
com profunda mágoa e consternação o falecimento do Sr. SALOMÃO MAGUL,trabalhador desta empresa, ocorrido no dia
15/8/2021, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 17/8/2021, às 11.00
horas, no Cemitério de Michafutene, na província de Maputo. À família enlutada,
apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

Seis meses se passaram e a dor da tua ausência
continua ainda presente. A melhor maneira de te
homenagear é nos lembrarmos das tuas obras e
do teu legado, nosso imbondeiro. Em tua memória, filhos, netos e bisnetos comunicam que terá
lugar no dia 22/8/2021, às 7.00 horas, no cemitério
familiar, no posto administrativo de Nante, distrito
da Maganja da Costa, a cerimónia de deposição
de coroa de flores. Descanse em paz.

8004

8929

FALECEU

A Direcção-Geral da LAM, Comité Sindical e trabalhadores
em geral comunicam com mágoa o desaparecimento físico
do Sr. ANTÓNIO DA GRAÇA SOUTO, cujo funeral se realiza
amanhã, dia 18/8/2021, às 10.00 horas, no Cemitério de Lhanguene, antecedido
de velório na capela do HCM, às 9.00 horas. À família enlutada endereçam
sentidas condolências. Paz à sua alma.

FALECEU

(6º mês de eterna saudade)

SALOMÃO MAGUL

FALECEU

(9/9/1960-12/8/2021)

8914

O Conselho de Administração da Rádio Moçambique-EP,
Comités locais SNJ, SINTAC e trabalhadores em geral comunicam o falecimento de PAULO AZEVEDO BRITO, vítima de
doença, trabalhador desta Estação Emissora, cujo funeral se realizou no dia
16/7/2021, às 14.00 horas, no Cemitério Dona Ana em Quelimane. À família
enlutada apresentam as mais sentidas condolências.

ANTÓNIO DA GRAÇA SOUTO

7980

LILÍ SOUZA
ZUCULE

FALECEU

FALECEU

O Conselho de Administração do Banco de Moçambique e todos trabalhadores comunicam com profunda
dor e consternação o falecimento do Sr. RAFAEL NICOS MOIANE, trabalhador reformado, ocorrido no dia
15/8/2021, no Hospital Shifaa, vítima de doença, cujas
cerimónias fúnebres se realizaram no dia 16/8/2021,
às 13.00 horas, no Cemitério de Michafutene. À família
enlutada apresentam as mais sentidas condolências.
Paz à sua alma.

Publicidade

ERNEU COSME MUNDAPA

FLORIANO QUINCARDETE JÚNIOR

FALECEU

FALECEU

O Conselho de Administração da Electricidade de Moçambique,
EP, Comité da empresa e trabalhadores em geral comunicam
com profunda mágoa e consternação o falecimento do Sr. ERNEU COSME MUNDAPA, trabalhador desta empresa, ocorrido
no dia 13/8/2021, vítima de doença, cujo funeral se realizou no dia 16/8/2021, no
cemitério familiar, na cidade de Pemba, província de Cabo Delgado. À família
enlutada apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

Seu filho Ivaldo Quincardete, netos Denise, Ivaldo Jr. e demais familiares comunicam com profunda dor o desaparecimento físico do seu ente querido FLORIANO QUINCARDETE
JÚNIOR, vítima de doença, ocorrido no dia 16/8/2021, em Mocuba, cujas
cerimónias fúnebres se realizam hoje, terça-feira, dia 17/8/2021, no Cemitério
Velho de Mocuba. Paz à sua alma.

8006

8949

MARIA BEATRIZ DE SOUSA
MORAIS

JAIME AMOSSE MACUCULE
FALECEU

FALECEU
As famílias Silva, Figia e Fagilde comunicam com profunda mágoa
e consternação o falecimento do seu ente querido MARIA BEATRIZ
DE SOUSA MORAIS, ocorrido no dia 16/8/2021, vítima de doença, cujo funeral se realiza
hoje, dia 17/8/2021, no Cemitério da Texlom, às 10.00 horas, precedido de missa de corpo
presente na capela do Hospital Militar. Que a sua alma descanse em paz.

A Direcção-Geral e colaboradores em geral da PETROGÁS, SA
comunicam com profunda dor e consternação o desaparecimento
físico do Sr. JAIME AMOSSE MACUCULE, pai do colaborador Jaime
Macucule, ocorrido na sexta-feira, dia 13/8/2021. À família enlutada
apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

8930

8924
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AVISO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE LUDEGÉRIO DE FIGUEIREDO CORREIA
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura do dia
doze do mês de Agosto do ano dois mil e vinte e um, lavrada
de folhas dezassete a dezoito, do livro de notas para escrituras
diversas número 98-A, a cargo de Momede Faruco Mamudo
Mujavar, licenciado em Direito, Conservador e Notário Superior em exercício no referido Cartório, foi celebrada uma
Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito do senhor
LUDEGÉRIO DE FIGUEIREDO CORREIA, ocorrido no dia dez
de Março de dois mil e vinte e um, na altura com sessenta e
nove anos de idade, no estado civil que era solteiro, de nacio-

Que nos termos da lei não há outras pessoas que prefiram a
indicada herança ou que possam concorrer a esta sucessão.
Para fins do disposto no artigo 92 do Código do Notariado em
vigor, faz-se esta publicação em conformidade com a referida
escritura de habilitação a que me reporto.

nalidade moçambicana, filho de Mário de Figueiredo Correia e
de Maria de Fátima da Conceição.
Que o autor da herança não deixou testamento nem qualquer
disposição que expressa a sua última vontade.
Que a herança é constituída por imóvel e valores monetários
depositados em bancos.
Que deixou como únicos e universais herdeiros seus irmãos:
Alberto Mário Correia, Laura Figueiredo Correia, Célia
Mário Correia, solteiros e divorciada, naturais de Chicumbane
- Xai-Xai e residentes em Xai-Xai.

Está conforme
Cartório Notarial de Xai-Xai, aos 13 de Agosto de 2021
O Notário
(Ilegível)

43

AVISO

O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos do artigo 27
do Regulamento da Lei de Minas em vigor, aprovado pelo Decreto nº
31/2015, de 31 de Dezembro, correm éditos de 30 (trinta) dias, a contar da segunda publicação no Jornal “Notícias”, chamando a quem se julgue com direito a opor-se que seja atribuída a Licença de Prospecção e
Pesquisa número 10470L para Grafite, no distrito de Angónia, na província de Tete, a favor da requerente HDC Indústrias Sociedade Unipessoal, Lda, com as seguintes coordenadas geográficas:
Vértice
1
2
3
4
5
6
7
8

O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento da
Lei de Minas em vigor, aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro, correm
éditos de 30 (trinta) dias, a contar da segunda publicação no Jornal “Notícias”, chamando a quem se julgue com direito a opor-se que seja atribuída a Licença de Prospecção e
Pesquisa número 10470L para Ouro e Minerais Associados, no distrito de Chiuta, na
província de Tete, a favor da requerente Braz Inertes, Sociedade Unipessoal, Lda, com
as seguintes coordenadas geográficas:
Vértice
1
2
3
4

Latitude
-15 15 50,00
-15 15 50,00
-15 21 30,00
-15 21 30,00

Longitude
33 07 10,00
33 08 0,00
33 08 0,00
33 07 10,00

-14
-14
-14
-14
-14
-14
-14
-14

Latitude
29 40,00
27 30,00
27 30,00
27 20,00
27 20,00
27 0,00
27 0,00
29 40,00

34
34
34
34
34
34
34
34

Longitude
05 20,00
05 20,00
06 20,00
06 20,00
07 30,00
07 30,00
08 30,00
08 30,00

MORADA nova e moderna, tipo 4,
num R/C e 1.º andar, todos quartos
suites, com piscina e jardim, na Costa
do Sol, vende-se por 25 milhões de
meticais, negociáveis. Não hesite, ligue
já. Contacto: 82-6421191, 84-8474370
ou 87-8474370.

APARTAMENTOS, flats, geminadas,
vivendas, propriedades, terrenos, instalações, lojas, armazéns, nas cidades de
Maputo, Matola e arredores, procura-se
para comprar e arrendar. Tem clientes
em carteira. Contacto: 84-7036641 ou
82-4652500.

PROPRIEDADE industrial com área de
20.840m², situada na Machava, Rua das
Mulheres, nº 1027, vende-se. Contacto:
84-2943520.
7719

PROPRIEDADE em Cumbeza, num
terreno murado de 20x40m, com portão,
construção até à viga geral, a 900m da
estrada, com água e energia, vende-se.
Contacto: 84-1362901, Álvaro.

8837

FLATS espaçosas e modernas, em
prédios pequenos: tipo 2, num 2º andar, no B. Central, vende-se por 4 250
000,00MT; tipo 3, num 2º andar, no B.
Central por 9 500 000,00MT; tipo 2,
num 3º andar, no B. Polana por 7 300
000,00MT; moradia de 2 pisos, tipo 8,
com 3 suites e quintal enorme, no B.
Sommerschield 1 por 60 000 000,00MT,
negociáveis. Contacto: 84-2556815 ou
87-4151955.
8439

8908

8918

VENDE-SE: Flat tipo 2, num R/C, com
wc, cozinha na Polana; flat tipo 3, num
3.º andar - último, com wc, cozinha,
na Polana; restaurante, apartamentos,
escritório, na Matola - Hanhane e propriedade de 20x40m, com anexo tipo
2, no Bairro Mussumbuluco, na zona
do Spar-Novare. Contacto: 84-5926445.
8813

PROPRIEDADE de 20x45, no Belo Horizonte, vende-se por 1 500 000,00MT;
propriedade de 15x30m, na Matola, por
1 000 000,00MT; propriedade de 20x40,
no Kumbeza, por 800 000,00MT; propriedade de 15x30, no Sommerschield
II, por 3 800 000,00MT. Contacto: 847196690 ou 82-6840156.
8910

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE TETE
SERVIÇO PROVINCIAL DE SAÚDE
REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Artigo 64 do Regulamento de contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e prestação de Serviços ao Estado,
aprovado pelo Decreto nº5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação de objectos de concursos abaixo indicados aos seguintes concorrentes:
Nº Concurso

Objecto de contratação

Modalidade

58F000141/P.D/ Contratação para execução de fornecimento de 2.779,01 litros de diesel,
O.E/0006/2021 300 litros de gasolina, 100 litros de óleo 90 e 600 litros de óleo 40
58F000141/C.L/
Contratação para execução de fornecimento de material informático
O.E/0015/2021
58F000141/
Contratação para prestação de serviços de produção de panfletos e
A.D/
cartazes
B.M/0007/2021

Concurso
de Pequena
Dimensão
Concurso
Limitado
Ajuste Directo

Adjudicatário

Valor de
AdjudicaçãoIncluindo IVA

Grupo I.A.M, Lda

400.000,00 Mt

Casa Família, E.I

636.160,00 Mt

ELL TM Serviços,
Lda

940.000,00 Mt

Fornecimento de
Combustível e
Lubrificantes

Abertura
Propostas

30/08/21
11:00

30/08/21
11:15

03/09/21
11:00

90 Dias

1.000,00MT

ARRENDA-SE
ARRENDA-SE na Polana, Prédio Pigal,
num 5.º andar, sem elevador, climatizado, com água quente 24 horas por 28
000,00MT, negociáveis; tipo 3, num 5.º
andar, sem elevador e estacionamento
por 35 000,00MT; vivenda tipo 6, com
6 suites, 2wc, apoio, com piscina, na
Matola-Rio por 150 000,00MT. Contacto:
84-7036641 ou 82-4652500.
8925

TIPO 3, num 1.º andar, no Alto Maé,
arrenda-se por 30 000,00MT; moradia
num R/C e 1.º andar, tipo 3, na Av. Mao
Tsé-Tung, arrenda-se 75 000,00MT; moradia tipo 8, com 6 suites, na Sommerschield por 500 000,00MT; tipo 3, num
2.º andar, na Polana por 40 000,00MT;
tipo 3, num 2.º andar, na Malhangalene
por 30 000,00MT; tipo 3, num 2.º andar,
na Malhangalene por 30 000,00MT.
Contacto: 84/86-8885290, Sr. Lisboa.
8932

DIVERSOS
PRESTIG Tecno Services: Obras de
reabilitação, acabamento de edifícios,
residências, tecto-falso, alumínio, faixadas, vidros, serrilharia, estruturas, elevadores, modernização, manuntenção,
instalação eléctrica, grupo geradores,
climatização, redes eléctricas e projectos
de engenharia. Contacto: 84-5629713
ou 86-1320050.

8925

6418

FLAT tipo 3, num 4.º andar, com elevador 24 horas, 3wc e parqueamento,
no B. Polana, vende-se por 7 500
000,00MT; tipo 3, num 3º andar, com
2wc e parqueamento, no B. Central por
5 500 000,00MT; tipo 3, num 1º andar,
com garagem fechada, no B. Alto Maé
por 4 600 000,00MT; tipo 2, num R/C,
com garagem fechada, no B. Alto Maé
por 3 500 000,00MT, negociáveis. Contacto: 84-2194513.

HABILITAÇÃO NOTARIAL POR ÓBITO DE
MARIA OLIVETE JACINTA BELCHIOR TAIMO

304

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura do dia dez de Julho de
dois mil e vinte e um, lavrada de folhas cento e vinte e três a folhas cento e vinte
e quatro, do livro de notas para escrituras diversas número oitenta e um, a
cargo de Fernanda Razo João, Notária Superior em pleno exercício de funções
notariais, foi celebrada uma Escritura de Habilitação Notarial por óbito de Maria
Olivete Jacinta Belchior Taimo, falecida no dia sete de Junho de dois mil e vinte
e um, na Beira, onde teve o seu último domicílio, que em vida era natural de Tete,
o qual se encontrava no estado de divorciada.
Mais certifico que na referida escritura foram declarados como únicos herdeiros,
seus filhos: Ana Gizela Belchior de Sousa Mussagy, casada, natural de Tete,
residente na cidade da Beira e Dirce Iva Belchior Pires, solteira, maior, natural
da Beira, residente na Cidade da Beira, Olivete Eulália Cristiano Taimo, solteira,
maior, residente na Cidade da Beira, Paulo Taimo Belchior Cristiano Taimo,
solteiro, maior, natural da Beira, residente na Cidade da Beira.
Está conforme
Primeiro Cartório Notarial da Beira, aos 29 de Julho de 2021
A Notária Superior
Fernanda Razo João
7812

1. O Cofre Geral dos Registos e Notariado convida pessoas singulares, micro, pequenas e médias empresas inscritas no Cadastro Único de
Empreiteiros de Obras Públicas, Fornecedores de Bens e Prestadores de Serviços a apresentarem proposta fechada para o concurso discriminado na tabela abaixo:

Objecto

8925

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
PRIMEIRO CARTÓRIO NOTARIAL DA BEIRA

ANÚNCIO DE CONCURSOS

Limite de
Entrega
Propostas

8921

LOJA, com 30 m², num prédio novo,
na Matola-Rio, zona movimentada, à
berma da estrada, vende-se por 2 200
000,00MT, negociáveis; armazém na
Mozal-mercado, com 450 m² coberto e 1
250 m² não coberto por 5 000 000,00MT;
geminada num r/c e 1.º andar, em
Kumbeza, tipo 3, com 2wc por 2 000
000,00MT. Contacto: 84-7036641 ou
82-4652500.

PROPRIEDADES vende-se: Na Matola-Rio, à berma da Estrada Velha, com
5 000m², vedados por 5 000 000,00MT;
na Matola-Rio, paragem 16km, com 5
000m², por 10 000 000,00MT; no Djonasse 20x40m, por 450 000,00MT; no
Nkobe 20x40m, por 550 000,00MT; em
Marracuene com muro e dependência
por 900 000,00MT, todos negociáveis.
Contacto: 84-7036641 ou 82-4652500.

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

Valor
Validade
Posicionamentos Proposta Documento
Concurso
dos concorrentes

PROPRIEDADE no Zimpeto, de 20x40,
vende-se por 600 000; casa tipo 2 por
1 500,00MT; na Katembe, em frente à
praia, casa tipo 3, numa área de 35x35
por 19 000 000; no Xipamanine, propriedade de 18x32 por 6 000 000; em
Marracuene-Batelão, 30x30, vedado,
com dependência por 1500,00MT.
Contacto: 82-8407373 ou 84-0704084.

8927

Autoridade Competente
Ilegível

Data e Hora

8925

8334

8768

Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)

Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)

VENDE-SE

FLAT tipo 1, na Avenida Maguiguana, no
Bairro Central, próximo da Electricidade
de Moçambique, vende-se. Contacto:
84-4108706.

Maputo, aos 5/8/2021
O Director-Geral

Maputo, aos 21/12/2020
O Director-Geral

VENDE-SE

Garantia
Provisória

Não
Requirida

Modalidade
C. Limitado
N˚ 13/CGRNUGEA/2021

Local da
abertura das
propostas e do
posicionamento

Adenda de anúncio de concurso
e de manifestação de interesse:
De acordo com os anúncios publicados no jornal “Notícias” do
dia 07 de Agosto de 2021, edição nº 31.363, página número 10,
para Manifestação de Interesse 47D000752/MI/0002/2021,
erradamente fez-se menção ao prazo de entrega de propostas
até 16 de Agosto, pelo que deve ser considerada a seguinte nova
redacção:

Cofre Geral
dos Registos e
Notariado

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar o documento do concurso ou adquiri-lo no endereço descrito
abaixo, pela importância não reembolsável indicada na tabela acima, mediante apresentação de talão de depósito do Banco Absa, na conta
nº 32111000061, NIB 000200323211100006105, em nome da mesma Instituição.
Cofre Geral dos Registos e Notariado.- Rua de Bagamoio Número 48 1º andar, Telefone +25821311367/+25821311368/860423313
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 Marҫo.
Maputo, Agosto de 2021
O Presidente do Conselho de Administração do Cofre
____________________________
Ilegível

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS
HÍDRICOS
Administração Regional de Águas do Norte, Instituto Público



Manifestação de interesse: Nº 47D000752/
MI/0002/2021 prazo de entregadas propostas até ao
dia 25 de agosto de 2021 até às 9 horas.



Anúncio de Concurso:
N° 47D000752/
CL/0003/2021, é retirado para manifestação de
interesse sendo a data limite de entrega o dia 30 de
Agosto de 2021 até às 10 horas.



Os
concursos
números
Nº
47D000752/
CL/0004/2021; Nº 47D000752/CL/0005/2021 e
Nº 47D000752/CL/0006/2021 mantêm-se e ficam
alteradas as datas de entrega passando para o dia
26.08.2021 e o horário mantêm-se.
Autoridade Competente
Ilegível
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MUNDIAL DE FUTEBOL DE PRAIA

Moçambique vence Uruguai
no primeiro ensaio em Moscovo

A

SELECÇÃO Nacional de Futebol de Praia
derrotou ontem a sua
similar do Uruguai
por 2-0, no primeiro
jogo particular realizado em
Moscovo, capital russa, onde a
partir de sexta-feira vai disputar o Campeonato do Mundo
da modalidade.
A partida serviu para as
duas selecções nacionais acertarem os últimos detalhes
tendo em vista a competição.
O primeiro período terminou sem golos, sem espaço
para jogadores como Bella e
Quinta, que são referências
já reconhecidas nestas competições.
No segundo período, o
combinado
moçambicano
abriu o activo por intermédio
de Ângelo, tendo a seguir Yuran fixado o resultado final.
Entretanto, ontem realizou-se um encontro entre a
FIFA e os chefes das delegações
para algumas explicações relativas ao evento. Os delegados
visitaram o estádio onde vai
decorrer o campeonato, tendo

Mónaco pode voltar a festejar esta noite

LIGA DOS CAMPEÕES EUROPEUS

Mónaco-Shakhtar hoje
na abertura dos “play-off”
Moçambique saiu-se bem do ensaio frente ao Uruguai

ficado a saber que as condições
estão criadas e o palco em perfeitas condições.
Os jogos terão lugar no

Complexo Olímpico Luzhniki. Este recinto foi construído
para o Campeonato do Mundo
de Beach Soccer da FIFA Rús-

sia 2021.
Refira-se que o presidente
da Federação Moçambicana
de Futebol (FMF), Feizal Si-

dat, chega na tarde de hoje a
Moscovo, a convite da FIFA,
para assistir ao Campeonato do
Mundo da modalidade.

LIGAS EUROPEIAS

Braithwaite destaca-se na ausência de Messi
O BARCELONA fez, domingo, o arranque para a temporada 2021/2022 da La Liga,
naquele que foi o primeiro
jogo sem Messi. Já não há Messi, mas há Martin Braithwaite,
que aproveitou para brilhar,
ao fazer dois golos e uma assistência na vitória, por 4-2,
diante da Real Sociedad .
A formação de Ronald Koeman entrou com vontade de marcar rápido e logo
nos dois minutos iniciais
esteve perto de o fazer. Primeiro por Braithwaite, com
um remate defendido por
Alex Remiro, e depois por
Griezmann.
O Barcelona controlava
por completo o jogo, com mais
posse de bola, mais remates e
mais tentativas de golo. Só faltava a bola entrar.
Aos
12
minutos,
Griezmann esteve novamente
perto de inaugurar o marcador. O avançado francês cabeceou para o canto superior direito, mas Alex Remiro voltou
a fazer uma enorme defesa.
O mesmo Remiro que
pouco depois não conseguiu
evitar o golo de Gerard Piqué.
Aos 19’, Memphis Depay fez a
cobrança de uma falta e já na
pequena área Piqué cabeceou
para o 1-0. Depay, um dos reforços do Barça deste Verão,
poderia ter dilatado a vantagem por duas vezes, mas Alex
Remiro negou-lhe o golo.
No entanto, o 2-0 acabou
por chegar mesmo em cima
do intervalo por intermédio de
Braithwaite, após cruzamento
de Frenkie de Jong.

O Barcelona entrou na segunda parte tal como saiu da
primeira - a marcar. Porém,
Griezmann estava em fora-de-jogo e o golo não contou. Mas aos 59’, Braithwaite
estava no sítio certo e fez o 3-0
para a equipa catalã, o segundo da conta pessoal no encontro, após um ressalto dentro
da área.
A quinze minutos do final do encontro, Pedri esteve
perto de ampliar a vantagem
para o Barcelona, mas Remiro
voltou a defender.
Aos 82 minutos, a Real Sociedad reduziu para 3-1, por
Julen Lobete e o Barcelona ainda apanhou um susto quando Mikel Oyarzabal fez o 3-2.
A equipa de Ronald Koeman
acabou por chegar ao quarto
golo já no período de compensação por Sergi Roberto.
CAMPEÃO ENTRA A
VENCER
Ainda na Espanha destaque para o facto de Atlético
de Madrid ter começado com
nota positiva a defesa do título, ao vencer, por 2-1, no reduto do Celta de Vigo.
A equipa orientada por Diego Simeone adiantou-se aos
23 minutos, por Ángel Correa.
Já na segunda parte, aos 59,
Iago Aspas restabeleceu a igualdade, mas o internacional
argentino dos “colchoneros”
voltou a marcar, aos 64 minutos, fixando o resultado final.
Nota para a expulsão de
Mario Hermoso, central do
Atlético, já em cima do apito
final, aos 90+6.

ANGERS, CLERMONT
E PSG NA LIDERANÇA
O Angers, o recém-promovido Clermont e o Paris Saint-Germain lideram a
primeira Liga francesa.
O Angers venceu, domingo, com golos dos marroquinos Sofian Boufal, aos 20
minutos, e Azzedine Ounahi,
aos 77, e do brasileiro Marcelo, aos 53, na própria baliza, e
beneficiou ainda da expulsão
do costa-marfinense Maxwel
Cornet, aos 65.
O recém-promovido Clermont recebeu e bateu, por
2-0, o Troyes, com dois golos do guineense Mohamed
Bayo, aos 53 e 65 minutos, e
segue entre o grupo de líderes invictos da liga gaulesa,
que, à segunda jornada, está
reduzido a apenas três.
O Marselha desperdiçou
a oportunidade de integrar o
grupo dos líderes ao empatar
a 2-2 na recepção ao Bordéus,
numa partida em que esteve
a vencer, por 2-0, com golos do turco Cengiz Under e
de Dimitri Payet, aos 34 e 41
minutos, respectivamente.
O Bordéus foi superior
na segunda parte e empatou
com golos de Timithée Pembélé, aos 51 minutos, e Rémi
Oudin, aos 57, conquistando
o primeiro ponto.
O Marselha é sexto, com
quatro pontos, enquanto o
Bordéus ocupa o 16.º lugar,
com um.
O Nantes venceu na recepção ao Metz, por 2-0,
com golos de Kolo Muani, aos
12 minutos, e Ludovic Blas,

Mbappé decidido
a rumar a Madrid
A IMPRENSA espanhola avançou ontem que
Mbappé vai conversar com Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, para comunicar que quer
negociar com o Real Madrid. Há muito tempo
que se fala da ida de Mbappé para o Real Madrid
e agora a novela pode revelar novos contornos.
De acordo com o El Chiringuito, de Espanha, o
avançado francês rejeitou todas as propostas de
renovação e esperava-se que ontem falasse com
Nasser Al-Khelaifi para comunicar a vontade em
deixar o PSG.
De acordo com a publicação, a decisão do
jogador é irreversível e os parisienses poderão

passar da tentativa de uma renovação de contrato à procura de novo destino para Mbappé.
O que reforça a notícia da possível ida de
Mbappé é o facto de não ter estado presente
nas comemorações do 32º aniversário de Ander
Herrera. O médio Ander Herrera organizou uma
festa de aniversário e convidou os companheiros
de equipa no PSG. As maiores figuras do plantel
e mesmo alguns reforços - casos de Messi e Sergio Ramos - apareceram, mas há uma ausência
a ser comentada. Pelo menos na fotografia de
grupo partilhada pelo espanhol nas redes sociais,
Mbappé não aparece.

aos 49, e segue na quinta
posição da tabela classificativa, com quatro pontos. O
Metz é o 15.º colocado, com
um ponto.
A segunda jornada do
PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE
REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E
TRABALHO
DEPARTAMENTO DE REGISTOS
E NOTARIADO
3.º CARTÓRIO NOTARIAL DA
CIDADE DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine, n.º 1472 –
1.º andar

HABILITAÇÃO DE
HERDEIROS POR
ÓBITO DE JANUÁRIO
CONSTANTINO DOS
SANTOS FERREIRA
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de dez
de Agosto de dois mil e vinte e
um, exarada de folhas sessenta
e três a folhas sessenta e cinco,
do livro de notas para escrituras
diversas número oitocentos e
setenta e nove, traço “D”, no Terceiro Cartório Notarial, perante
ANDRÉ CARLOS NICOLAU, licenciado em Direito, Conservador e
Notário Superior, em exercício no
referido Cartório, foi lavrada uma
Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de JANUÁRIO
CONSTANTINO DOS SANTOS
FERREIRA, no estado de casado
com Rassula Osmane Ismael
Mahomed Sucá Ferreira, sob o
regime de bens supletivos, natural de Machava - Matola, residente que foi na Matola - Machava
- Nkobe, sendo filho de Constantino dos Santos e Rosita João Ferreira.
Que ainda pela mesma escritura
pública foram declarados como
únicos e universais herdeiros de
todos os seus bens e direitos, sua
esposa acima identificada, seus
filhos: Sérgio Ismael dos Santos Ferreira, casado com Lúcia
Salomão Manhiça Ferreira, sob o
regime de bens supletivos, Constantino dos Santos Ferreira,
solteiro, Francina Cacilda dos
Santos Ferreira Lopes, casada
com Walter Mauro Gonçalves
Lopes, sob o regime de comunhão de bens adquiridos; Sónia
Januário dos Santos Ferreira,
casada com Celso Gabriel Maleiane, sob o regime de comunhão geral de bens, Rosia Alice
dos Santos Ferreira, solteira,
Ivan Fernandes dos Santos Ferreira, solteiro e Deyse Lopes
dos Santos Ferreira, solteira,
todos naturais de Maputo, onde
residem.
Que não existem outras pessoas
que segundo a lei prefiram aos
declarados herdeiros ou com eles
possam concorrer à sua sucessão.
Está conforme
Maputo, aos 13 de Agosto de
2021
A Notária
(Ilegível)
8010

campeonato francês foi ainda marcada pelos empates
nos jogos Brest-Reims (1-1),
Lens-Saint´Étienne
(2-2),
Reims-Montpellier (3-3) e
Marselha-Bordéus (2-2).

O MÓNACO recebe esta noite
(21:00 horas) o Shakhtar Donetsk no jogo de grande destaque da abertura da fase de
“play-off” da Liga dos Campeões Europeus.
Em partida da primeira “mão” da etapa decisiva
de apuramento, o Mónaco é
teoricamente principal candidato a passar para a fase
de grupos, mas o Shakhtar,
habituado a estas andanças,
terá uma palavra a dizer.
Ainda hoje, o Sheriff Tiraspol vai receber o Dínamo
Zagreb e o Salzburgo defrontará o Brondby.

A fase dos “play-off”
continua amanhã, dia em
que o Benfica receberá o PSV
Eindhoven, o Young Boys
terá pela frente o Ferencvaros, e o Malmö enfrentará o Ludogorets Razgrad.
Os seis vencedores desta fase
vão juntar-se às 26 equipas já
certas na fase de grupos, a saber: Manchester City, Manchester United, Liverpool e
Chelsea (Inglaterra), Bayern
Munique, Leipzig, Borussia Dortmund e Wolfsburgo
(Alemanha), Inter de Milão,
Milan, Atalanta e Juventus
(Itália), Atlético Madrid, Real

Madrid, Barcelona, Sevilha e
Villarreal (Espanha), Lille e
PSG (França), Sporting e FC
Porto (Portugal), Zenit (Rússia), Club Brugge (Bélgica),
Dínamo Kiev (Ucrânia), Ajax
(Países Baixos/Holanda) e
Besiktas (Turquia).
Lembre-se que os eliminados na terceira pré-eliminatória (Spartak Moscovo,
Sparta de Praga, Genk e Midtjylland) juntar-se-ão ao
lote que é agora de 16 equipas já confirmadas na fase de
grupos da Liga Europa. Restam mais 16 das 32 vagas por
apurar.
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JOGOS PARALÍMPICOS TÓQUIO-2020

Delegação moçambicana
parte debaixo de lamentações

O

Delegação aos Jogos Paralímpicos fotografada com o Secretário de Estado do Desporto no momento de despedida para Tóquio

PRIMEIRO
grupo
da delegação moçambicana aos Jogos
Paralímpicos de Tóquio-2020, que se
disputam entre 24 de Agosto e
5 de Setembro, parte hoje para
a cidade japonesa de Ehime,
onde cumprirá um pré-estágio
de cerca uma semana.
Para o efeito, a delegação
moçambicana despediu-se na
manhã de ontem do Secretário
de Estado do Desporto (SED),

Gilberto Mendes. Mas longe de
ser apenas um acto de despedida, o momento foi preenchido
durante largo tempo por reclamações do Comité Paralímpico
de Moçambique.
“Desportivamente estamos
bem preparados, mas estamos
com dificuldades logísticas:
temos défice na hospedagem
e alimentação para três membros da delegação e pocket
money para toda a delegação”,
disse Zeca Chaúque, presi-

dente do Comité Paralímpico
de Moçambique, quando lhe
foi dada a palavra por Gilberto
Mendes no anfiteatro da SED.
Mendes estranhou que os
problemas logísticos tenham
sido apresentados no momento da despedida da delegação
quando, segundo acrescentou,
espera-se outras manifestações.
O Comité Paralímpico ainda argumentou que por várias
vezes tentou uma aproximação

da SED, mas sem sucesso. Assim, os dois organismos decidiram reencontrar-se após os
jogos de Tóquio para reestruturarem os mecanismos de trabalho, tendo a SED prometido
encontrar mecanismos para
que haja uma melhor participação do combinado nacional.
Entretanto, no campo desportivo, Gilberto Mendes disse
que não é colocada nenhuma pressão à delegação moçambicana, “apenas honrem

a bandeira e o terceiro lugar
conquistado pela Edmilsa no
Rio-2016. Deem alegrias aos
jovens que lutam arduamente
em Cabo Delgado”.
Lembre-se que após pequena estada em Ehime, a delegação seguirá para o local dos
jogos, Tóquio, tendo a entrada
na Vila Olímpica prevista para
o dia 24 de Agosto. O regresso
será a 13 de Setembro.
Para estes Jogos Moçambique conta com dois atletas
(Edmilsa Governo e Hilário
Chavela) da categoria de T-13
(atletas com dificuldades de visão), com os quais se sonha com
o pódio. Destes, a medalha de
bronze do Rio de Janeiro-2016,
Edmilsa Governo, é a maior esperança do pódio da delegação
ao evento que marcará a estreia
paralímpica de Hilário Chavela.
A Missão Moçambique aos
Jogos Paralímpicos é chefiada
por Luís Rodrigues, integrando
ainda o presidente do Comité
Paralímpico de Moçambique,
Zeca Chaúque, uma responsável pela saúde, para além dos
treinadores dos qualificados,
nomeadamente Narciso Faquir
e Fernando Lucas, respectivamente de Edmilsa e Hilário
Chavela.

“CASO CHAWA”

“Canarinhos” recebem indemnização

Chawa, quando ainda era jogador do Costa do Sol

O COSTA do Sol recebeu, na
semana passada, a indemnização do “caso Chawa” do TS
Sporting da África do Sul, no
valor de 48 mil dólares americanos.
A informação foi avança-

da ao “Notícias” pelo secretário-geral do clube de Matchiki-tchiki, João Nhabanga,
o que marca o culminar de
cerca de ano e meio de imbróglio entre os campeões
nacionais e os sul-africanos.

A indemnização em causa
foi arbitrada pela FIFA depois
de um recurso do Costa do
Sol, que se viu injustiçado na
vinculação unilateral do internacional malawiano ao TS
Sporting. O Costa do Sol tinha

um contrato de mais duas
épocas com Chawa quando,
em Dezembro de 2019, este
assinou pelos sul-africanos
sem qualquer contrapartida
para os “canarinhos”, que de
imediato pediram a reparação de danos ao malawiano
e ao seu actual clube. Numa
primeira fase, o TS Sporting
recusou-se a atender o pedido do Costa do Sol, alegando
que quando assinou com o
extremo malawiano este não
tinha vínculo com nenhum
outro clube. Os campeões
nacionais provaram documentalmente os seus direitos, apresentando o contrato
que Chawa assinara nos meados de 2019 válido até 31 de
Outubro de 2021.
No início do ano passado,
a Federação Sul-Africana de
Futebol (SAFA), para o bem
do jogador, autorizou provisoriamente Chawa a jogar
pelo TS Sporting, enquanto
o imbróglio corria. Inconfor-

mado, o Costa do Sol recorreu
à FIFA, que no início deste
ano determinou uma indemnização de 45 mil dólares
a favor dos “canarinhos”,
quantia a ser paga em 45 dias.
Entretanto, os sul-africanos
não cumpriram com os 45
dias determinados pela FIFA,
pelo que à indemnização é
acrescida uma multa de três
mil dólares, o que perfaz 48
mil, ora nos cofres do Costa
do Sol.
Chawa jogou por duas
temporadas pelo Costa do
Sol (2018 e 2019), tendo sido
vencedor da Taça de Moçambique (2018), Supertaça e
Campeonato Nacional, ambas as conquistas em 2019.
Actualmente representa
o TS Sporting da II Divisão
sul-africana, sendo companheiro do internacional moçambicano Chico Muchanga.
Para além do Costa do Sol,
em Moçambique o malawiano jogou pelo Chibuto.

UD Songo já prepara eliminatória com os congoleses

LIGA DOS CAMPEÕES AFRICANOS

UD Songo projecta
campanha positiva
A UNIÃO Desportiva do Songo já está a trabalhar para garantir o apuramento à fase de
grupos da Liga dos Campeoes
Africanos, conforme garantiu
o técnico principal da equipa, Carlos Manuel “Caló”, em
reacção ao sorteio realizado recentemente na capital egípcia,
Cairo.
A equipa moçambicana vai
defrontar na pré-eliminatória
da competição a Associação
Desportiva de Otoho, da República do Congo. A pré-eliminatória das duas competições de
clubes terá lugar entre 10/12 (a
primeira “mão”) e 17/19 de Setembro (a segunda). A primeira
eliminatória será entre 15/17 e
22/24 de Outubro próximo.
Em caso de ultrapassar os
congoleses, o representante
moçambicano vai encarar na
primeira eliminatória o vencedor da eliminatória entre o
Fovu de Baham, dos Camarões,
e o Petro de Luanda, de Angola. Os angolanos disputaram

a última edição da Liga dos
Campeões Africanos, tendo
terminado em último lugar no
seu grupo.
Caló referiu que “a expectativa é fazermos uma boa
campanha, é o que projectamos; estamos a nos preparar
já há algum tempo e usamos
inclusive o campeonato nesse
sentido. Já temos o adversário e
vamos trabalhar nas próximas
três semanas no sentido de fazermos uma primeira “mão”
satisfatória e fazermos um resultado que nos permita discutir a eliminatória na segunda
“mão”. Estamos a nos preparar
afincadamente para dar alegria
ao futebol moçambicano”.
Indagado sobre o potencial
do adversário, o técnico apontou ser uma equipa emergente,
mas com indicações de complicar as aspirações dos “hidroeléctricos”. “É um adversário que ascendeu à primeira
divisão do Congo em 2016, não
tem um palmarés muito rico,

já esteve na fase de grupos e foi
eliminado em 2020 pelo Mamelodi Sundowns, não tem
uma grande história, é uma
equipa emergente, mas pelo
que tem feito nos últimos anos
é um adversário a ter em conta e que dá a entender que não
será um adversário fácil”.
De referir que na última
participação nas Afrotaças, os
dois representantes nacionais
caíram na primeira eliminatória. O Costa do Sol foi eliminado pelo FC Platinum do
Zimbabwe, na corrida à fase de
grupos da Liga dos Campeões
com um agregado de (4-1) e
a União Desportiva do Songo
pelo NAPSA Stars com 1-1 em
casa e nulo fora de portas.
Os vice-campeões nacionais vão às eliminatórias da
Liga dos Campeões em virtude
da desistência do Costa do Sol,
campeão nacional alegadamente por limitações financeiras e pelo facto de ter um
plantel fraco.

XADREZ

Olimpíadas online só
a partir de sexta-feira

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO

Mexer conquista primeiro ponto
O BORDÉUS, com Mexer a titular, conquistou o seu
primeiro ponto na primeira Liga Francesa.
A equipa do internacional moçambicano foi ao
terreno do Marselha empatar a dois golos num dos
jogos que encerrou a segunda ronda do campeonato
francês.
A equipa da casa terminou a primeira parte a
vencer, por 2-0 (golos de Cengiz Under e Dimitri
Payet), mas o Bordéus chegou à igualdade por intermédio de Pembele e Remi Oudin.
No próximo domingo, o Bordéus, que ainda não
venceu ao cabo de duas jornadas, receberá o Angers.
Ainda na França, as coisas não estão a correr de
feição para o campeão Lille. A equipa do lateral moçambicano Reinildo Mandava, que fez os 90 minutos, foi esmagada, em casa, pelo Nice, por 4-0.
No reencontro entre o Lille e Christophe Galtier,
seu antigo treinador e responsável pela conquista
do campeonato na época passada, o Lille não teve
argumentos para travar o poderio do Nice que marcou por Kasper Dolberg (dois), Hicham Boudaoui,
Amine Gouiri.
Em dois jogos, o campeão francês soma um
ponto, resultante da igualdade (3-3) no terreno

do Metz. Na próxima jornada, próximo sábado, às
21:00 horas, o Lille desloca-se ao terreno do Saint-Étienne.
WITI SUPLENTE UTILIZADO
NA VITÓRIA DO NACIONAL
O Nacional da Madeira, de Witi, alcançou o seu
primeiro triunfo na II Liga de Portugal.
Em partida realizada em casa, os insulares venceram o Vilafranquense, por 4-0, com golos de Bruno Gomes (aos 16 e 69 minutos), João Camacho e F.
Chady, aos 39 e 90+6 minutos.
Com o triunfo, a equipa do internacional moçambicano, que entrou aos 69 minutos no lugar e
João Camacho, ocupa o 10º lugar com três pontos.
Na primeira jornada, lembre-se, o Nacional da
Madeira foi goleado em Lisboa pelo Benfica “B”, por
5-0.
KAMO KAMO BATE AMORA
NO REGRESSO AOS RELVADOS
O internacional Kelven Cumbane, ou simplesmente Kamo Kamo, regressou sábado aos relvados,
com uma vitória tangencial do seu Vitória de Se-

túbal sobre o Amora FC, por 1-0, em jogo inserido
na 1ª jornada da Liga 3 de futebol de Portugal.
Kamo Kamo ficou inactivo desde a lesão sofrida diante de Cabo Verde, no Zimpeto, tendo mais
tarde sido operado com sucesso ao joelho, o que lhe
impossibilitou de estar 100 por cento para fazer a
pré-época com o clube.
Utilizado de forma condicionada, Kamo Kamo
teve a possibilidade de ganhar os primeiros minutos
no jogo inaugural do campeonato, tendo dito que
“fiquei muito feliz porque foram semanas pesadas
para mim. Não fiz a pré-época por completo e parei duas semanas. Na semana passada regressei aos
treinos e como as novas contratações não podiam
jogar tive que ir ao jogo e graças a Deus entrei bem e
correu tudo bem”, disse Kamo Kamo.
De referir que a prova está dividida em duas
séries e a equipa de Kamo Kamo está na série B,
composta pelas equipas do FC Oliveira Hospital,
UD Leiria, Caldas SC, UD Santarém, SCU Torreense,
Alverca, Sporting CP, Real SC, CD Cova da Piedade,
Oriental Dragon e Amora FC.
Na próxima jornada, o Vitória de Setúbal desloca-se ao terreno da União de Leiria.

AS Olimpíadas online de xadrez, nas quais Moçambique irá
participar, só arrancam na sexta-feira, depois da remarcação
feita há dias pela Federação
Internacional da modalidade
(FIDE na sigla francesa).
O arranque das mesmas
havia sido anunciada para a
passada sexta-feira, mas acabou sendo adiado por motivos
organizacionais.
Tomarão parte do evento, que decorrerá na plataforma chess.com, xadrezistas de
todos os quadrantes do mundo, cujos países estão filiados
na FIDE.
A selecção nacional é composta por 12 jogadores, entre
seniores e juniores masculinos
e femininos, metade dos quais
constitui a equipa principal e os
restantes suplentes.
Integram a equipa principal
Donaldo Paiva e Wilton Calicoca (seniores masculinos); Vânia
Vilhete e Cheila Sitoe (seniores
femininos); Vasco Viageiro (júnior masculino) e Naira Sinoia

(júnior feminino).
A equipa de suplentes é
composta por Ilídio Chunguane e Hamid Gulamo (seniores masculinos); Joana Curia e
Maria da Graça (seniores femininos); Celso Manjate (júnior
masculino) e Ester Mapaco
(júnior feminino). Os jogos decorrerão em divisões e fases.
Salientar que a Federação Moçambicana de Xadrez
(FMX) organizou dois torneios
online de apuramento às Olimpíadas. O primeiro decorreu
no dia 25 de Junho e abrangeu
todos os interessados filiados
ou inscritos nas associações
provinciais e admitidos para o
efeito. Esta fase visava apurar
cinco jogadores de cada categoria.
A segunda fase de apuramento, com mais competitividade, teve lugar no dia 27

do mesmo mês. Participaram
nesta fase os apurados da primeira etapa, os campeões e vice-campeões dos campeonatos regionais de 2021, os quatro
primeiros classificados da Liga
“B” de 2019 e os jogadores da
Selecção Nacional.
Estiveram isentos os campeões nacionais, que têm apuramento directo às olimpíadas.
Nesta segunda fase, foram apurados dois xadrezistas seniores
masculinos, três seniores femininos, um júnior masculino
e feminino, respectivamente.
Salientar que 155 selecções
inscreveram-se nas Olimpíadas, que se prolongarão até 15
de Setembro, e serão divididas por quatro grandes grupos. Rússia, Estados Unidos
da América, China, Índia e
Ucrânia estão no topo da lista
de países participantes.

Pratique as 3 medidas de prevenção: use a máscara, lave as
mãos com água e sabão com frequência ou use um desinfectante a base de álcool a 70% e mantenha uma distância
de pelo menos 2 metros das outras pessoas

Acesse https://t.me/Novojornal
A EMME recomenda: Não deixe o seu
filho ficar de pé entre os dois bancos de
frente .... Em caso de acidente poderá ser
muito grave ou mesmo fatal
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COMPROMISSO COM OS FACTOS

Registando a história de Moçambique

MUDANÇA DE TIMONEIRO NA ZÂMBIA

Candidato de oposição
vence as presidenciais

O

LÍDER da oposição da Zâmbia,
Hakainde Hichilema, de 59 anos,
venceu as eleições
presidenciais no país, com
mais de 2,8 milhões de votos,
anunciou a comissão eleitoral
na madrugada de ontem.
“Declaro Hakainde Hichilema como Presidente eleito da República da Zâmbia”,
disse o presidente da Comissão Eleitoral da Zambia (ECZ,
sigla em inglês), Esau Chulu,
citado pela Agência France
Presse (AFP).
O empresário, também
conhecido por “HH” ou
“Bally”, venceu o Presidente em exercício, Edgar Lungu, que governa o país desde
2015, por quase um milhão
de votos de diferença, num
escrutínio que registou uma
elevada afluência às urnas.
Hichilema, do Partido

Hakainde Hichilema, o Presidente eleito da Zâmbia

Unido para o Desenvolvimento Nacional (UPND),
obteve um total de 2.801.757
votos, contra 1.814.201 para

Lungu, da Frente Patriótica
(PF), informou a ECZ.
Apenas um dos 156 círculos eleitorais do país da África

Austral não tinha sido oficialmente contado, mas a comissão afirmou que “era pouco
provável que afectasse” a vi-

tória de Hichilema.
Esta foi a terceira vez que
Hichilema enfrentou Lungu
nas urnas. Em 2016, perdeu
por apenas 100 mil votos.
A participação de mais
de 70% da população confirmou o entusiasmo por estas
eleições, durante as quais algumas mesas de voto permaneceram abertas até às 05.00
horas da manhã, para permitir que os eleitores que esperavam em filas desde o final
da tarde pudessem votar.
O porta-voz da oposição,
Charles Melupi, tinha apelado na manhã de domingo ao
Presidente cessante para que
admitisse “rapidamente” a
derrota, numa altura em que
os resultados provisórios já
apontavam para a vitória de
Hichilema.
“Pedimos-lhe que actue
como um estadista, cedendo
rapidamente o lugar ao seu

irmão Hakainde Hichilema,
para que se inicie o processo
de entrega do poder e conciliação neste país”, afirmou o
representante de uma aliança de 10 partidos da oposição
com o UPND.
“REGIME BRUTAL”
Entretanto, Hakainde Hichilema, denunciou ontem o
“regime brutal” do seu antecessor, Edgar Lungu, e prometeu “melhor democracia”
no seu primeiro discurso,
pouco depois de Lungu ter reconhecido a vitória do adversário.
“HH”, como é conhecido,
disse que ele e os seus apoiantes foram vítimas de um “regime brutal, agora de saída” e
comprometeu-se a promover
uma melhor democracia, bem
como o respeito pelos direitos
humanos, liberdades e direitos fundamentais. -(LUSA)

Lungu admite derrota e felicita PR eleito
O PRESIDENTE da Zâmbia, Edgar
Lungu, admitiu ontem a derrota nas eleições presidenciais, num
discurso feito ao meio-dia (mesma
hora em Moçambique), na rádio,
em que felicitou o rival de longa data
Hakainde Hichilema, homem de

negócios, pela vitória eleitoral.
“Quero felicitar o meu irmão,
Hakainde Hichilema, Presidente
eleito, que se torna o sétimo Presidente da República da Zâmbia”,
disse Lungu, que governa o país
desde 2015.

Lungu deixou um agradecimento aos zambianos “pela oportunidade” de ter ocupado a Presidência.
“Procurei servir o meu país da
melhor forma que me foi possível”,
acrescentou.
A comissão eleitoral tinha

CONFLITO NO AFEGANISTÃO

Talibãs declaram
vitória e fim
da guerra
O MULLAH Baradar Akhund,
chefe do gabinete político dos
rebeldes no Qatar, anunciou o
fim da guerra no Afeganistão,
com a vitória dos insurgentes, após a fuga no domingo
do Presidente Ashraf Ghani e a
captura de Cabul.
“Conseguimos uma vitória
que não era esperada, devemos
mostrar humildade perante
Alá”, disse o antigo número
dois do movimento rebelde,
numa mensagem de vídeo, citado pela Agência Efe, na que é
a primeira declaração pública
de um líder Talibã após a conquista do país.
“Trata-se agora de como
servimos e protegemos o nosso povo, e como asseguramos
o seu futuro, para lhe proporcionarmos uma boa vida da
melhor forma possível”, acrescentou.
No primeiro dia no Afeganistão sob controlo Talibã
desde a invasão dos Estados
Unidos, em 2001, a segurança na capital afegã e na maior
parte do país amanheceu nas
mãos dos insurgentes, que patrulham as ruas e controlam a
circulação.
Os Talibãs tomaram o controlo de Cabul no domingo, depois de terem entrado na capi-

tal sem encontrar resistência,
com quase todas as províncias
debaixo do seu domínio.
“O Emirado Islâmico
(como os Talibãs se auto-denominam) deu ordens aos seus
‘mujahideen’ (combatentes) e
mais uma vez reitera que ninguém pode entrar em casa de
ninguém sem autorização. A
vida, a propriedade e a honra
não serão prejudicadas”, escreveu na rede social ‘Twitter’ o porta-voz Talibã, Suhail
Saheen.
Os meios de comunicação
locais relataram imagens dramáticas de milhares de pessoas
no aeroporto de Cabul tentando fugir do país, apesar do cancelamento da maioria dos voos
comerciais e das restrições.
SAIR PARA EVITAR
BANHO DE SANGUE
O Presidente Ghani declarou ontem ter fugido do país
para “evitar um banho de sangue”, reconhecendo que os Talibãs ganharam.
Sem indicar para onde partiu, Ashraf Ghani declarou-se
convencido de que “inúmeros
patriotas teriam sido mortos e
Cabul teria sido destruída” se
tivesse ficado no Afeganistão.
“Os Talibãs ganharam e são

agora responsáveis pela honra,
a posse e a auto-preservação
do país”, acrescentou, numa
mensagem publicada na rede
social Facebook
CONSELHO PARA
TRANSIÇÃO
Entretanto, um grupo de
líderes políticos do Afeganistão
formou domingo o Conselho
de Coordenação para a transição do poder para os Talibãs.
“Formou-se um Conselho
de Coordenação depois da saída de Ashraf Ghani e de outros
responsáveis do país, para uma
melhor gestão dos assuntos da
paz e da transição pacífica (do
poder)”, indicou num comunicado Hamid Karzai, ex-Presidente e membro do novo
conselho.
Além de Karzai, a equipa
que preparará a entrega do poder aos talibãs, após 20 anos de
guerra, integra o presidente do
Conselho Superior para a Reconciliação Nacional, Abdullah
Abdullah, e o líder do partido
Hezb-e-Islami e ex-senhor da
guerra, Gulbuddin Hekmatyar.
No entanto, os insurgentes
não deram até agora informações sobre como funcionará o
processo de transição ou a tomada do poder. - (LUSA)

anunciado ontem ao início do dia
que o líder da oposição da Zâmbia,
Hakainde Hichilema, 59 anos, venceu as eleições presidenciais no país,
com mais de 2,8 milhões de votos.
As eleições realizaram-se no
dia 12 de Agosto, com mais de sete

milhões de zambianos a serem chamados às urnas para votar no seu
Presidente para os próximos cinco
anos, assim como nos autarcas e deputados, num escrutínio imprevisível que se realizou num contexto de
crise económica. -(LUSA)

Vítimas do
terramoto lotam
hospitais no Haiti
MILHARES de pessoas feridas ocuparam
os hospitais do Haiti no domingo na esteira do terremoto devastador do dia anterior que matou pelo menos 1.297 pessoas, e as autoridades corriam para levar
médicos às áreas mais afectadas antes da
chegada de uma grande tempestade.
O tremor de magnitude 7,2 de sábado destruiu milhares de casas e edifícios
numa nação caribenha que ainda se recupera de outro grande sismo, de há 11
anos, e está abalada com o assassinato do
seu presidente no mês passado.
O sudoeste do Haiti foi o mais atingido, principalmente dentro e nos arredores da pequena cidade de Les Cayes.
A Agência de Protecção Civil disse que
o número de mortos do desastre subiu
para 1.297 e que os hospitais que ainda
funcionam enfrentam dificuldades, já
que cerca de 5.700 pessoas ficaram feridas.
Em Jeremie, cidade do noroeste também seriamente atingida, médicos tratavam pacientes feridos em macas debaixo
de árvores e em colchões no meio-fio,
já que os centros de saúde ficaram sem
espaço.
“Realmente temos um problema
sério”, disse Jerry Chandler, chefe da
Agência de Protecção Civil haitiana, à
Reuters.
“Há instalações muito importantes
que mal estão funcionar neste momento, e aquelas que estão funcionar recebem uma sobrecarga de pacientes.”
O desafio enfrentado pelo Haiti é

Vacinação contra ébola
na Costa do Marfim
A VACINAÇÃO na Costa do Marfim contra o vírus Ébola,
com um caso detectado na semana passada em Abidjan,
o primeiro em quase 30 anos, arrancou ontem, anunciou
o Ministério da Saúde. “A Costa do Marfim recebeu cinco
mil doses de vacina contra o ébola da Guiné e irá vacinar
a partir de hoje (ontem) à tarde o pessoal de saúde, familiares próximos da vítima e os seus contactos”, disse
o porta-voz do ministério, Germain Mahan Sehi, citado
pela Agência France-Presse. A imunização começa após a
formação de várias dezenas de vacinadores, na presença
de cinco peritos da Organização Mundial de Saúde (OMS)
da Guiné, um país vizinho que foi gravemente afectado,
entre 2013 e 2016.

Mortes e raptos
em escola na Nigéria
TRÊS pessoas foram mortas e outras 20 foram raptadas
numa escola agrícola no Estado de Zamfara, no noroeste da
Nigéria, disseram ontem os responsáveis do estabelecimento de ensino. “Homens armados não identificados atacaram
a escola por volta das 22:00 de domingo”, disse um funcionário, Aminu Khalid Maradun, citado pela agência France-Presse. “Mataram três pessoas e raptaram 20, incluindo 15
estudantes”, acrescentou. As outras cinco pessoas raptadas
eram empregados da escola e familiares seus, adiantou outro funcionário, que também confirmou o ataque.

Rajoelina anuncia
novo governo
O PRESIDENTE de Madagáscar, Andry Rajoelina, anunciou
um novo Executivo, aumentado para 32 pastas, depois
de suspender todos os seus ministros na semana passada
devido ao seu fraco desempenho.“Não temos o direito de
falhar. Temos de ter êxito para bem do povo malgaxe”, disse Rajoelina num discurso transmitido domingo pela televisão, segundo os meios de comunicação locais. Apesar
da severa remodelação, nem tudo são caras novas, com 10
nomes da antiga equipa. Esta remodelação surge semanas
após o desmantelamento de uma alegada conspiração para
encenar um golpe de Estado e alegadamente assassinar Rajoelina e outras figuras proeminentes.

Líbia inicia discussão
sobre troca de
prisioneiros

exacerbado pela pandemia do novo coronavírus, uma retração económica severa, agravada pela violência intensa das
gangues e uma crise política que engoliu
o país depois do assassinato do Presidente Jovenel Moise no dia 07 de Julho.
Igrejas, hotéis, hospitais e escolas
foram gravemente danificados ou destruídos, e os tremores violentos abriram
fendas nos muros de uma prisão. Cerca
de 13.694 casas foram destruídas, segundo a Agência de Protecção Civil, que
deu a entender que o estrago pode piorar.
PM ELOGIA COMPATRIOTAS
Em Les Cayes, cidade litorânea de
cerca de 90 mil pessoas, agentes de resgate retiraram corpos dos escombros
retorcidos de um prédio enquanto uma
escavadora próxima ajudava a vasculhar
os destroços.
O primeiro-ministro Ariel Henry,
que voou para visitar Les Cayes, elogiou
a dignidade exibida pelas pessoas do local mesmo no meio do sofrimento.
“Elas estão abaladas, mas resistentes. Elas lutam para sobreviver”, disse
Henry, agradecendo agências internacionais e governos estrangeiros pelo
apoio.
As Nações Unidas pediram que um
“corredor humanitário” seja estabelecido para que o auxilio possa atravessar territórios ocupados por gangues.
-(SWISSINFO)

A COMISSÃO Militar Conjunta 5+5 da Líbia iniciou semana
finda, em Sirte (centro), a sua sétima reunião consagrada à
questão da troca de prisioneiros e da partida de mercenários
e combatentes estrangeiros, em conformidade com o acordo de cessar-fogo. A reunião abriu na presença da delegação
da Missão de Apoio das Nações Unidas na Líbia (MANUL) e
de vários chefes de subcomissões formadas pela Comissão
Militar para a implementação e acompanhamento das decisões saídas do diálogo político. A reunião abordará uma série
de questões, particularmente a troca de prisioneiros e detidos e a partida de mercenários e combatentes estrangeiros
do país.

São-Tomé e Príncipe
decide segunda volta
das presidenciais
A COMISSÃO permanente do Parlamento são-tomense agendou para hoje a plenária, adiada por duas vezes,
para a marcação da segunda volta das eleições presidenciais, analisando uma proposta da comissão eleitoral. A
Comissão Eleitoral Nacional (CEN) propôs a realização da
segunda volta em 29 de Agosto, depois de ter falhado a
data prevista inicialmente no calendário eleitoral - 8 de
Agosto -, devido a um contencioso judicial sobre o resultado da primeira volta, realizada a 18 de Julho, após reclamações do terceiro classificado e também presidente da
Assembleia Nacional, Delfim Neves. Segundo o secretário da mesa da Assembleia Nacional são-tomense, Arlindo Barbosa, a comissão permanente decidiu “unanimemente, com 14 votos a favor, a realização desta reunião”
para hoje, terça-feira, após a reunião ter sido adiada por
duas vezes na semana passada, segundo o presidente do
Parlamento, por falta de garantias de segurança.

Todos podemos apanhar a Covid-19, não
importa a idade, a raça e principalmente
onde vivemos
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