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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.

Inundações ditam encerramento 
de centro de saúde na Matola

INATRO reconhece dívidas 
na produção de cartas biométricas

Ensino Superior reforça 
prevenção da Covid-19

AS mortes por malária reduziram em 
26 por cento em nove meses, ao sair-
-se de 460 óbitos, em 2020, para 341
no ano passado, de acordo com dados
partilhados pelo Ministério da Saúde
(MISAU).

O ganho é acompanhado pelo 
decréscimo de casos desta doença, 
cujos dados mostram que cerca de 
7.830.810 pessoas foram diagnosti-
cadas malária, de Janeiro a Setembro 
do ano transacto, contra 9.089.404 de 
2020, o que representa uma redução 
em 14 por cento. 

Ao que apuramos, a diminuição 
resulta de várias intervenções, entre 
as quais a distribuição de pelo menos 
1.074.636 redes mosquiteiras impreg-
nadas com insecticida de longa dura-
ção, em consultas pré-natais, tendo 
alcançado 98 por cento das utentes 
destes serviços, em todo o país. A 

entrega deste meio de prevenção da 
malária abrangeu outros grupos po-
pulacionais. 

As acções, segundo a Saúde, in-
cluem a pulverização intra-domi-
ciliária, assim como a introdução, a 
título piloto, da campanha de qui-
mioprofilaxia sazonal para a malá-
ria em dois distritos da província de 
Nampula, onde foram abrangidas cer-
ca de 81.000 menores de 5 anos, cujos 
resultados preliminares mostraram 
uma redução dos casos e mortes no 
grupo alvo, com um efeito protector 
de 86 por cento.

A realização da campanha de Ad-
ministração de Medicamentos em 
Massa (MDA) em dois distritos da 
província de Cabo Delgado, com o 
objectivo de reduzir a transmissão da 
doença e óbitos em situação de emer-
gência, constituiu outra actividade, 

que segundo o MISAU, contribui para 
melhorar o quadro da malária no país. 

Apesar deste ganho, as autorida-
des da saúde reconhecem que ainda 
há muito por percorrer para a elimi-
nação da malária, no país, até 2030, 
tal como estabelecem as metas dos 
Objectivos de Desenvolvimento Sus-
tentável.

Por isso, entendem que as acções 
para este desiderato devem envolver 
todos os segmentos da sociedade e as 
comunidades que devem observar to-
das as recomendações deixadas pela 
Saúde para a prevenção e combate da 
malária. 

Apontam, por exemplo, a neces-
sidade do uso permanente e correcto 
da rede mosquiteira, eliminação de 
charcos e de lixo, tapar e fazer uma 
limpeza permanente de recipientes 
que conservam a água.  

O SECTOR da saúde recomenda a intensi-
ficação da vigilância, bem como a imple-
mentação das medidas de prevenção da 
Covid-19, por forma a se cortar a cadeia de 
transmissão da doença, numa altura em 
que se regista a melhoria dos principais 
indicadores.   

Entretanto, o Ministério da Saúde 
anunciou a morte de cinco pessoas, sendo 
três do sexo feminino e dois homens, cujas 
idades variam entre 27 e 60 anos. Quatro 
dos óbitos foram declarados no domingo e 
outro na sexta-feira, 14 de Janeiro. 

Em comunicado, a instituição mos-
tra ainda que, de domingo para ontem, o 
país registou mais recuperados (8079) da 

infecção pelo SARS-CoV-2, do que novas 
infecções (309). 

A maioria dos curados foram declara-
dos na província de Nampula com 2016; 
seguindo Inhambane com 1752; Manica 
,1068; cidade de Maputo, 1037; Zambézia 
com 878; Maputo, 598; Gaza com 416 e 
Cabo Delgado com 314 recuperados, o que 
eleva para 189.069 o total de curados, no 
país. 

De acordo com a Saúde, as 309 novas 
infecções resultam de 1132 amostras tes-
tadas, em todo o país. Destas, a cidade de 
Maputo contribui com 105 casos positivos; 
Zambézia, 93; Inhambane com 50 e Sofala 
com 20. 

Durante o período em referência, a 
Saúde internou 19 pacientes, oito dos 
quais na cidade de Maputo, por compli-
cações ligadas a Covid-19 e atribuiu alta 
hospitalar a 28 doentes, sendo 15 na capi-
tal do país, quatro em Gaza, igual número 
na Zambézia e dois em Manica. Os restan-
tes três estão distribuídos pelas províncias 
de Niassa, Nampula e Maputo. 

Assim, 163 pacientes continuam a lu-
tar pela vida nos centros de tratamento da 
Covid-19 e em outras unidades hospitala-
res.  

Com estes dados, o país contabiliza um 
cumulativo de 219.021 positivos, 28.185 
casos activos e 2.132 óbitos. 

O 
CRÉDITO à econo-
mia deverá registar 
um crescimento 
este ano, influen-
ciado fundamen-

talmente, pela melhoria das 
condições da actividade eco-
nómica em relação ao ano 
passado, tendência para a 
imunização colectiva a nível 
global e nacional, bem como 
a reabertura nos diversos sec-
tores.

Previsões avançadas pelo 
Governo, baseadas em dados 
fornecidos pelo Banco de Mo-
çambique, indicam que du-
rante o ano passado, o crédito 
à economia atingiu 288.841 
milhões de meticais, um au-
mento de 8,80 por cento em 
relação ao período anterior. 
Este ano, o valor poderá atin-
gir 331.301 milhões de meti-
cais, representando um cres-
cimento de 14.70 por cento.

O Executivo adianta tam-
bém que com vista a con-
tribuir para a estabilidade 
macroeconómica do país, re-
flectida pelo alcance do objec-
tivo de inflação fixado em um 
dígito, o Banco Central con-
tinuará este ano, a privilegiar 
a implementação de  política 
monetária prudente, assente 
na calibração dos seus instru-
mentos de política monetária, 
com destaque para a taxa de 
juro de referência da política 
monetária, a taxa MIMO, em 
linha com os fundamentos da 
macroeconomia.

No mercado cambial, a 
actuação da autoridade mo-
netária tomará em conta a 
necessidade de assegurar um 
nível de Reservas Internacio-
nais Brutas (RIB) adequado 
para cobrir cerca de seis me-
ses de importações de bens e 
serviços, bem como de limi-

tar a volatilidade excessiva da 
taxa de câmbio face às moe-
das principais e comerciais 
do país, sobretudo quando tal 
não decorra de fundamentos 
macroeconómicos.

No que toca a balança de 
pagamentos, as perspectivas 
governamentais apontam 
para uma possível deterio-
ração do défice da conta cor-
rente, resultante do agrava-
mento do saldo da conta de 
bens.

O aumento do défice da 
conta de bens decorre, se-
gundo soubemos, do incre-
mento assinalável das im-
portações, sobretudo dos 
grandes projectos, reflectin-
do a implantação do projecto 
Coral Sul-FLNG, na Bacia do 
Rovuma.

Relativamente às ex-
portações, perspectiva-se 
um crescimento de cerca 

de 1.024 milhões de dólares 
norte-americanos, reflectin-
do, essencialmente, o incre-
mento dos grandes projectos 
(979 milhões de dólares), 
mercê da recuperação gra-
dual da procura externa e dos 
preços das mercadorias no 
mercado internacional.

No concernente ao Inves-
timento Directo Estrangeiro 
(IDE), o Governo antecipa 
para este ano, um fluxo lí-
quido no montante de 3.189 
milhões de dólares, o que 
corresponde a uma redução 
de 535 milhões de dólares em 
relação a projecção do ano 
passado.

A queda do Investimento 
Directo Estrangeiro este ano, 
é explicada, em grande par-
te, pela alteração do anterior 
curso de parte dos projectos 
de investimentos directo na 
zona norte do país.

HÉLIO FILIMONE 

O RÉU Zulficar Ahmad e o 
declarante Osman Maho-
med, admitiram ontem, 
em tribunal, ter mentido 
sobre a origem dos 100 mil 
dólares pagos pelo gru-
po Privinvest, através de 
uma transferência bancá-
ria para a conta do primei-
ro, no país, como forma de 
ocultar a origem dos va-
lores e proteger o réu An-
tónio Carlos do Rosário, 
antigo director de Inteli-
gência Económica do SISE. 

Conforme explicaram 
no reatamento do julga-
mento, depois de inter-
rompido a 15 de Dezembro 
passado, o valor foi-lhes 
pago, a título de comissão 
pela venda de uma casa 
ao réu António Carlos do 
Rosário. Assim, segundo 
disseram, foram forçados 
a mentir para proteger o 
amigo e evitar que o mes-
mo perdesse a casa a favor 
da justiça, caso o negócio 
fosse despoletado.

O réu Zulficar Ahmad 
contrariou a sua primei-
ra versão em que disse ao 
tribunal que tinha recebi-
do o valor a pedido de um 
amigo já falecido e sem sa-
ber da origem. Na sua nova 
versão afirmou que o va-
lor foi transferido de Abu 
Dhabi e dividido com mais 
dois sócios, tendo cada um 
ficado com pouco mais de 
um milhão de meticais. 

Crédito à economia
vai crescer este ano

Governo diz que a recuperação gradual da procura externa pode favorecer exportações
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Mortes por malária 
reduzem em 26 por cento

ORIGEM DOS FUNDOS DA PRIVINVEST

Zulficar e Mahomed admitem 
ter mentido em tribunal

Réu Zulficar Ahmad

COVID-19

Manter medidas para
cortar cadeia de transmissão

“Recebi o valor e esta-
va longe de saber que era 
de proveniência duvidosa. 
O advogado Imran Ahmad 
e o réu António Carlos do 
Rosário é que, na altura 
(2013), esboçaram a men-
tira para eu justificar a 
proveniência do dinheiro 
a PGR. Não podia falar a 
verdade senão o António 
Carlos do Rosário perdia 
a casa. O advogado Imran 
Ahmad obrigou-me a 
mentir. Também fui amea-
çado de morte e rapto”, 
disse, pedindo desculpas 

ao tribunal.
Por sua vez, o decla-

rante Osman Mahomed 
confirmou ser sócio do 
réu Zulficar Ahmad, numa 
empresa imobiliária, ten-
do confirmado todas as 
declarações proferidas por 
este.

“Menti na PGR que re-
cebi dois milhões de me-
ticais do meu sócio Zulfi-
car Ahmad como pedido 
de empréstimo para tra-
tamento médico, só para 
proteger o meu amigo 
António Carlos do Rosá-

rio, isto para não perder a 
casa”, explicou.

Ainda na sessão de on-
tem, que começou com 
três horas de atraso devi-
do a problemas técnicos, 
o tribunal anunciou ter
descartado a audição de
Waldemar de Sousa, ex-
-administrador do Banco
de Moçambique, por este
ter um processo-crime
instaurado e a responder
na 10.a Secção do Tribunal
Judicial da Cidade de Ma-
puto.

Pelo facto do processo 
em causa ser autónomo ao 
caso das “dívidas não de-
claradas” em julgamento 
na BO, o tribunal entende 
que o ex-administrador 
não pode responder pe-
los mesmos factos. Aliás, 
conforme deu a conhecer 
o juiz, o advogado Abdul
Gani, em defesa de Walde-
mar de Sousa, fez um re-
querimento a pedir a escu-
sa do mesmo por ter outro 
processo.

Do mesmo modo, 
descartou ouvir Zófimo 
Muiuane, esposo da fale-
cida Valentina Guebuza, 
porque as matérias de que 
ia ser ouvido foram sufi-
cientemente esclarecidas. 
Igualmente, o mesmo, que 
ia ser ouvido como decla-
rante, já tinha solicitado ao 
tribunal para não ser ou-
vido alegando ter relações 
de afinidade com um dos 
co-réus.

PR nomeia embaixadores
O PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi, nomeou  Sérgio Nathú Cabá para o 
cargo de Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário da República de Moçam-
bique junto da República da Polónia. Em despacho separado, o Chefe do Estado 
nomeou Sérgio Nathú Cabá para o cargo de Embaixador Extraordinário e Ple-
nipotenciário da República de Moçambique junto a República Checa. Nomeou, 
igualmente, Alberto Maverengue Augusto para o cargo de Embaixador Extraor-
dinário e Plenipotenciário da República de Moçambique junto ao Principado de 
Mónaco. Sérgio Nathú Cabá desempenha as novas funções com residência em 
Berlim, onde ocupa o cargo de embaixador de Moçambique junto da República 
Federal da Alemanha. Por seu turno, Alberto Maverengue Augusto passa a repre-
sentar o país no Principado de Mónaco, com residência em Paris, onde é embai-
xador de Moçambique junto à República Francesa. 

Quinquénio 
2020-2024
NA nossa edição de ontem, com o tí-
tulo Suplemento, publicámos que o 
“Notícias” sai à rua com um caderno 
alusivo aos dois anos de governação 
do Presidente da República, Filipe 
Nyusi, no seu novo ciclo referente ao 
quinquénio 2000-2004. Na verdade,  
o quinquénio é de 2020-2024, pelo
que apresentamos as nossas sinceras
desculpas pelos transtornos causados.

Terrorista tanzaniano
capturado em Nangade 
AS Forças de Defesa e Segurança (FDS) capturaram 
um dos líderes terroristas, conhecido por Ali, em 
Nangade, província de Cabo Delgado. Trata-se de um 
cidadão de nacionalidade tanzaniana, de 39 anos de 
idade, capturado juntamente com outros seis terro-
ristas. Ali foi destacado em 2021 como um dos chefes 
terroristas em Macomia, no posto administrativo de 
Mucojo e, mais tarde, passou para as bases de Muera e 
Mocímboa da Praia. A sua tarefa era dirigir ataques e 
forçar o extremismo através do recrutamento. 

Alexandre Chivale 
procurado pela Justiça
O ADVOGADO Alexandre Chivale é procurado pela Justiça. Caso não se apre-
sente hoje poderá ver emitido um mandado de captura contra si. Chivale é tido 
como estando a furtar-se da justiça e a desobedecer sistematicamente o tri-
bunal que julga o caso das “dívidas não declaradas”. Segundo o juiz Efigénio 
Baptista “até ontem o oficial de diligências não tinha conseguido o localizar, 
facto que levou o tribunal a fazer uma última advertência para que compareça 
hoje e de forma voluntária. Caso isso não aconteça, será emitido um mandado 
de captura e o mesmo presente em juízo para prestar declarações neste pro-
cesso, devendo ser julgado por desobediência”. Das vezes em que o oficial de 
diligências se deslocou ao seu escritório não o encontrou, facto que se regista 
desde que o mesmo foi excluído de exercer a defesa dos co-réus António Carlos 
do Rosário, Ndambi Guebuza, Inês Moiane e Elias Moiane.
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Se tiveres uma doença crónica como HIV, 
Hipertensão ou Diabetes, continue 

a ir às consultas e tomar a medicação de 
forma regular

RIO UMBELÚZI

Inundações devastam culturas em Boane
MANUEL MUCARI

S
EXTA-FEIRA cinzenta, 
14 de Janeiro, a chuva cai 
impiedosamente sobre 
a vastidão do baixo Um-
belúzi e sobre o distrito 

agrícola de Boane. A barragem 
dos Pequenos Libombos (BPL) 
debita 120 metros cúbicos de 
água por segundo, rio abaixo, 
aumentando a preocupação da 
população já extenuada devi-
do às inundações, cujas águas 
acastanhadas “lavaram” as 
machambas ribeirinhas e difi-
cultam a circulação e a vida de 
mais de 22 mil pessoas afecta-
das. 

Umbelúzi transbordou, 
mais uma vez, após duas se-
manas de chuvas torrenciais 
e o aumento de descargas da 
BPL, submergindo culturas in-
teiras sob água e lama. 

“Em segundos, tudo se 
foi”, diz-nos o camponês Tar-
císio Francisco.

As chuvas torrenciais à 
montante forçaram o aumen-
to das descargas da albufeira, 
transformando um rio outrora 
pictoresco numa maré casta-
nha, enterrando o labor dos 
últimos meses de vários cam-
poneses.

As inundações, rápidas e 
furiosas, alagaram quase tudo, 
pois culturas inteiras da pri-
meira época agrícola foram 
“devoradas” pelo dilúvio, lan-
çando o espectro de escassez 
de comida nos próximos tem-

SEGUNDO o vereador para área 
de Infra-Estruturas do Municí-
pio da Vila de Boane e substitu-
to do edil, Augusto Mambero, 
o “drift” ficou submerso na
sequência da subida do caudal
do rio, devido às chuvas que
caem na região, o que levou as
autoridades a alocarem em-
barcações para a travessia dos
residentes.

“A chuva provocou o 
corte das vias de acesso, es-
pecialmente o drift na zona de 
Mazambanine. Alguns bair-
ros, nomeadamente Marien 
Ngouabi, 7 de Setembro, Sal-
danha, 25 de Junho, Coxeani, 
ficaram isolados, afectando 
perto de 22 mil habitantes”, 
indicou.

O Instituto Nacional de 

Gestão e Redução do Risco de 
Desastres (INGD) alocou  duas 
embarcações para diminuir o 
impacto garantindo a travessia 
de pessoas e bens, na zona de 
Mazambanine.

O vereador disse ainda que 
para além dos barcos, existe 
uma estrada alternativa com 10 
quilómetros de extensão, para 
se chegar a estes bairros. 

O INSTITUTO Nacional de 
Gestão e Redução do Risco de 
Desastres (INGD) alocou dois 
barcos a motor para facilitar a 
transitabilidade. Baptizados de 
“Tete” e “Chiveve” os barcos 
transportam cerca de duas mil 
pessoas por dia, maioritaria-
mente residentes na zona de 
Gimo, de acordo com o coor-

denador da UNAPROC, Te-
nente António Manico.

“Estes barcos são uma aju-
da preciosa para os moradores. 
Caso contrário, os que não têm 
dinheiro estariam condenados 
a ficar na outra margem”, afir-
mou.

O comandante do Serviço 
Nacional de Salvação Pública 

(SENSAP), a nível do distrito de 
Boane, Fungai Nangai, indicou 
que a ponte ficou submersa a 4 
de Janeiro e no dia 5 a equipa já 
estava no terreno a transportar 
pessoas e bens.

“No dia 13 transportamos 
832 mulheres, 812 homens, 111 
crianças, 28 idosos e 630 Kg de 
produtos diversos”, afirmou.

NÃO era só a equipa coorde-
nada pelo SENSAP que ajudava 
na travessia de uma margem 
para outra. Existe mais de uma 
dezena de barcos de pesca-
dores para suprir a necessida-
de primária neste momento, 
naquela zona: a circulação de 
pessoas e bens. Carlota Henri-
ques, 29 anos de idade, mãe de 
dois filhos, viu nisto uma opor-
tunidade de negócio. Com a 
sua canoa leva cada passageiro 
que tenha pressa ao preço de 10 
meticais. Num espaço de trinta 
minutos ela fez quatro voltas ao 
rio e transportou acima de uma 
dezena de pessoas e seus bens. 
Aliás, as mercadorias, que são 
pagas, são a preferência des-
ta barqueira por que dão mais 
dinheiro. 

Victória Suto, 43 anos de 
idade, mãe de três filhos, vê 
com bons olhos o trabalho le-
vado a cabo pelo SENSAP.

“Estou à espera da minha 
vez para atravessar. Quero 
chegar a casa do meu irmão 
que perdeu o filho em Eswati-
ni. Não sei como faremos para 
atravessar com o corpo nestas 
condições”, desabafou Victó-
ria.

Sara Roque, 46 anos de 
idade, camponesa e residen-
te da zona de Gimo, considera 
a disponibilização de barcos 
para auxiliar os moradores a 
atravessar o rio uma decisão 
acertada. Se não tivéssemos 
estes barcos alocados pelo Es-
tado, muitos de nós não con-
seguiríamos sair do isolamen-
to. Eu nem poderia pagar 10 
meticais que os privados estão 
a cobrar por cada passagem. 
Assim, conseguimos sair para 
procurar meios alternativos de 
sobrevivência. Eu fui adquirir 
alguns produtos para a revenda 
na zona. 

Um pequeno empresário 
da zona de Gimo, que preferiu 
falar no anonimato, descreveu 
a inundação em termos bíbli-

cos como água furiosa enviada 
de cima, literalmente. Ele disse 
que estava acostumado com o 
rio causando pequenas inun-
dações.

Disse ter tentado antes 
atravessar o “drift” com o seu 
veículo, mas foi forçado a re-
cuar por causa da corrente fu-
riosa. Recorre agora aos barcos 
para ir à vila adquirir produtos 
para a revenda. Com a desgraça 
causada pelas inundações, es-
pera que seja bonança para ele.

Falamos ainda com o 
pescador Fernando Magaia, 
60 anos de idade. Encon-
trá-mo-lo sentado na margem 
norte do rio, alguns metros do 
“drift” de Mazambanine, onde 
está montada uma unidade que 
auxilia a população a atravessar 
da margem do bairro 25 de Se-
tembro para a zona de Gimo e 
vice-versa.

Conta que desde as primei-
ras horas prontificou-se a aju-
dar na travessia cedendo cinco 
embarcações de pesca para o 
transporte de pessoas e bens de 
uma margem para a outra de-
pois que a transitabilidade foi 
afectada porque o “drift” está 
submerso.

“Uma vez que a pesca está 
suspensa, optei por ceder meus 
barcos para ajudar a popu-
lação”, disse, quando o caudal 
do rio começou a subir pensa-
va-se que fosse “uma situação 
passageira, mas já dura mais 
de duas semanas e parece que 
ainda vai levar dias para esta-
bilizar”.

“As pessoas precisam de 
trabalhar para ganhar o sus-
tento diário. Atravessam duma 
margem para outra com vários 
destinos e interesses. Sabíamos 
que a água iria subir”, disse. 

“Esta não é a primeira vez 
que acontece. Isso acontece 
de forma cíclica. O rio era um 
fio antes das descargas. Mas 
agora parece um oceano”, 
observou.

A BARRAGEM dos Pequenos 
Libombos (BPL), devido ao 
grande volume de água prove-
niente da barragem de Eswati-
ni e dos afluentes em território 
moçambicano do Umbelúzi, 
tem as comportas abertas des-
de o dia 31 de Dezembro de 
2021 e está, actualmente, a de-
bitar cerca de 120 metros cúbi-
cos por segundo.

O director da divisão de 
gestão da Bacia Hidrográfica 
do Umbelúzi (DGBUM), Jai-
me Timba, disse que quando 
começou a época chuvosa a 
albufeira estava acima de 80 
por cento da capacidade de 
armazenamento. As regras de 
operação recomendam que 
sempre que começa o período 
chuvoso deve-se abrir as com-

portas para níveis abaixo dos 
80 por cento para permitir uma 
folga de pelo menos dois me-
tros antes de atingir o nível de 
pleno armazenamento. 

“Em Dezembro registamos 
92 por cento. A partir do dia 
31 começamos a incremen-
tar as descargas na barragem 
com dois objectivos principais. 
Primeiro escoar e permitir ar-
mazenamento porque o pico 
prevê-se registar em Fevereiro. 
Segundo salvaguardar a segu-
rança da infra-estrutura”.

A barragem começou por 
descarregar 25 metros cúbicos 
por segundo, mas como não 
resultava passou para os 60 
metros cúbicos que também 
não foram eficazes. Na semana 
passada decidiu-se aumentar 

até os 120 metros cúbicos por 
segundo, para superar o fluxo 
que estava a entrar vindo de 
Eswatini que era de 100 metros 
cúbicos por segundo. 

“Com isso, tivemos uma 
redução substancial dos níveis 
de encaixe. O nível da barra-
gem baixou 13 centímetros no 
primeiro dia e 15 centímetros 
no segundo. Essa descarga de 
120 metros cúbicos tem uma 
duração de 8 dias e a nossa 
meta é de baixar até pelo me-
nos 85 por cento da capacidade 
de armazenamento.

As descargas têm impacto 
a jusante, mormente na agri-
cultura, devido a inundação 
que causa, que origina a perda 
de culturas plantadas nas zonas 
ribeirinhas.

AS autoridades de Boane e a administração da 
BPL alertam que a situação está de momento 
controlada, mas o pior pode estar ainda por vir, 
uma vez que os meses de Fevereiro e Março são 
o pico das chuvas. Para minimizar danos huma-
nos, infraestruturais e nas actividades agrícolas
recomendam a observância de medidas de pre-

venção como não cultivar nas zonas baixas, evi-
tar-se as idas ao rio, a não ser para o estritamente 
necessário. 

Segundo Jaime Timba, a albufeira de Eswatini 
está a 100 por cento do seu nível e como aquele 
país vizinho prevê muita chuva nos meses que se 
seguem “o pior pode ainda estar por vir”.

O pior está por vir

pos.
“Em poucos dias, a espe-

rança de ter uma óptima época 
esfumou-se. Tudo desapare-
ceu”, disse Tarcísio Francis-
co, chefe numa área de quatro 
hectares às margens do rio. 

Com o semblante carre-
gado, enquanto olhava para as 
culturas devastadas, que tei-
mosamente foram plantadas 
na ribeira debaixo de águas, 
disse ter perdido sobretudo to-

mate, cebola, melancia e feijão. 
“Tudo o que plantei, a for-

ça das águas levou. Para a pre-
sente sementeira não teremos 
produção. Enquanto a chuva 
não cai com muita intensidade, 
continuaremos a plantar com 
muita esperança”, salientou. 

O rio Umbelúzi estende-se 
por mais de cinco mil quiló-
metros, serpenteando o distri-
to vindo do vizinho Eswatini. É 
um dos rios mais longos e belos 

Mais de 22 mil afectados

Duas mil pessoas 
transportadas por dia

Mulher do leme

tão rápido e devasta as cultu-
ras”, disse, enquanto orientava 
uma equipa de 10 camponeses 
que capinava e lançava novas 
sementes para a próxima épo-
ca. 

Elias Santana, jovem 22 
anos, camponês, viu a sua ma-
chamba destruída pelas águas. 
Movido pela fé, disse que este 
ano será de muita produção, 
apesar do ano ter começado 
mal. 

“Perdi várias culturas, den-
tre elas milho, batata, feijão, 
hortaliças e muito mais”, sa-
lientou.

Esta é a época chuvosa em 
Moçambique. O distrito de 
Boane, no extremo sudoeste da 
capital Maputo, conhece bem 
estes episódios de alagamen-
tos. Desta vez foram afectados 
44 hectares de culturas diver-
sas.

Augusto Mambero,verea-
dor do Município da Vila de 
Boane e substituto do edil, dis-
se que os gestores da barragem 
emitiram o comunicado dizen-
do que iriam fazer as descargas, 
ter-se lançado um alerta para a 
população que se encontra ao 
longo das margens, o que foi 
determinante para que o dra-
ma humano fosse mínimo.

“Pedimos a população 
para colher as culturas que já 
estavam prontas, como o mi-
lho e mandioca. Ao mesmo 
tempo solicitamos que reti-
rassem os equipamentos que 
estavam ao longo das mar-
gens do rio, nomeadamente 
moto-bombas e tractores”, 
disse o vereador.

do país, apreciado como fonte 
de abundância e vida. Contu-
do, odiado quando despeja as 
águas para lá das suas margens, 
trazendo miséria. 

Quando a reportagem do 
“Notícias” escalou às margens 
do Umbelúzi, vastas áreas ri-
beirinhas estavam submersas. 
Do cimo da ponte sobre o rio 
era difícil distinguir onde ter-
mina o leito e onde começa a 
terra.

“Os agricultores que per-
deram as suas culturas sabem 
que nestas alturas a água sobe 

BPL debita 120 metros 
cúbicos por segundo

Tarcísio Francisco, camponês

Drift de Mazambanine submerso

Perdidos 44 hectares de culturas diversas no Umbelúzi

Barcos particulares explorando oportunidade de negócio

Camponeses preparam a terra para novas sementeiras

Augusto Mambero, vereador de Infra-Estruturas no Município de Boane
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FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

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

Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

21625031

   21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho, 

n.º 2999

Museu da História Natural – Travessa 

do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional da Moeda – Rua 

Consiglieri Pedroso

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-

-Min, n.º 1233

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

Jovem, neste momento, o lado maningue nice 
da vida é usar máscara e proteger-se da Co-

vid-19. Eu uso a máscara. E tu?

 “Economia para Todos”

O que é taxa MIMO? 

Taxa MIMO, que significa Taxa do Mercado Interbancário de Moçambique, é a 

taxa que influencia o preço do dinheiro no mercado, ou seja, influencia o nível 

das restantes taxas de juro no mercado.

A taxa MIMO é um instrumento de política monetária usado pelo Banco de 

Moçambique para manter a inflação baixa e estável. É determinada pelo Comité 

de Política Monetária do Banco de Moçambique.

O QUE É TAXA MIMO? 

Como é que a taxa MIMO afecta a inflação?

Quando o Banco de Moçambique decide reduzir a quantidade de dinheiro em 

circulação na economia, para diminuir a inflação, aumenta a taxa MIMO de 

modo a induzir os bancos comerciais a aumentar as taxas de juro que cobram 

aos seus clientes. Com o juro mais caro, há menor circulação de dinheiro na 

economia e redução da procura excessiva de bens e serviços. Por essa via, há 

menor inflação.

No processo inverso, quando o Banco de Moçambique decide reduzir a taxa 

MIMO, porque a inflação está controlada, pretende estimular a actividade 

económica. Com os juros mais baixos, os empréstimos para o consumo e 

investimento aumentam, o que estimula a actividade económica.

Porque é que a taxa MIMO é importante para a sua vida?

Ao contribuir para a redução da inflação, a taxa MIMO protege o seu poder de 

compra. Ela afecta a sua decisão sobre consumir ou poupar. Por exemplo, com 

o aumento da taxa MIMO, terá maior preferência em poupar para receber mais

juros do banco do que consumir para pagar mais juros dos seus empréstimos.

PUBLICIDADE

O 
CENTRO de Saúde 
da Matola Santos, 
na Matola “A”, pro-
víncia de Maputo, 
está há mais de duas 

semanas inacessível, devido 
às inundações causadas pelas 
chuvas.

Inaugurada em Novembro 
pelo governador, Júlio Parru-
que, a obra, orçada em cerca 
de 50 milhões de meticais, 
tinha por objectivo reduzir a 
distância entre os munícipes 
e os serviços de saúde, bem 
como aliviar a pressão nas ou-
tras unidades.

Residentes do bairro di-

zem que o local é uma bacia 
de retenção das águas das 
chuvas, pelo que ficaram sur-
presos quando a infra-estru-
tura foi erguida.

Jorge Raimundo, mora-
dor, entende que a falta de 
um sistema de drenagem das 
águas pluviais comprometeu 
o esforço das autoridades.

Por causa da inacessibili-
dade a esta unidade sanitária, 
os serviços foram transferi-
dos para o edifício do posto 
administrativo da Matola-
-Sede, no mesmo bairro.

A directora do Centro 
de Saúde da Matola Santos, 

Nilza de Jesus, contou que 
não foi possível transportar o 
material hospitalar, medica-
mentos e os registos. 

“Estamos a trabalhar aqui 
no círculo, mercê do apoio 
em medicamentos e equipa-
mentos das unidades próxi-
mas e dos Serviços Distritais 
de Saúde da Matola”, referiu.

Garantiu que o centro de 
saúde está a ser vigiado para 
evitar a sua vandalização e 
roubo de equipamentos e 
medicamentos.

Por sua vez, o secretá-
rio do bairro da Matola “A”, 
Rafael Munguambe, indicou 

que 
quando a infra-estrutu-

ra foi erguida, o empreiteiro 
sabia que a zona era uma ba-
cia de retenção de águas, por 
isso, abriu um canal para o 
seu escoamento.

“Mas a população dei-
ta lixo no canal, ao invés de 
depositá-lo nos contentores 
para a sua posterior remoção, 
o que bloqueou o caminho
das águas para o rio”, afir-
mou.

Neste momento decorre a 
limpeza para a correcção do 
problema, sem previsão da 
conclusão do trabalho.

NA MATOLA 

Centro de saúde encerrado
devido a inundações 

Centro de Saúde da Matola Santos inaugurado há dois meses

J.
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ALGUNS sistemas de lavagem 
das mãos montados nos mer-
cados municipais da cidade de 
Maputo estão a ser vandaliza-
dos, facto que compromete a 
observância das medidas de 
prevenção da Covid-19.

A destruição dos sistemas, 
como a retirada das torneiras e 
dos lavatórios, é protagonizada 
por desconhecidos.

Por exemplo, no Mercado 
Grossista do Zimpeto, alguns 
jovens que se dedicam à guar-
nição de viaturas ou carrega-
mento de produtos usam os 
sistemas como bancos para 
acomodação, o que afecta a sua 
durabilidade.

O vereador do Desenvolvi-
mento da Economia Local, no 
Conselho Municipal de Maputo 
(CMM), Danúbio Lado, apon-

tou que a edilidade está a refor-
çar a segurança nos mercados, 
de modo a evitar a degradação 
destes meios.

“Estamos a repor as tor-
neiras, enquanto estudamos 
um mecanismo para eliminar o 
problema”, disse.

Lado afirmou ainda que 
a edilidade, em parceria com 
algumas entidades, distribuiu 
baldes e respectivas torneiras 
pelos mercados, cabendo aos 
chefes de comissão dos ven-
dedores fazer a gestão destes 
recursos, garantindo que haja 
água e sabão para a lavagem 
das mãos.

Reconheceu, por ou-
tro lado, que as restrições no 
fornecimento de água, por 
quase um mês, no Mercado 
4 de Outubro, no bairro da 

Malhangalene, deveram-se 
ao atraso no pagamento da 
factura.

“Houve uma pequena de-
mora no pagamento, uma vez 
que no fim do mês tem havido 
interrupção do sistema infor-
mático que operacionaliza o 
Sistema de Administração Fi-
nanceira do Estado (e-SISTA-
FE)”, disse.

Acrescentou que o mu-
nicípio está a interagir com o 
Fundo de Investimento e Pa-
trimónio de Abastecimento 
de Água (FIPAG) para pon-
derar, por alguns dias, a sus-
pensão do serviço, caso haja 
demora no pagamento da 
factura mensal, uma vez que 
não foi a primeira vez que um 
mercado ficou sem água pelo 
mesmo motivo.

NOS MERCADOS

Vandalização de torneiras 
dificulta prevenção da Covid-19

Abertos mais postos 
de emissão de BI em Maputo
SEIS novos centros de capta-
ção de dados para a emissão 
do Bilhete de Identidade (BI) 
estão abertos, desde ontem, 
em alguns bairros da cidade 
e província de Maputo, para 
descongestionar enchentes nos 
balcões dos “Bombeiros” e Ma-
tola. 

Gilda Lameque, porta-voz 
da Direcção Nacional de Iden-
tificação Civil (DNIC), revelou 
que as novas brigadas funcio-
nam nas secretarias dos bairros 
de Khongolote, Boquisso, Zi-
mpeto, Bagamoyo, Magoanine 
e Escola Secundária Francisco 
Manyanga.

Explicou que a DNIC espera 
reduzir aglomerações no cen-
tro da cidade que, mesmo com 
a pré-marcação, continuam a 

verificar-se.  A instituição re-
gista, neste momento, o pico de 
pedidos de emissão do docu-
mento, atendendo por dia pelo 
menos 350 pessoas em cada 
centro, situação que, segundo a 
porta-voz, precipita enchentes. 

Lameque apelou aos muní-
cipes a tratar o BI dois meses 
antes da sua caducidade, de 
preferência nos postos pró-
ximos às suas residências, ao 
invés de se fazerem ao balcão 
dos “Bombeiros” ou da Matola, 
como tem acontecido.

Apontou que apesar de es-
tar disponível o sistema de pré-
-marcação para emissão do BI,
os utentes optam pelo sistema 
tradicional de filas.

“O facto de a cidade de Ma-
puto ser o ponto de fácil acesso 

aos serviços, acaba sendo so-
brecarregada”, disse Lamarque.

Na mesma senda, Lame-
que destacou que se encontram 
em funcionamento os postos 
nos distritos Kamubukwana e 
KaMavota, apelando aos cida-
dãos para emitir os seus docu-
mentos nesses locais.

A existência de indivíduos 
que se fazem passar por fun-
cionários da DNIC, cobrando 
valores aos utentes para facilitar 
o processo de emissão do docu-
mento, é outro problema que a
direcção espera minimizar com
a abertura de mais postos de
atendimento nos bairros. 
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MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº  012/22

1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 17 Janeiro
de 2022

              CÂMBIOS(MT)
PAÍSES MOEDAS COMPRA VENDA    MÉDIA

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

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

PAÍSES MOEDAS
  Àfrica do Sul Rand 4,10 4,18      4,14
  Botswana Pula 5,45 5,56      5,51
  eSwatini Lilangueni 4,10 4,18      4,14
  Mauricias Rupia 1,45 1,48      1,46
  Zâmbia Kwacha 3,67 3,75      3,71

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Japão Iene 551,58 562,58    557,08
  Malawi Kwacha 77,96 79,51     78,74
  Tanzânia Shilling 27,44 27,99     27,72
  Zimbabwe Dólar 167,20 170,53    168,86

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Brasil Real 11,47 11,70     11,59
  Canada Dolar 50,43 51,44     50,94
  China/Offshore Renminbi 9,95 10,14     10,05
  China Renminbi 9,96 10,15     10,06
  Dinamarca Coroa 9,68 9,88      9,78
  Inglaterra Libra 86,22 87,94     87,08
  Noruega Coroa 7,24 7,38      7,31
  Suécia Coroa 7,00 7,13      7,07
  Suíça Franco 69,07 70,45     69,76
  União Europeia Euro 72,04 73,48     72,76

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   3,2500000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  0,3950000  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.819,77000
Venda..............  1.820,28000

Maputo,  18.01.2022
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão

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

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

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)

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

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

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

(a) Taxas pré-fixadas do BM. 

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

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda

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

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

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

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

Taxa Méd. Pond. 5. NOTAS EXPLICATIVAS

Bancos p/ Bancos

Taxa Méd. Pond.

(b) Bilhetes do Tesouro.   

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

Prime Rate  do Sistema Financeiro Moçambicano

11-out-16

13,30%

38.348,29

Descrição

Descrição

Descrição

Valor Títulos Comprados
Taxa Média Ponderada

Valor Títulos Vendidos

Data da última compra

11-out-16

13,97%
11-out-16

17,00%
11-out-16

14,89%

0,00
+ de 7 dias

0,00
2 - 7 dias

0,00
Overnight

-
0,00

2 - 7 diasOvernight

21,00%
1.989,66

63 dias28 dias07 dias

21,00%
1.989,66

Total / Média

-
0,00

13,25%

+ de 7 dias

Taxa Média Ponderada
Data da última venda

139.631,00103.460,0018.199,00
13,35%

17.972,00

Valor Títulos Vendidos 56.790,183.301,2018.441,89

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

Total / Média

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

Data da última compra

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

1 - 30 dias

192,99
+ de 63 dias

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

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

Descrição

14.236,78
Total / Média

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

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

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

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

31 - 63 dias

11.090,44

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

Valor Títulos Comprados

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

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

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

2.953,34

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

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

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

Taxa Média Ponderada

-

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

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

-

5.063,74

13,25%

Taxa

0,00 0,00 0,00

Total / Média

BT's em Carteira dos Bancos 134.567,26

-

BT's em Carteira do Público 

183 - 364 dias

-

0,00

-

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

Total / Média

-

Vendas por prazo 1 - 91 dias

Prazo
(dias) Valor Taxa(a)

(dias) TaxaValor

Overnight

FPD

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

Prazo SEM GARANTIA COM GARANTIA Colocações por prazo

n.a

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

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

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

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

13,38%

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 Total / Média

92 - 182 dias

- - - -
- - - -

0,00
0,00

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

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

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

- - -

12,30%

-

-12,30%

-

0,00 0,00 0,00

0,00

1,05

0,00

-

0,00
-

0,00

Prazo

FPC

16,25%31.380,09

…

0,00

-

0,00

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA 
COM REVENDA

VENDA DEFINITIVA

10,25%

Taxa

1,05

-

Valor Taxa(a)

Valor

Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE
Maputo, 17 de Janeiro de 2022. 

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

                                              MOEDAS : [USD/MZN ]
DATA :17/01/2022

       09:30        12:30        15:30

BANCOS   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO

  COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA  17.01.2022

      COMPRA        VENDA        MÉDIA

TAXA DE CÂMBIO 63,20 64,46 63,83 

PUBLICIDADE

A ECONOMISTA da ONU, que segue as 
economias lusófonas africanas,Helena 
Afonso, disse há dias à Lusa que a produ-
ção económica em Angola vai continuar 
abaixo dos níveis anteriores à pandemia 
de Covid-19 até 2023.

A fonte afecta ao Departamento das 
Nações Unidas para Assuntos Económi-
cos e Sociais (UNDESA) explicou que o 
segundo maior produtor de petróleo na 
África subsahariana “enfrenta o maior 
surto de Covid-19 desde o início da pan-
demia, devido à variante Ómicron, e esta 
e outras potenciais ondas de infecções 
continuarão a limitar a recuperação do 
consumo e do investimento até o país 
chegar a níveis de vacinação que permi-
tam a imunidade.

“Isso é improvável em 2022, dado 
que apesar dos muitos progressos desde 
Setembro, só há 13% da população com-

pletamente vacinada”, disse.
Relativamente à inflação, a previsão 

do UNDESA aponta para uma subida dos 
preços à volta de 20%, o que “corrói os 
rendimentos das pessoas e reduz o con-
sumo, mas modera face ao pico do ano 
passado devido à menor depreciação do 
kwanza, redução do IVA e uma política 
monetária menos acomodativa”, disse a 
economista.

Depois de os preços terem terminado 
o ano com uma subida de 27% em De-
zembro, segundo o Instituto Nacional
de Estatística, “o consumo e o poder de
compra também estão a ser atingidos
pelo alto nível de desemprego, que é fru-
to dos sucessivos anos de recessão”.

A dívida pública, acrescentou, “su-
biu muito em 2020, para 120% do PIB, e 
está elevada, mas deverá moderar tendo 
em conta a velocidade de crescimento 

do PIB em função do crescimento da dí-
vida”.

Ainda assim, salientou, “o risco de 
uma crise da dívida não pode ser descar-
tado e é necessária uma implementação 
mais célere de reformas para haver mais 
e melhor desenvolvimento naquela que é 
uma das maiores economias africanas”.

O UNDESA melhorou na quinta-
-feira a estimativa de crescimento para
as economias africanas, antevendo uma
expansão de 3,8% no ano passado e uma 
aceleração para 4% este ano.

“A actividade económica em África 
continua a recuperar dos eventos sem 
precedentes de 2020, mas a um ritmo 
frágil, com a previsão de crescimento 
a ser marcada pela elevada incerteza e 
exposição a repetidas vagas de infecção 
por Covid-19, como se viu recentemente 
com a variante Ómicron”, escrevem os 

analistas da UNDESA.
No relatório sobre a situação e pers-

pectivas económicas mundiais para 
2022, que melhora a previsão de cres-
cimento do ano passado de 3,4% para 
3,8%, o UNDESA aponta que as medi-
das de mitigação da pandemia, como os 
confinamentos e proibições de viagens, 
foram os principais instrumentos usados 
pelos governos, mas tiveram um impac-
to importante na actividade económica.

O continente africano “teve uma 
das recuperações mais lentas em 2021, 
ficando atrás da média de crescimento 
das economias em desenvolvimento e do 
mundo, respectivamente 6,4% e 5,5%”, 
diz o UNDESA, que alerta que “para re-
gressar à trajectória de crescimento antes 
da pandemia, África precisaria de crescer 
aproximadamente 6% neste e no próxi-
mo ano, ou seja, mais rápido que a Ásia”.

EMPRESÁRIOS ruandeses es-
tão interessados em diversifi-
car os seus recursos  financei-

ros em Moçambique através 
de investimentos em diferen-
tes projectos nos próximos 

tempos. 
Os recursos serão inves-

tidos nos sectores de agro-

A 
P ROR RO G AÇ ÃO , 
pela Autoridade Tri-
butária de Moçambi-
que (ATM) da isenção 
do pagamento do 

Imposto sobre o Valor Acres-
centado (IVA), no açúcar,  óleo 
e sabão até 2023, está a contri-
buir para o aumento da pro-
dução e disponibilidade destes 
produtos.

Este é o entendimento do 
sector empresarial nacional, 
numa avaliação dos dois anos 
do segundo mandato do Chefe 
do Estado moçambicano, Filipe 
Nyusi, que se assinalou no pas-
sado dia 15 do mês em curso.

O presidente da Confede-
ração das Associações Econó-
micas de Moçambique (CTA), 
Agostinho Vuma, explicou a 
respeito que no período em re-
ferência, a isenção do imposto 
fez com que a população pas-
sasse a ter acesso aos produtos 
essenciais a preços razoáveis, 
concorrendo para o alcan-
ce das metas preconizadas na 
Política e Estratégia Industrial 
e no Programa Quinquenal do 
Governo 2020-2024.   

Em 2020, altura em que a 
medida foi tomada, o executi-
vo justificou a isenção com as 

NO AÇÚCAR, ÓLEO E SABÃO

Isenção do IVA impulsiona
produção e disponibilidade

A isenção do IVA tem contribuído para a estabilização de preços de produtos essenciais como açúcar

medidas de mitigação do im-
pacto de Covid-19  nas empre-
sas nacionais.

A medida abrangeu ainda 
a aquisição de equipamentos 
e consumíveis das respectivas 
industrias produtivas, que é 

concedida mediante a apre-
sentação do comprovativo do 
destino.

A isenção prevista na lei 
que aprova o código foi estabe-
lecida numa base temporária. 
A partir de 2006, ela foi sendo 

prologada ao longo do tempo e 
à medida que o sector privado 
ia solicitando.

Desta feita, a congregação 
dos empresários formulou um 
pedido de extensão do prazo de 
validade da isenção do IVA  até 

31 de Dezembro de 2024.
De referir que todos os  

produtos de primeira neces-
sidade já beneficiam do IVA, 
sendo que para o açúcar, óleo 
e sabão o prazo expirou a 31 de 
Dezembro de 2019.

ATÉ 2023

Economia de Angola
não recupera da pandemia

Empresários ruandeses querem
diversificar investimento no país

Turismo é uma das áreas que os empresários ruandeses querem explorar

-industria, produção de chá,
café, lacticínios, indústria
extractiva, logística, turismo,
bem como a importação de
produtos diversos.

A vontade foi manifestada 
recentemente, em Kigali, no 
decurso da 24.ª Edição da Fei-
ra Internacional de Comércio 
de Ruanda, onde Moçambique 
participou.

No final do encontro, Mo-
çambique foi premiada na ca-
tegoria de “Melhor País Expo-
sitor Estrangeiro”.

Mais de 400 expositores 
oriundos de 15 países fizeram 
parte da feira que proporcio-
nou oportunidade de inte-
racção por meio de reuniões 
do tipo “B2B” e “B2C”, com o 
objectivo de firmar parcerias e 
explorar novas oportunidades 
de investimento e negócios 
face aos efeitos da pandemia 
da Covid-19.

Durante a feira, Moçam-
bique fez a promoção das po-
tencialidades e oportunidades 
de investimento e das expor-
tações nacionais. A delegação 

moçambicana foi chefiada 
pelo director-geral da Agência 
para a Promoção de Investi-
mento e Exportações (APIEX), 
Gil Bires.

Fizeram parte da delegação 
quadros do Ministério da In-
dústria e Comércio através da 
Direcção Nacional de Indús-
tria, Ministério dos Recursos 
Minerais e Energia, Ministério 
das Obras Públicas, Habitação 
e Recursos Hídricos e o Fundo 
de Investimento e Património 
para o Abastecimento de Água 
(FIPAG), diversas empre-
sas que pretendiam explorar 
oportunidades no mercado do 
Ruanda, bem como estabe-
lecer parcerias, entre outras 
entidades.

Refira-se que  esta foi a 
primeira participação de Mo-
çambique na Feira Interna-
cional do Ruanda, evento or-
ganizado pelo Private Sector 
Federation (PSF) em parceria 
com o Ministério da Indústria 
e Comércio daquele país e o 
Rwanda Development Board 
(RDB).



CIDADE DA BEIRA 5Terça-feira, 18 de Janeiro de 2022

PUBLICIDADE

MINISTĖRIO DO TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE MANICA

ANÚNCIO DE CONCURSOS
A Delegação Provincial do Instituto Nacional de Segurança Social de Manica convida pessoas singulares e/ou colectivas, interessadas e que reúnam requisitos de 

elegibilidade a apresentarem propostas seladas para os concursos abaixo indicados:

Nº e Modalidade de 
Concurso Objecto de Concurso Alvará compatível

Entrega das Propostas financeiras e 
documentos de Qualificação Abertura das Propostas

Data-final Hora Data Hora

Concurso Limitado Nº 
01 /CL /INSS/DPM/

UGEA/2022

Fornecimento de produtos de 
Serigrafia e diversos à Delegação 

Provincial de Manica 

Compatível ao Objecto 
de Contratação

4/2/2022 9.45 horas
4/2/2022

10.00 horas

Concurso Limitado Nº 
02/CL /INSS/DPM/

UGEA/2022

Prestação serviços de logística no 
âmbito de Seminários e Eventos na 

Delegação Provincial de Manica

Compatível ao Objecto 
de Contratação

7/2/2022 9.45 horas 7/2/2022
10.00 horas

Concurso Limitado Nº 
03 /CL /INSS/DPM/

UGEA/2022

Fornecimento e manutenção de 
sistemas eléctrico, frio, canalização, 

carpintaria e serralharia 

Compatível ao Objecto 
de Contratação

8/2/2022
9.45 horas

8/2/2022
10.00 horas

1. As propostas deverão ser válidas por um período de 90 dias. 

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar ou adquirir os documentos do concurso no endereço abaixo indicado, no horário das 7.30 até 

às 15.00 horas.

3. Os cadernos de encargo estarão à venda no valor correspondente a 1000,00MT, não reembolsáveis, a ser depositado na conta Nº 7369091 (BIM) – INSS Administração.

4. 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.

5. As propostas financeiras deverão estar acompanhadas pelos seguintes documentos autenticados: Alvará, Cadastro Único, Certidões de Quitação das Finanças, do INSS, 
do Instituto Nacional de Estatística e do Tribunal Judicial.

6. Os concursos serão regidos nos termos dos artigos 41 e 42 ambos do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação 

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

• Local e endereço para esclarecimentos:
INSS - Delegação Provincial de Manica, Rua dos Operários, n.º 807, 1º andar, CP Nº 74

 Tel: 82 3063427/84 3142474, Fax: 251 22084 

Chimoio, aos 11 de Janeiro de 2022

A Autoridade Competente
(Ass. Ilegível)

UMA mulher que se presume ter 
20 anos de idade foi violada se-
xualmente até à morte, na ma-
drugada de sábado, por indiví-
duos desconhecidos, na zona da 
Praia Nova, cidade da  Beira.

Trata-se de uma jovem na-
tural do posto administrativo de 
Muxúnguè, distrito de Chibaba-
va, em Sofala, cujo corpo foi en-
contrado por populares na casa 
de banho da sua residência.

Segundo moradores, a víti-
ma vivia sozinha na Praia Nova 
há sensivelmente um mês e de-
dicava-se a pequenos negócios.

Contactado pela nossa Re-
portagem, o porta-voz da Po-
lícia da República de Moçam-
bique (PRM) em Sofala, Dércio 
Chacate, confirmou a ocorrên-
cia de uma situação de violação 
antes do cometimento do crime.

“A PRM assegura que os 
malfeitores serão encontrados 
porque há um trabalho em curso 
visando esclarecer o caso e res-
ponsabilizá-los pelo crime que 
cometeram”, afirmou.

Algumas testemunhas en-
trevistadas pelo nosso Jornal na 
condição de anonimato lamen-

taram o sucedido e disseram que 
ninguém se apercebeu do que 
estava a acontecer naquela ma-
drugada.

Admitiram igualmente a 
possibilidade de esta morte ter 
ocorrida em outro lugar e que o 
corpo tenha sido colocado neste 
ponto para desviar as atenções 
das autoridades policiais.

Recordam que o corpo tinha 
sinais de agressões no pescoço e 
a sua boca estava amarrada com 
um pano. 

Os moradores pediram à Po-
lícia para intensificar o patru-

lhamento naquela zona, princi-
palmente na calada da noite.

Contaram-nos uma outra 
ocorrência em que na passada 
sexta-feira, dois jovens agredi-
ram fisicamente até à morte um 
amigo por causa de um cartão de 
memória.

Defenderam que estas ac-
ções criminosas não se justifi-
cam tendo em conta que a 1.ª 
Esquadra da PRM está próxima 
da Praia Nova, pelo que, no seu 
entender, seria mais fácil reali-
zar o patrulhamento evitando 
estas situações.

Morgue em requalificação

A 
MORGUE do 
Hospital Cen-
tral da Beira 
(HCB) está em 
obras de requa-

lificação visando acomodar 
e atender com dignidade as 
pessoas que buscam servi-
ços, segundo informações 
que nos foram prestadas 
pelo vereador para a área 
de Gestão Urbana e Equipa-
mentos do Conselho Muni-
cipal, Manuel Joaquim.

O nosso interlocutor 
fez questão de recordar 
que a unidade beneficiou 
de obras de reabilitação de 
emergência após ter sido 
afectada pelo ciclone Idai 
em Março de 2019.

Sobre a presente em-
preitada, Manuel Joaquim 
explicou que a primeira 
parte da restauração será 
alargar o espaço que os fa-
miliares e outras pessoas 
ocupam durante as ce-
rimónias fúnebres de modo 
a garantir o devido distan-
ciamento físico, sobretudo 
neste tempo de pandemia.

Fora da morgue, se-
gundo a fonte, serão cons-
truídos novos assentos de 
espera e plantadas mais 
árvores.

Morgue do HCB apresentará melhores condições

Vacinadas 
454 raparigas 
APENAS 454 raparigas de nove 
anos de idade, das 8840 pre-
vistas, já tomaram a primeira 
dose da vacina contra o cancro 
do colo de útero na cidade da 
Beira, desde o lançamento da 
campanha a 26 de Novembro.

O facto foi dado a conhe-
cer ontem, ao nosso Jornal, 
pelo chefe de Saúde Públi-
ca no Serviço Provincial de 
Saúde (SPS), Edgar Meque, 
acrescentando que o número 
representa uma cobertura de 
5.1 por cento.

Meque recordou que a 
administração desta vacina é 
feita via intra-muscular com 
um intervalo de seis meses 
para a toma da segunda dose 
visando garantir uma maior 
eficácia.

Numa breve avaliação 
apontou que o processo está 
a decorrer sem sobressaltos, 
apesar da fraca afluência de 

raparigas às unidades sanitá-
rias para serem imunizadas.

Desde o início da campa-
nha, segundo o nosso entre-
vistado, não houve registo 
de qualquer caso de efeitos 
secundários ou colaterais da 
vacina, facto que satisfaz o 
sector.

De acordo com a fonte, o 
imunizante denominado Pa-
pilomavírus Humano (HPV), 
cujo nome é igual à infecção 
que causa doença, foi intro-
duzido pelo Ministério da 
Saúde em Novembro visando 
prevenir previamente as ra-
parigas do cancro do colo de 
útero.

O cancro do colo de úte-
ro é um tumor que se desen-
volve a partir de alterações 
localizado no fundo do órgão 
genital feminino.

Dentre vários factores que 
causam esta doença o nosso 

entrevistado destacou o início 
precoce da vida sexual, his-
tórico familiar e infecção por 
HPV.

Edgar Meque elucidou 
também que o cancro do colo 
do útero actua de forma si-
lenciosa, excepto em caso 
avançado da doença e os si-
nais são o sangramento após 
a relação sexual e fora do pe-
ríodo menstrual; dores for-
tes na região pélvica; perda 
de peso; corrimento anormal 
acompanhado de mau cheiro 
e sensação de pressão no fun-
do da barriga.

Entretanto, apelou aos 
pais e encarregados de educa-
ção a levarem as meninas para 
a toma da vacina prevenindo, 
consequentemente, o cancro 
do útero, pois é uma enfer-
midade que pode ser evitada, 
desde que este procedimento 
seja observado.

Número considerável de raparigas vacinadas contra o HPV

Malfeitores violam 
e matam na Praia Nova

O vereador fez saber 
ainda que após este traba-
lho o Conselho Municipal 

vai fazer a revisão e manu-
tenção de equipamento de 
sistemas de frio bem como 

reparar as portas. 
A pintura da morgue, 

assentos e muro de veda-

ção também fazem parte da 
empreitada, prevista para 
terminar em Maio.

CONTRA CANCRO DO COLO DO ÚTERO
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Deslocados queixam-se
da falta de apoio em Mecúfi

Terça-feira, 18 de Janeiro de 2022

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

so líquido a todos. Ninguém vai 
percorrer mais de 250 metros 
para obter esse recurso. Que-
remos abrir furos distanciados, 
pelo menos, 500 metros um do 
outro, para facilitar a todos”, 
disse o edil de Chimoio.

O presidente do município 
afirmou que a edilidade está a 
recorrer a meios próprios  para 
a abertura de furos, o que reduz 

os custos de execução, diferen-
temente dos anos anteriores em 
que adjudicava os trabalhos.

“Estamos a abrir furos de 
água com a nossa própria má-
quina e o custo varia de 50 a 100 
mil MT cada, por causa da pro-
fundidade, pois quando fazemos 
um furo com mais de 80 metros 
gastámos mais combustível do 
que com 30 metros. Estamos a 

avançar de forma satisfatória. 
Vamos começar a marcar, ainda 
este mês os locais onde faremos 
mais furos”, indicou.

O Conselho Municipal de 
Chimoio definiu como meta, 
abrir 500 fontanários e peque-
nos sistemas de abastecimentos 
de água até 2024.

Segundo João Ferreira, os 
pequenos sistemas de abaste-

cimento de água, em  constru-
ção, poderão ser geridos pelos 
munícipes de cada bairro, para 
garantir a sua manutenção e 
sustentabilidade.

Alguns munícipes congra-
tularam a iniciativa da edilidade 
pois, segundo eles, vai minimi-
zar o sofrimento que passam 
no dia-a-dia para ter água po-
tável.

Mais água para Chimoio

O 
CONSELHO Munici-
pal da Cidade de Chi-
moio está a abrir no-
vos furos e a implantar 
pequenos sistemas de 

abastecimento de água potável 
nos 33 bairros da urbe, o que irá 
elevar os níveis de cobertura e 
população servida.

Através da iniciativa, que 
arrancou nos finais do ano pas-
sado, a edilidade, liderada por 
João Ferreira, já abriu 13 furos 
em alguns bairros da cidade e 
em instituições públicas como é 
o caso dos centros de saúde.

Neste momento, decorre a
colocação de bombas manuais 
e outros acessórios para poste-
rior entrega à população, que 
até então percorria longas dis-
tâncias para ter acesso a este 
recurso.

Segundo João Ferreira, os 
pequenos sistemas de abaste-
cimentos de água foram cons-
truídos em locais devidamente 
identificados, visando facilitar e 
reduzir as distâncias percorridas 
pelos munícipes.

Ferreira disse que o objecti-
vo é eliminar a problemática da 
falta de água que a cidade vive, 
principalmente na época seca, 
bem como melhorar a qualidade 
de vida dos munícipes.

“Em muitos bairros da cida-
de de Chimoio não há água po-
tável. Neste  momento a aposta 
da edilidade é fornecer o precio-

Reduz a distância para ter acesso à água potável em Chimoio

O INSTITUTO Nacional dos Transportes Terrestres 
(INATRO) deve pouco mais de 40 milhões de meti-
cais a Brithol Michcoma,  facto que ditou a suspen-
são de produção da carta de condução biométrica 
em Dezembro passado. 

Jorge Muiambo, porta-voz do INATRO, disse 
ontem, em conferência de imprensa, que a dívida 
é resultado de um erro administrativo, visto que o 
fornecedor emitiu cartas fora dos termos contra-
tuais, uma vez que não houve renovação do con-
trato. 

“Por causa da confiança que a empresa tem 

com a instituição, continuou a fornecer o serviço 
antes de renovar o terceiro contrato”, reconheceu. 

Acrescentou que o INATRO, sendo uma ins-
tituição tutelada pelo Ministério de Transportes e 
Comunicações,  não pode resolver, de forma iso-
lada, os seus problemas e que o expediente sobre 
este contrato foi remetido às autoridades compe-
tentes para o devido tratamento. .  

O porta-voz esclareceu ainda que todo o pro-
cesso relativo à emissão da carta de condução 
continua em funcionamento, com a excepção da 
produção física.

“Enquanto persistir  o problema, os automo-
bilistas poderão usar a carta temporária, uma vez 
que a tramitação da nova como a caducada não foi 
interrompida”, exortou.  

Refira-se que, a irregularidade administrativa 
foi cometida  num período de transição do anti-
go Instituto Nacional dos Transportes Terrestres 
(INATTER) para o actual  Instituto Nacional dos 
Transportes Rodoviários (INATRO), facto que di-
ficulta ainda mais a resolução do problema, uma 
vez  ter sido constituída uma nova administra-
ção.

CARTA DE CONDUÇÃO BIOMÉTRICA

INATRO reconhece dívida
de 40 milhões de meticais

A ANE está em prontidão para intervir, a qualquer 
momento, em situações de corte de rodovias, de-
vido às chuvas que continuam a cair um pouco 
por toda a província de Cabo Delgado.

“Felizmente até este momento não temos 
registo de corte, mas estamos preparados para 
intervir logo que isso acontecer”, indicou o dele-
gado da ANE em Cabo Delgado, Jeremias Mazoio. 

Segundo Mazoio, a ANE tem já um plano de 
contingência orçado em cerca de 180 milhões de 
meticais para ser usado em obras de emergência 
neste período chuvoso. “Não estou a falar de um 
fundo disponível, estou a dizer que o plano tem 
este orçamento que poderá ser disponibilizado 
em caso de necessidade”, apontou.

Mazoio falava à imprensa em Nairoto, onde 
se localiza a ponte sobre o rio Messalo, na estrada 
Montepuez-Mueda, que imagens postas a cir-
cular, há dias, nas redes sociais, indicavam que 
estava intransitável, alegadamente porque estava 
submersa, devido às chuvas intensas que caem à 
montante, deixando sem alternativa os automo-
bilistas que usam o troço Montepuez-Mueda.

Disse que a mesma chegou a ser galgada, por 
alguns dias,  todavia, a situação não chegou a 
provocar intransitabilidade na rodovia.

Garantiu que não há problemas de intransi-
tabilidade na ponte sobre o rio Messalo,  a única 
usada para ligar a capital provincial de Cabo Del-

gado, aos cinco distritos da zona norte, nomea-
damente, Mueda, Muidumbe, Nangade, Palma e 
Mocimboa da Praia.

Fez saber que mesmo que a ponte continuas-
se submersa por muito tempo, os automobilistas 
têm outra alternativa para contornar a antiga.

Mazoio tranquilizou os utentes, dizendo que 
apesar de inundações, fenómenos normais da 
época chuvosa, não haverá situações de intransi-
tabilidade. “Felizmente hoje o cenário é este, as 
águas vazaram. Mesmo em caso da ponte antiga 
continuar submersa, os automobilistas têm uma 
alternativa, através da ponte recentemente cons-
truída. Estamos a dizer que o trânsito nesta rodo-
via flui normalmente”, disse Mazoio.

O delegado da ANE disse que apesar de exis-
tir uma ponte alternativa sobre o rio Messalo, na 
estrada Montepuez-Mueda, a sua instituição está 
a monitorar a situação no terreno, de modo que 
não aconteçam incidentes, como os que foram 
reportados no passado, de queda de viaturas.

Por outro lado, fez saber que para além da 
ponte metálica alternativa, sobre o rio Messalo, 
a ANE ergueu, igualmente, outras sobre os rios 
Nangua e Montepuez, nas estradas Muepane-
-Metuge e Metuge-Quissanga. 

Construiu, igualmente, um aqueduto no
afluente do rio Messalo, na aldeia Miangaleua,
esta última, na estrada Macomia-Awasse.

ANE pronta para 
intervir em caso 
de corte de estrada

Ponte sobre o rio Messalo está transitável

Controlo da malária 
alcança mais crianças

MAIS de 450 crianças, dos dis-
tritos de Malema, Mecubúri, 
Muecate e Lalaua, na província 
de Nampula, serão abrangidas 
pela nova estratégia de pre-
venção e combate à malária, 
denominada quimiopreven-
ção sazonal (SMC), que já está 

na sua segunda fase de imple-
mentação.

A nova estratégia está a ser 
implementada em Nampula, 
desde o ano de 2020, tendo 
abrangido três distritos, no-
meadamente Malema, Lalaua e 
Mecubúri.

Na sua primeira fase de 
execução foram alcançados 
mais de 81 mil crianças dos 3 
aos 59 meses.

A escolha destes distritos 
tem a ver com o facto de serem 
os que apresentam maiores 
índices de prevalência da ma-

Novas estratégias ajudam no controlo da malária

UM indivíduo de 36 anos matou o irmão, de 31 
anos, na cidade de Tete, por decapitação, após 
ter sido enganado por dois sujeitos que alcança-
ria uma riqueza imensurável.

Para o efeito, o homem convidou o seu irmão 
que viajou de Moatize para cidade de Tete, onde 
lhe serviu bebida alcoólica para concretizar os 
seus intentos.

O porta-voz do Comando Provincial da Polí-
cia da República de Moçambique (PRM), Felicia-
no da Câmara, explicou ontem, que apesar de ter 
acontecido dias antes, o corpo foi descoberto na 
sexta-feira devido ao mau cheiro, pois estava em 
estado de decomposição.

“É um caso que tem a superstição como mo-
tivação. O autor do crime está preso e confessou, 
para além de revelar todos contornos do mesmo.  
Estão em curso diligências para neutralização os 
outros dois”, garantiu.

Instou, também, à população a optar por vias 
honestas para a obtenção de riqueza.

Por outro lado, Da Câmara revelou que o nú-
mero de violadores de fronteira tende a aumen-
tar, sendo que na semana passada foram inter-
ceptadas 445 pessoas, contra os anteriores 305 
registados em igual período do ano passado. A 
maioria dos infractores é de nacionalidade ma-
lawiana.

CIDADE DE TETE

Homem mata irmão 
por superstição

FAMÍLIAS deslocadas devido 
aos ataques terroristas em Cabo 
Delgado queixam-se da falta de 
apoio, depois de terem sido en-
caminhadas para zonas de reas-
sentamento em Mecúfi, a sul da 
província.

“Estamos há cinco meses 
sem receber comida e receio que 
a minha família morra à fome”, 
disse Momade Antumane, 45 
anos, casado e pai de cinco fi-
lhos.

A família fugiu de Quissanga 
e é uma das 55 a viver em abri-
gos precários na zona de reas-
sentamento de 3 de Fevereiro, 
distrito de Mecúfi.

Prevê-se que este espaço 
receba um total de 200 famílias, 
mas os recursos são escassos.

Depois de sair de Quissanga 
com a família, Momade Antu-
mane relata que procurou re-
fúgio em Pemba, capital pro-
vincial, onde foi aconselhado a 
seguir viagem até Mecúfi. 

Só que, segundo conta, na 
zona de reassentamento onde 
foi acolhido pouco mais existe 
além de casas construídas com 
a ajuda da Caritas, organização 
humanitária católica.

Antumane diz que já tem 
a machamba lavrada, à seme-
lhança do que outros fizeram, 
mas faltam sementes.

“Machamba tenho, mas não 

Deslocados num centro de acolhimento 

possuo milho para semear”, la-
mentou.

Na mesma situação está Ali 
Afido, 38 anos, natural de Ma-
comia, que procura recomeçar 
a vida em Natuco, outra zona 
de acolhimento do distrito de 
Mecúfi, juntamente com outras 
225 famílias.

“Não temos água, nem casa 
de banho. Estamos a sofrer. 
Também não há boa relação 
com os donos das machambas”, 
relata.

Para encontrar comida que 
permita sobreviver, é preciso 
sair pelas redondezas e recorrer 
à ajuda de outras famílias, facto 
que dificulta a vida de todos.

“Se nós não sairmos daqui, 
não é possível comer”, concluiu.

A situação foi constatada 
pelo director da Caritas em Cabo 
Delgado, Manuel Nota, que na 
sexta-feira visitou os centros de 
reassentamento de Natuco e 3 
de Fevereiro.

Naquelas zonas, coube à or-
ganização humanitária erguer 
495 casas para minimizar o so-

frimento da população afectada 
pela guerra, mas outras ajudas 
são necessárias.

As agências das Nações Uni-
das e outras organizações têm-
-se queixado de subfinancia-
mento da ajuda humanitária, o
que tem levado ao racionamen-
to do apoio alimentar, de forma
a que possa chegar a mais deslo-
cados.-(Lusa)

lária, ao nível da província de 
Nampula. 

Segundo o Inquérito de In-
dicadores da Malária (IIM), o 
índice de prevalência da doen-
ça em crianças menores de 
cinco anos, em Nampula, é de 
47,5 por cento, o que, segundo 
as autoridades governamen-
tais, representa um grande de-
safio para a saúde pública.

O gestor do SMC, Malária 
Consortium, Albertino Zunza, 
disse que na segunda fase da 
execução da estratégia, cada 
campanha mensal de preven-
ção e combate à doença deverá 
abranger, em média, 114 mil 
crianças. 

Zunza referiu que depois 
de um estudo de viabilidade e 
aceitabilidade, incluindo o im-
pacto da quimioprevenção sa-
zonal, concluiu-se que a nova 
estratégia é eficaz, em termos 
de contribuição na redução do 
índice de prevalência da doen-
ça. 

Apontou, a título de exem-
plo, que nos distritos onde já 
foi implementada a quimio-
prevenção notou-se a redução 
da incidência, na ordem de 85 
por cento, o que constitui um 
avanço na prevenção e comba-
te da malária. 
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MUSEUS 

POLICIA 

HOSPITAIS 

CRUZ VERMELHA

Bombeiros – 
26212222/26212260/840293051

Serviço Geral –  26213693

Hospital Central de Nampula - 
846397669/840142500

Hospital Geral de Marrere - 
872477831

Piquete Operativo – 
26213070/846019452

Piquete SERNIC – 970070547

Polícia Camarária – 846902640

1.ª Esquadra - 842261454

2.ª Esquadra - 847340320

3.ª Esquadra - 842931393

4.ª Esquadra - 843930708

5.ª Esquadra - 846730641

6.ª Esquadra - 840237233

7.ª Esquadra - 846183694

Museu Nacional de Etnolgia – 

Av. Eduardo Mondlane 

(26212129/848453536)

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA 

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

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

Terça-feira, 18 de Janeiro de 2022

Expanda o seu negócio
Anuncie nos websites dos nossos jornais 

e obtenha resultados
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Breves

Presidente participa
no funeral do Cardeal 
Dom Alexandre ...

Destaque

PM divulga programa 
de reconstrução de 
Cabo Delgado ...

Destaque

POR DESOBEDIÊN-
CIA DO DECRETO: 
PR encerra praias...

Desporto

SED confirma CAN 
de praia em Vilanku-
los ...

Desporto

COSAFA FEMININO:
Mocambique decide 
continuidade

Desporto Nacional

“Mambas realizam 
único treino no 
país “

SOCIEDADE

REPORTAGEM

Reportagem

COSAFA FEMININO:
Mocambique decide 
continuidade

Destaque

“Mambas realizam 
único treino no 
país “

CAN futebol de praia

SED confirma 
CAN de praia em 
Vilankulos ...

MOÇAMBIQUE 
no grupo da morte
A Selecção Nacional feminina de basquetebol está 
no dificílimo Grupo “B”, onde se encontra a temível 
e bi-campeã africana Nigéria e mais uma equipa por 
apurar entre os dias 16…

Para mais informação contacte a Direcção Comercial:   

 info@snoticias.co.mz | publicidade@snoticias.co.mz +258 21 427061/2  |  +258 84 910 4321    |   +258 84 340 0623

PUBLICIDADE

Reforçada prevenção 
contra doenças 
de origem hídrica

U
M grupo de agentes 
polivalentes ele-
mentares do distrito 
de Nampula acaba 
de ser capacitado 

e equipado de motorizadas, 
bicicletas, botas, máscaras, 
capacetes, entre outro mate-
rial, para dar resposta e disse-
minar as medidas preventivas 
contra as doenças hídricas, 
como a cólera, nas comuni-
dades. 

O distrito de Nampula 
tem sido assolado pela cólera 
na época chuvosa devido à 

falta de saneamento do meio 
e ao consumo de água im-
própria. Parte considerável 
dos residentes do distrito não 
possui latrinas, a água que 
consomem não é canalizada 
e provém de riachos, onde 
lavam as suas roupas e prati-
cam o fecalismo a céu aberto.

O administrador do dis-
trito, Rafael Tarcísio, disse 
que foi pensando nesses pro-
blemas que o seu executivo 
concebeu um programa de 
capacitação e alocação de 
meios necessários ao grupo 

dos agentes polivalentes de 
saúde.

“Temos vindo a trabalhar 
com as comunidades nas me-
didas de prevenção da cólera, 
promovendo limpeza e trata-
mento de poços, bem como 
recomendar a população a 
necessidade de observar a hi-
giene individual e colectiva. 
Este grupo de agentes visa 
reforçar o nosso trabalho no 
distrito”, explicou.

O dirigente realçou que 
o mais importante é que os
agentes cheguem às zonas

recônditas, onde, por sinal, 
se registam muitos casos de 
diarreias agudas e cólera.  
Além do distrito de Nampula, 
o surto de cólera atingiu tam-
bém Eráti, Monapo, Moma e
Meconta no ano passado.

Em Meconta, a doença 
eclodiu no posto adminis-
trativo de Namialo e foi as-
sociada à presença massiva 
dos deslocados dos ataques 
terroristas na província de 
Cabo Delgado no local da sua 
acomodação, que não possuía 
condições de higiene. 

Saneamento do meio é importante para prevenir doenças 

VACINAÇÃO CONTRA COVID-19

Chuvas reduzem 
afluência aos postos

OS postos de vacinação 
contra a Covid-19 instalados 
em vários pontos da cida-
de de Nampula e em alguns 
distritos da província estão a 
registar uma fraca adesão de 
pessoas, devido à chuva in-
tensa que está a cair nos úl-
timos dias.

Se por um lado os postos 
funcionam em locais aber-
tos, por outro, aponta-se o 
envolvimento das famílias na 
sementeira. Esta constatação 
foi feita por uma equipa do 

sector da saúde, depois duma 
ronda pelos postos de vaci-
nação, no âmbito de monito-
ria do processo nos 23 distri-
tos da província de Nampula.

O chefe do Departamento 
de Saúde Pública nos Servi-
ços Provinciais de Saúde em 
Nampula, Geraldinho Avali-
nho, lamentou o facto e ex-
plicou que parte da popula-
ção faz-se tarde aos centros 
de vacinação.

“O período em que a po-
pulação se faz aos postos, a 

equipa de vacinação já não 
está lá”, disse e alertou as 
pessoas que tomaram a pri-
meira dose para controlar a 
data da segunda.

Dados do sector da saú-
de referem que até semana 
passada haviam sido imuni-
zadas contra a Covid-19 na 
província de Nampula mais 
de 1941 cidadãos, na primei-
ra, segunda e terceira fase do 
processo, sendo esta última a 
que teve maior afluência de 
pessoas aos postos.

Posto de vacinação contra Covid-19, no Pavilhão dos Desportos
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FIPAG - TETE

Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSOS
Nos termos do anúncio publicado no jornal “Notícias” dos dias 18 e 19 de Janeiro de 2022, comunica-se a 
abertura de concursos, conforme a tabela abaixo: 

Nº do  Concurso Objecto Modalidade 
Data e Hora-

Final da 
Entrega

Data e Hora de 
abertura

Validade
Garantia 
Bancária

01/FIPAG-AOT/
UGEA/CL/22         

Prestação de serviço de 
fornecimento de equipamento 

informático
Limitado   

4/2/2022 
às 9.00 horas

4/2/2022 
às 9.00 horas

120 dias Exigida

01/FIPAG-AOT/
UGEA/CP/22

Fornecimento de combustível Público
18/2/2022

 às 9.00 horas
18/2/2022 

às 9.00 horas
120 dias Exigida

03/FIPAG-AOT/
UGEA/CL/22

Fornecimento de mobiliário de 
escritório

Limitado   
4/2/2022

 às 10.00 horas
4/2/2022 

às 10.00 horas
120 dias Exigida

04/FIPAG-AOT/
UGEA/CL/22

Prestação de serviços de 
fornecimento de material de 

construção
Limitado

4/2/2022
 às 13.00 horas

4/2/2022 
às 13.00 horas

120 dias Exigida

05/FIPAG-AOT/
UGEA/CL/22

Prestação de serviço de limpeza 
de instalação

Limitado
4/2/2022

 às 14.00 horas
4/2/2022

 às 14.00 horas
120 dias Exigida

06/FIPAG-AOT/
UGEA/CL/22

Prestação de serviço de 
fornecimento de refeições

Limitado
7/2/2022

 às 9.00 horas
7/2/2022 

às 9.00 horas
120 dias Exigida

07/FIPAG-AOT/
UGEA/CL/22

Fornecimento de material de 
escritório (Livros e Serigrafia) Limitado

7/2/2022
 às 10.00 horas

7/2/2022 
às 10.00 horas

120 dias Exigida

08/FIPAG-AOT/
UGEA/CL/22

Prestação de serviço de 
manutenção de viaturas e 

motorizadas
Limitado

7/2/2022
 às 11.00 horas

7/2/2022
 às 11.00 horas

120 dias Exigida

09/FIPAG-AOT/
UGEA/CL/22

Fornecimento de pneus, peças 
de viaturas e motorizadas

Limitado
7/2/2022

 às 13.00 horas
7/2/2022 

às 13.00 horas
120 dias Exigida

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

         Endereço: FIPAG - TETE

Unidade Gestora Executora de Aquisições (UGEA)

  Bairro Chingodzi, troço Boabab-Ceta

Contacto: +258 849106541

2. Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,

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

Março

Tete, aos 17 de Janeiro de 2022

O Director

(Ilegível)  
78

A GESTORA de projectos no 
Instituto para Democracia 
Multipartidária (IMD), Lo-
rena Mazive, disse que o se-
gundo ciclo de governação 
do Presidente Filipe Nyusi 
está a ser marcado por gran-
de investimento no domínio 
de infra-estruturas, como 
estradas, pontes e edifícios 
públicos, mas também pela 
abertura de mais furos de 
água e alargamento da rede 
eléctrica. 

O outro domínio, se-
gundo a nossa entrevistada, 
foi o de agricultura, com o 
fomento agrário a partir do 
projecto Sustenta, que está 
a trazer grandes mudanças 
na vida das populações que 
vivem nas zonas onde está a 
ser implementado.

A paz é outra área que 
deu visibilidade ao man-
dado do Presidente Nyusi, 
pois desde o primeiro ciclo 

Dois anos de realizações 
que trazem mudanças

O
S dois anos do segun-
do ciclo de gover-
nação do Presidente 
da República, Filipe 
Nyusi, foram marca-

dos por resultados palpáveis 

nas diferentes áreas da vida dos 
moçambicanos, com destaque 
para a agricultura, infra-estru-
tura e busca de segurança no 
país.

Cidadãos entrevistados 

pelo “Notícias” consideram 
estes factores bastantes para 
que os moçambicanos consi-
derem os esforço que o Chefe 
do Estado tem estado a reali-
zar com o objectivo de trazer o 

bem-estar de todo o povo.
Para além do projecto Sus-

tenta que está a galvanizar a 
agricultura nas zonas onde está 
a ser implementado, a cons-
trução do Aeroporto Filipe 

Nyusi, no distrito de Chongue-
ne, em Gaza, é enaltecido pelos 
visados, que consideram ser 
este um empreendimento que 
vai colocar a província no mapa 
do turismo mundial. 

PARA o empresário da área de hotelaria no 
distrito de Mandlacaze, Júlio Majate, os dois 
anos de mandato do Presidente Filipe Nyusi 
foram de trabalho abnegado e, como resulta-
do, conseguiu restaurar a paz na zona centro, 
fundamental para o desenvolvimento eco-
nómico e social da região e do país. 

Segundo o empresário, na província de 
Cabo Delgado, graças à sua sabia liderança e, 
com ajuda das forças militares dos países da 
SADC e do Ruanda, os terroristas estão sendo 
afastados, libertando quase todos os distritos 
que estavam sob ameaça dos malfeitores. 

“Neste momento, reina a paz. A esperan-
ça dos nossos concidadãos está restaurada 
porque os terroristas estão dispersos”, afir-
mou.

Para o empresário, no campo de infra-
-estruturas e, particularmente na província
de Gaza, nota saliente vai para a conclusão e 
inauguração do Aeroporto Filipe Nyusi.

A título de exemplo, argumentou que os 
proprietários das várias estâncias turísticas 
da província, como das praias de Xai-Xai, 
Chidenguele e Chizavane e não só, já estão 

a fazer publicidade do aeroporto na vizinha 
África do Sul e em outros países da região, 
com vista a tirar proveito do mesmo. 

“Os voos comerciais que são feitos aos 
sábados trazem consigo vários turistas e já 
existe uma empresa de aluguer de viaturas 
que disponibiliza carros para os diferentes 
destinos turísticos”, disse Manjate, acredi-
tando que os empresários de Gaza vão colher, 
a breve trecho, os frutos desta obra.

O outro empreendimento impulsiona-
do pelo Governo de Filipe Nyusi é o projecto 
das areias pesadas em Chibuto, que vai criar 
muitos postos de trabalho para os jovens da 
região, de acordo com o entrevistado. 

Indicou ainda o projecto da construção 
do porto das águas profundas em Chongue-
ne, cujo início das obras está para breve, que 
vai catapultar a província para um desenvol-
vimento sustentável. 

“Graças à visão estratégica do Presidente 
Nyusi, Gaza vai sair do mapa de uma das pro-
víncias mais pobres. Foram dois anos de re-
sultados em muitas frentes em todo o país”, 
salienta Júlio Manjate.

Trabalho abnegado 

Um período 
de grande empenho
JOSÉ Guerra, presidente 
da Igreja Universal do Reino 
de Deus (IURD) e do Conse-
lho de Administração da TV 
Miramar, considera que os 
últimos dois anos do manda-
do do Presidente Filipe Nyusi 
foram de grande empenho na 
busca do bem-estar dos mo-
çambicanos, não obstante os 
obstáculos que se apresen-
tam.

Segundo Guerra, o país 
está na iminência da explo-
ração do gás natural em Cabo 
Delgado, como resultado do 
empenho do estadista mo-
çambicano. A sua preocu-
pação na segurança do país 
é também notória com a 
recente reestruturação do 
Ministério do Interior que 
contribui para o combate à 
criminalidade.

Guerra citou ainda o pro-
jecto Sustenta que já está a 
trazer resultados. 

“As pessoas trazem ba-
tata da África do Sul e ou-
tros produtos agrícolas por 
capricho, porque o país tem 
capacidade de produzir em 
quantidade e qualidade”, 
disse, salientando que isto 
revela que a industrialização 
é um caminho que está a ser 
seguido nesta governação.

O religioso enalteceu 
ainda o facto de o país ter 

Grande investimento 
nas infra-estruturas

Melhorar condições do povo
SUFISMO Mussagy é um jo-
vem residente no bairro de 
Muhalaze, cidade da Matola, 
que entende os dois anos de 
mandato do segundo ciclo 
de governação do Presiden-
te Filipe Nyusi como tendo 
sido marcados por grandes 
realizações que estão a con-
tribuir para o desenvolvi-
mento do país.

O jovem trabalhador de 
uma empresa de micro-fi-
nanças citou como parte 
das realizações a construção 
e reabilitação de estradas, 
alargamento da rede eléctri-
ca para mais comunidades, 
construção e apetrecha-
mento de escolas e outras 
infra-estruturas de grande 
importância como hospitais.

Contudo, apela para 
maior empenho do Gover-
no para minimizar o custo 
de vida dos moçambicanos, 
uma vez que mesmo para os 
trabalhadores, em particular 
os que aufere o salário mí-
nimo como é o seu caso, o 

dinheiro só garante o trans-
porte.

É de opinião que o Go-
verno precisa de muito en-
volvimento no sector dos 
transportes e do comércio 
para combater as arbitra-
riedades como o encurta-
mento de rotas, diminui-
ção do tamanho do pão e o 
agravamento desequilibrado 
dos preços dos produtos por 
parte de vendedores infor-
mais nos principais merca-
dos.

Aponta as fragilidades da 
fiscalização como responsá-
vel pelos atropelos verifica-
dos nos transportes e explica 
que, no seu caso, gasta dia-
riamente 54 meticais para ir 
e voltar do seu posto de tra-
balho, o que totaliza no final 
do mês, perto de dois mil 
meticais. 

“O valor duplica por 
causa das ligações, situação 
que torna difícil a vida”, dis-
se apelando, mais uma vez, à 
fiscalização das rotas. Sufismo Mussagy, trabalhador da Xitenda

da sua governação mante-
ve encontros com o líder da 

Renamo, Afonso Dhlakama 
e continuou com Ossufo 

Momad, dando sinais im-
portantes para a reconcilia-
ção.

A presença das forças 
estrangeiras em Cabo Del-
gado, para combater o ter-
rorismo, tem permitido que 
o Governo se concentre na
agenda nacional, de acordo
com Lorena Mazive.

“Estes e outros actos pú-
blicos para o retorno da paz 
constituíram uma marca 
importante destes dois anos 
de governação”, disse.

Segundo afirmou, não 
obstantes estes ganhos, há 
ainda desafios, sendo o mais 
importante o combate à 
corrupção. Os raptos é ou-
tro fenómeno triste que faz 
com que o país perca inves-
timentos, havendo neces-
sidade de acções concretas 
para desencorajar os seus 
autores.

registado um crescimento 
económico satisfatório nos 
últimos dois anos, apesar da 
pandemia da Covid-19 que, 
para além de desviar as aten-
ções do Governo, forçou a 
reorientação dos recursos fi-
nanceiros e humanos.

No seu entender, há mo-
tivos bastantes para aca-
rinhar o esforço do PR no 
combate à corrupção e pela 
construção do país. Indicou 

o julgamento do caso das dí-
vidas não declaradas como
exemplo de luta contra um
mal enraizado nas institui-
ções, o que representa cora-
gem e transmite tranquilida-
de para os moçambicanos.

No campo social, José 
Guerra enalteceu a boa rela-
ção que o Presidente Nyusi 
estabeleceu com as denomi-
nações religiosas desde o pri-
meiro mandato.

José Guerra, presidente da IURD

 Júlio Manjate

Lorena Mazive, gestora de programas do IMD

RUA DE SOFALA NO 437- MATOLA ‘’F’’ 
+258 84 9104309

+258 84 7625486

Email: comercial.grafica@snoticias.co.mz

SOLICITE OS NOSSOS SERVIÇOS 
NAS NOSSAS DELEGAÇÕES 
EM TODAS AS PROVÍNCIAS 

IMPRIMIMOS TODO TIPO
DE MATERIAL GRÁFICO

SN GRÁFICA
RAPIDEZEFICIÊNCIAINOVAÇÃO 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO NORTE

_________

ÁREA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

De acordo com o nº 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de 

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

pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, torna-se público, as seguintes adjudicações:

Nº
Concurso Nome da 

Empresa 
Adjudicada

Valor 
adjudicado

1

Concurso por cotações nº 35A000155/
ADIN-AA/CC-18/2021, para prestação de 
serviços de manutenção e reparação do 

edifício na província de Niassa

AMARAL TFS 
CONSTRUÇÕES 498.465,63MT

2

Concurso por Cotações nº 35A006141/
ADIN-AA/CC-17/2021, para fornecimento 

de produtos de mercearia, material 
de higiene, limpeza e desinfecção na 

província de Niassa

VIP 
SUPERMERCADO 

– SUCURSAL
LICHINGA

23.781,00MT

3

Concurso por Cotações nº 35A006141/
ADIN-AA/CC-16/2021, para fornecimento 
de material e consumíveis de escritório na 

província de Niassa

SOCIN, LDA

41.990,00MT

4

Concurso por Cotações nº 35A006141/
ADIN-AA/CC-22/2021, para prestação 

de serviços de aluguer de sala de 
conferências e de lanches na província de 

Nampula

HOTEL MILÉNIO

47.560,50MT

5

Concurso por Cotações nº 35A006141/
ADIN-AA/CC-14/2021, para prestação 

de serviços de aluguer de  viaturas de 30 
lugares na província de Cabo Delgado

HSG RENT-A-CAR, 
CONSULTORIA, 

GESTÃO E 
ALUGUER DE 

VIATURAS

25.000,00MT

6

Concurso por Cotações nº 35A006141/
ADIN-AA/CC-20/2021, para fornecimento 
de material eléctrico e de manutenção na 

província de Cabo Delgado

CECONUR CD, 
LDA

149.626,07MT

7

Concurso por Ajuste Directo nº 
35A006141/ADIN-AA/AD-02/2021, para 
fornecimento de material de construção 

na província de Cabo Delgado

CECONUR CD, 
LDA

3.500.000,00MT

8

Concurso por Cotações nº 35A006155/
ADIN-AA/CC-07/2021, para fornecimento 
de material e consumíveis de escritório na 

província de Maputo

EIS - SOLUÇÕES, 
LDA

119.432,43MT

9

Concurso por cotações nº 35A000155/
ADIN-AA/CC-21/2021, para fornecimento 

e montagem de reclame luminoso na 
província do Niassa

AMARAL TFS 
CONSTRUÇÕES

139.218,30MT

10

Concurso Limitado nº35A006155/ADIN-
AA/CL-06/2021, para fornecimento de 
tonner e consumíveis de informática na 

província de Cabo Delgado

EIS – SOLUÇÕES, 
LDA

400.964,15MT

11

Concurso Limitado nº35A006155/ADIN-
AA/CL-05/2021, para fornecimento 
de produtos de mercearia, material 
de higiene, limpeza e desinfecção na 

província de Cabo Delgado

LOGÍSTICA & 
LOGÍSTICA

133.883,10MT

12

Concurso por Cotações nº 35A006155/
ADIN-AA/CL-04/2021, para o 

fornecimento de material e consumíveis 
de escritório na província de Cabo 

Delgado

CECONUR CD, 
LDA

91.476,45MT

13

Concurso por Ajuste Directo nº 
35A006141/ADIN-AA/AD-09/2021, 

para contratação de uma agência viagens 
prestação de serviços de reserva, 

emissão, marcação, remarcação de 
bilhetes de passagens aéreas nacionais e 

internacionais

COTUR – 
COMÉRCIO, 
TURISMO E 
AGÊNCIA DE 

VIAGENS, LDA

1.794.506,55MT

Pemba, aos 14 de Janeiro de 2022

A Entidade Contratante
440

PUBLICIDADE

A CIDADE de Maputo inscre-
veu, desde o arranque da cam-
panha, a 3 de Janeiro corrente, 
3206 jovens para o serviço mi-
litar. O recenseamento decor-
re até ao dia 28 de Fevereiro, 
e as autoridades acreditam no 
cumprimento da meta de re-
gistar 20.970 mancebos, sendo 
12.183 homens e 8.788 mulhe-
res.

A informação foi partilha-
da ontem pelo chefe da área de 
Recrutamento e Mobilização da 
Cidade de Maputo, Virgílio As-
sinde, especificando que, dos 
sete distritos da capital, Ka-
Mubukwana e KaMavota são os 
que recensearam maior núme-
ro de jovens, 765 e 686, respec-
tivamente.

Os distritos de KaNyaka 
e KaTembe são os que ainda 
apresentam menor índice de 
recenseados, sendo 72 no pri-
meiro e 157 jovens no segundo, 
conforme afirmou Virgílio As-
sinde, justificando que a quan-
tidade de inscritos condiz com 
o baixo número de habitantes. 

Com esta avaliação positiva
das primeiras duas semanas, 
acredita-se que mais jovens 
da capital irão aderir ao recen-
seamento militar dentro do 
período previsto, contribuindo 
assim para o alcance da meta 
planificada para este ano. 

Virgílio Assinde apelou aos 
jovens para afluírem aos 70 
postos de recenseamento mili-
tar criados para o efeito e pediu 
para se apresentarem atempa-
damente, por forma a evitar 

enchentes nos últimos dias.   
No mesmo desenvolvi-

mento, o chefe da área de Re-
crutamento e Mobilização da 
Cidade de Maputo lembrou 
que os cidadãos que vão se ins-
crever devem estar munidos de 
qualquer documento de iden-
tificação válido, declaração de 
habilitações académicas e de-
claração de residência emitida 
pela estrutura local.

Explicou que, em caso de 
o cidadão estar impossibilita-
do de se inscrever presencial-
mente nos locais designados, a
Lei do Recenseamento Militar
permite que este possa desig-
nar um representante legal,

devendo levar consigo todos os 
documentos exigidos da pes-
soa a inscrever, e portar a sua 
própria identificação. 

Advertiu que serão consi-
derados faltosos os cidadãos 
que não se apresentarem ao re-
censeamento e não regulariza-
rem a sua situação militar nos 
prazos previstos, ficando su-
jeitos à sanções previstas na lei.

O coordenador do recen-
seamento militar no distrito de 
KaNyaka, Amilton Fenias, dis-
se que os jovens estão a aderir 
satisfatoriamente, tendo em 
conta a meta de inscrever 190 
mancebos, destacando que os 
homens constituem o maior 

número dos se apresentam aos 
postos.

Garantiu que estão a ser 
intensificadas as campanhas 
de sensibilização em todos os 
bairros, levadas a cabo pelos 
agentes mobilizadores, secre-
tários dos bairros e outras au-
toridades locais.

“Os jovens estão a aderir ao 
recenseamento e já temos 72 
inscritos, o que corresponde a 
34.2 por cento do cumprimen-
to da meta e acreditamos que 
vamos alcançar”, disse Fenias, 
acrescentando que foram cria-
dos sete postos de recensea-
mento militar no distrito, as-
sistidos por 14 agentes. 

SERVIÇO MILITAR NA CAPITAL

Três mil jovens recenseados
nas primeiras duas semanas

A cidade de Maputo está inscrever muitos jovens para o recenseamento militar

O
S municípios das ci-
dades de Tete e Moa-
tize, assim como das 
vilas de Ulónguè e 
Nhamayábuè, na 

província de Tete, sob gestão 
da Frelimo, já estão acima dos 
70 por cento de execução das 
promessas feitas em 2018, nas 
últimas eleições municipais, 
havendo esperança de que al-
guns poderão cumprir em 100 
por cento o programa de go-
vernação para este mandato.

A constatação é do Comité 
provincial do partido em Tete 
que, sábado último, esteve 
reunido no Município da Ci-
dade de Moatize para avaliar 
o desempenho governativo
das quatro autarquias e aferir o 

grau de satisfação das ansieda-
des dos munícipes.  

Falando à imprensa no 
final da reunião, o chefe do 
Departamento de Assuntos 
Parlamentares e Autarquias 
no Comité Central da Frelimo, 
Júlio Manhiça, destacou, den-
tre várias realizações, o avanço 
na provisão de água potável e 
melhoramento das estradas 
nos quatro municípios.

“As autarquias estão num 
bom caminho na operacio-
nalização do manifesto de-
fendido nas últimas eleições 
municipais. Os relatórios evi-
denciam que houve acções 
de impacto na resolução de 
grande parte dos problemas 
dos munícipes. Ainda há de-

safios, por isso o trabalho deve 
continuar”, encorajou Manhi-
ça, para quem o partido deve 
prosseguir e fazer tudo que es-
tiver ao seu alcance para res-
ponder às preocupações dos 
cidadãos.

Acrescentou que um e ou-
tro município pode não con-
seguir concretizar algumas 
promessas, mas as questões 
fundamentais serão atendi-
das, o que coloca a Frelimo 
numa posição favorável para 
conquistar novamente a con-
fiança das massas nas eleições 
autárquicas de 2023.

Por seu turno, o primei-
ro chefe-adjunto do gabinete 
provincial de preparação do 
XII Congresso da Frelimo, a ter 

lugar no dia 22 de Setembro 
deste ano, Domingos Viola, 
recomendou aos edis para se-
rem acessíveis para os muní-
cipes e evitarem o populismo 
enganoso, porque poderá cus-
tar caro ao partido nos pleitos 
que se avizinham.

A segunda chefe-adjunta 
de preparação do XII Congres-
so da Frelimo, Elisa Zacarias, 
exortou aos presidentes dos 
municípios para se manterem 
focados no trabalho, com vista 
a garantir a operacionalização 
dos manifestos eleitorais que 
foram transformados em pro-
gramas de governação e que 
servem de bússolas do partido 
na resolução dos problemas do 
povo.

Frelimo enaltece 
desempenho das 
autarquias de Tete

Participantes da reunião de avaliação do desempenho dos municípios da província de Tete
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ANÚNCIO DE VAGA
ASSISTENTE DO PROJECTO DE COOPERAÇÃO ENTRE CCM E A IHK ESTUGARDA

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

Vaga: Assistente de Projecto

Duração do contrato: Fevereiro até 31 de Dezembro de 2022

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

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

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

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

particular coordenar marcações de reuniões e eventos.

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

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

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

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

Prazo:  25 de Janeiro de 2022

NB: Apenas candidatos que preencherem os requisitos mencionados serão contactados.
682

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

2ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Segunda Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo 
correm éditos de 30 (trinta) dias, citando a executada HAFURA ADAMOGY 
USSIANA TOMÁS, com a última residência conhecida na Av. Kennet Kaunda, 
nº 1396, R/C, nesta cidade, ora em parte incerta, para, no prazo de 10 (dez) 
dias, que começa a correr depois de findo o dos éditos, tudo a contar da data 
da segunda e última publicação deste anúncio no jornal, pagar ao exequente 
BCI - BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS, SA, a quantia de 1 983 
222,96MT (um milhão, novecentos e oitenta e três mil, duzentos e 
vinte e dois meticais e noventa e seis centavos), em dívida nos Autos 
de Execução Ordinária nº 141/2021-I, que por esta Secção lhe move o 
referido exequente ou, no mesmo prazo nomear à penhora bens suficientes 
para pagamento da dívida e do mais que acrescer ou deduzir a oposição 
que tiver, nos termos do artigo 811º, nº 1 do Código do Processo Civil, sob 
pena de, não o fazendo, se devolver o direito ao exequente, prosseguindo a 
execução seus ulteriores termos, conforme tudo melhor consta da petição 
inicial, cujo duplicado se à disposição nesta Secção, onde poderá solicitá-lo 
em qualquer dia útil, dentro das horas normais de expediente.

Maputo, aos 27 de Novembro de 2021

O Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane

Verifiquei

O Juiz de Direito
Hermenegildo Pedro Chambal
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

2ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Segunda Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo 

correm éditos de 30 (trinta) dias, citando o executado EDSON BRUNO 
DA COSTA PIRES, com a última residência conhecida no bairro Bloco I, 

cidade de Nacala-Porto, província de Nampula, ora em parte incerta, 

para, no prazo de 10 (dez) dias, que começa a correr depois de findo o 
dos éditos, tudo a contar da data da segunda e última publicação deste 

anúncio no jornal, pagar ao exequente BCI - BANCO COMERCIAL E 
DE INVESTIMENTOS, SA, a quantia de 772 728,24MT (Setecentos e 
setenta e dois mil, setecentos e vinte e oito meticais e vinte e quatro 
centavos), em dívida nos Autos de Execução Ordinária, nº 113/2020-
I, que por esta Secção lhe move o referido exequente ou, no mesmo prazo 

nomear à penhora bens suficientes para pagamento da dívida e do mais 
que acrescer ou deduzir a oposição que tiver, nos termos do artigo 811º, 

nº 1 do Código do Processo Civil, sob pena de, não o fazendo, se devolver 

o direito o exequente, prosseguindo a execução seus ulteriores termos,

conforme tudo melhor consta da petição inicial, cujo duplicado se encontra

à disposição nesta Secção, onde poderá solicitá-lo em qualquer dia útil,

dentro das horas normais de expediente.

Maputo, aos 27 de Novembro de 2021

O Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane

Verifiquei

O Juiz de Direito
Hermenegildo Pedro Chambal 479

ANÚNCIO DE VAGA

MOTORISTAS
Empresa de dimensão nacional com sede em Maputo pretende admitir para o seu quadro de 

pessoal, quatro (4) Motoristas. 

REQUISITOS EXIGIDOS:
 Mínimo 10ª Classe de escolaridade;

 Mínimo de dois (2) anos de experiência;

 Habilitado com carta de condução de Pesados, Profissional ou Serviços Públicos;
 Nacionalidade moçambicana;

 Idade compreendida entre 18 e 30 anos;

 Domínio da língua portuguesa;

 Capacidade para trabalhar num ambiente de extrema pressão e fora do horário
normal de trabalho.

RESPONSABILIDADES

 Conduzir viaturas de transporte de pessoas e bens;

 Garantir uma boa utilização das viaturas;

 Proceder a limpeza e manutenção das viaturas;

 Auxiliar as equipas transportadas em casos de necessidades;

 Conduzir respeitando o Código de Estrada e demais dispositivos atinentes à
circulação na via pública:

 Conduzir observando a condução defensiva;

SUBMISSÃO DE CANDIDATURAS

As candidaturas deverão ser submetidas em envelope fechado com inscrição VAGA DE 
MOTORISTA, e entregues no Balcão de Vendas do jornal “Notícias” até às 15.30 horas do 
dia 21 de Janeiro de 2022.

Todas as candidaturas sem indicação e/ou enviadas após a data indicada não serão 

consideradas. 

DOCUMENTOS DE CANDIDATURA 

As candidaturas deverão ser acompanhadas por uma Carta de Apresentação, cópias de 

Certificados de habilitações académicas, Curriculum Vitae, Carteira de Condução; Exame 
de Aptidão Física e Registo Criminal com menos de 3 meses.

AVALIAÇÃO

Apenas candidatos pré-seleccionados serão contactados.

Os candidatos pré-seleccionados serão submetidos a entrevistas, provas e outros 

procedimentos internos para recrutamento.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

CONSELHO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR (CNAQ)

EDITAL
Avaliação Externa de Cursos e/ou Programas - 2022

O Conselho Nacional de Avaliação da Qualidade do Ensino Superior (CNAQ) é o órgão implementador e 

supervisor do Sistema Nacional de Avaliação, Acreditação e Garantia de Qualidade do Ensino Superior 

(SINAQES), criado pelo Decreto n.º 63/2007, de 31 de Dezembro, que integra funções específicas, 
deliberativas e reguladoras em matéria de avaliação e acreditação de cursos e/ou programas das instituições 

do ensino superior (IES) no país. 

Assim, no prosseguimento da sua missão, o CNAQ irá realizar neste ano, em duas vagas, a Avaliação 

Externa de Cursos de Licenciatura, Mestrado e Doutoramento, em todas áreas de conhecimento, 

que nos termos do Regulamento de Avaliação Externa é antecedida da recepção dos Relatórios de Auto-

avaliação, obedecendo o seguinte calendário:

1.ª Vaga 2022

• Recepção dos pedidos de acreditação e Relatórios de Auto-avaliação – 1 a 31 de Maio de 2022.

• Avaliação Externa – 1 de Junho a 31 de Julho de 2022.

2.ª Vaga 2022

• Recepção dos pedidos de acreditação e Relatórios de Auto-avaliação – 1 a 31 de Agosto de 2022.

• Avaliação Externa – 1 de Setembro a 31 de Outubro de 2022.

Nesta conformidade, o CNAQ convida todas as Instituições do Ensino Superior (IES) a submeterem os seus 

pedidos de acreditação de cursos e/ou programas, bem como os respectivos Relatórios de Auto Avaliação e 

evidências dos critérios de verificação, através dos links a serem disponibilizados pelo CNAQ, respeitando 
o calendário acima estabelecido.
O requisito para que o curso seja submetido à avaliação externa é ter graduados.

 Maputo, aos 29 de Dezembro de 2022

A PRESIDENTE

(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR (CNAQ)

EDITAL
Avaliação Externa Institucional às Instituições

de Ensino Superior- 2022

O Conselho Nacional de Avaliação da Qualidade do Ensino Superior (CNAQ) é o órgão 

implementador e supervisor do Sistema Nacional de Avaliação, Acreditação e Garantia de 

Qualidade do Ensino Superior (SINAQES), criado pelo Decreto n.º 63/2007, de 31 de Dezembro, 

que integra funções específicas, deliberativas e reguladoras em matéria de avaliação e acreditação 
de cursos e/ou programas e das instituições do ensino superior (IES) no país. 

Assim, no prosseguimento da sua missão, o CNAQ irá realizar neste ano, em uma única vaga, 

a Avaliação Externa Institucional às IES, antecedida da recepção dos Relatórios de Auto-

avaliação conforme indicado a seguir:

Vaga Única

• Recepção dos Relatórios de Auto-avaliação – 1 de Fevereiro a 31 de Julho de 2022.

• Avaliação Externa Institucional – 1 de Setembro a 31 de Dezembro de 2022.

Nesta conformidade, o CNAQ convida todas as Instituições do Ensino Superior (IES) a submeterem 

os seus pedidos de acreditação de instituições, os respectivos Relatórios de Auto Avaliação e 

evidências dos critérios de verificação, através dos links a serem disponibilizados pelo CNAQ, 
respeitando o calendário acima estabelecido.

Maputo, aos 29 de Dezembro de 2021

A PRESIDENTE

(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

Conselho Nacional de Avaliação de Qualidade do Ensino Superior
(CNAQ)

Direcção de Avaliação Externa

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
- Consultoria Individual para Avaliação Externa de Cursos e/ou Programas e Instituições de Ensino Superior

O Conselho Nacional de Avaliação da Qualidade do Ensino Superior (CNAQ) é criado pelo Decreto n.º 63/2007, de 31 de Dezembro, como Órgão 

Implementador do Sistema Nacional de Avaliação, Acreditação e Garantia da Qualidade do Ensino Superior em Moçambique, cujo objectivo estratégico 

é promover a cultura de qualidade no ensino superior, através da Avaliação e Acreditação de Cursos e/ou Programas e Instituições de Ensino Superior.

No contexto da sua missão, cabe ao CNAQ avaliar a qualidade de cursos e/ou programas e instituições de ensino superior, sendo que para o efeito, 

conta com avaliadores externos, que são docentes altamente qualificados com grau de Doutor ou Mestres há mais de cinco anos, de reconhecido 
mérito no domínio do saber, provenientes de instituições do ensino superior públicas e privadas e de organizações profissionais do País, bem como 
de instituições internacionais congéneres.

Assim, havendo necessidade de contratar 250 avaliadores externos para cursos e 45 para instituições de ensino superior, para avaliação externa 2022, 

nos domínios de:

•	 Educação;

•	 Humanidades e Artes;

•	 Ciências Sociais, Negócios e Direito;

•	 Ciências Naturais e Tecnologias

•	 Engenharias, Industria e Construção;

•	 Agriculta; e

•	 Saúde e bem-estar.,

O CNAQ convida pessoas singulares elegíveis, a apresentarem a sua Manifestação de Interesse, juntando para o efeito os seguintes documentos:

•	 Carta de Manifestação de Interesse dirigida a Presidente do CNAQ (Indicação de três referências, área de formação e/ou especialização;

experiência na área);

•	 Certificado de Cadastro Único (emitido pela Direcção Nacional do Património do Estado do Ministério da Economia e Finanças);
•	 Certificado de Habilitações Literárias (Caso seja do exterior, deve apresentar Certificado de Equivalência);
•	 Curriculum Vitae;

•	 BI e NUIT; e 

•	 Autorização da sua instituição para realizar a avaliação externa.

Os concorrentes poderão obter os Termos de Referências ou informações adicionais no CNAQ, durante a hora normal do expediente e, a Manifestação 

de interesse redigida em língua portuguesa deverá ser submetida no formato físico ou digital até às 15.30 horas do dia 15 de Fevereiro de 2022, 

no enderenço seguinte: 

Conselho Nacional de Avaliação de Qualidade do Ensino Superior
Bairro da Sommerschield II, Rua Beijo da Mulata, n.º 141, CP 611

e-Mail: ugea.cnaq2007@gmail.com

A Presidente

(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

CONSELHO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR (CNAQ)

EDITAL

Avaliação Externa de Cursos e/ou Programas para efeitos de 
Acreditação Prévia- 2022

O Conselho Nacional de Avaliação da Qualidade do Ensino Superior (CNAQ) é o órgão implementador 
e supervisor do Sistema Nacional de Avaliação, Acreditação e Garantia de Qualidade do Ensino 
Superior (SINAQES), criado pelo Decreto n.º 63/2007, de 31 de Dezembro, que integra funções 
específicas, deliberativas e reguladoras em matéria de avaliação e acreditação de cursos e/ou 
programas das instituições do ensino superior (IES) no país. 
Assim, no prosseguimento da sua missão e de acordo com o n.º 5 do artigo 22, conjugado com o 
n.º 3 do artigo 29, ambos do Decreto n.º 46/2018, de 1 de Agosto, o CNAQ irá realizar neste ano,
Avaliação Externa para efeitos de Acreditação Prévia de Cursos de Licenciatura, Mestrado
e Doutoramento, em todas áreas de conhecimento, que nos termos do Regulamento de
Avaliação Externa é antecedida da recepção dos Relatórios de Auto-avaliação, conforme o seguinte 

calendário:

Vaga única
• Recepção dos pedidos de acreditação prévia e Relatórios de Auto-avaliação: 1 de Janeiro

a 31 de Março de 2022.

• Avaliação Externa: 1 de Abril a 30 de Novembro de 2022.

Nesta conformidade, o CNAQ convida todas as Instituições do Ensino Superior (IES) a submeterem 
os seus pedidos de acreditação prévia de cursos e/ou programas, os respectivos Relatórios de 
Auto-Avaliação e evidências dos critérios de verificação, através dos links a serem disponibilizados 
pelo CNAQ, respeitando o calendário acima estabelecido.

Maputo, aos 29 de Dezembro de 2021

A PRESIDENTE

(Ilegível)
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A Sasol Petroleum Temane Limitada (doravante designada como 
Sasol) detém o Acordo de Produção de Petróleo (PPA) Joint Venture não 
Incorporado (UJV) em Moçambique. No âmbito do PPA, a Sasol opera 
instalações em Moçambique, incluindo uma instalação de processamento 
de gás em Temane, no sul de Moçambique, nomeadamente a Unidade de 
Processamento Central (CPF). CPF processa fluídos de produção dos campos 
de gás em terra de Temane e Pande.

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

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

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

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

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

1) Conteúdo Local

a) Registo da Empresa;

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

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

d) Fornecer endereço de instalações em Moçambique;

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

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

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

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

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

production fluids from the Temane and Pande onshore gas fields.

In order to meet the contractual obligations sustainably over the duration 

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

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

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

optimization of the plant.  

For the purpose mentioned above, interested Engineering Contractors will 

need to prove their appropriate ability and experience to successfully execute 

Engineering Design Services in compliance with the technical requirements, 

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

complying to local content requirements of the Republic of Mozambique. 

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

and assess suitably qualified and experienced Contractors, preferably registered 

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

opportunity for such Contractors to potentially participate in the future bidding 

for engineering projects. 

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

the Engineering Design Services.  Interested Contractors should provide 

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

ability and relevant experience to perform the identified Work. 

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

1) Local Content

a) Company Registration;

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

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

identity of shareholders).

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

available in the company.

d) Provide Mozambican facilities address; 

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

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

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

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

a) Experiência em projectos de desenho de engenharia multidisciplinar;

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

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

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

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

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

10) Serviços de Gestão de Projetos:

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

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

i. Estudos;

ii. Pacote de conceito;

iii. Pacotes de engenharia pormenorizados;

iv. Fornecer avaliação de riscos preliminares.

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

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

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

systems as well as all applicable accreditations.

4) Provide HSE statistics for the last 3 years;

5) Provide company profile and relevant experience:

a) Experience in multi-disciplinary engineering design projects;

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

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

considerations for construction requirements and integrated facilities can be

an advantage.

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

nature.

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

the New Engineering Contract (NEC). 

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

English language. 

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

Engineering Design, including change control tracking, quality control tracking

and revision control of design documentation. 

10) Project Management Services:

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

manage all aspects of Engineering Design, including Project Management

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

Quality Assurance and Quality Control. 

11) Prove capabilities to provide Engineering Deliverables:

i. Studies;

ii. Concept Package;

iii. Detailed engineering package; 

iv. Provide preliminary Risk Assessment (RA).

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

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

Instruções de submissão:

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

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

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

▪ Data de encerramento: 04 de Fevereiro de 2022;

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

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

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

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

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

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

Note: Experience with and compliance to Sasol Standards and Specifications 

would be advantageous. 

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

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

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

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

Submission instructions:

Interested and eligible Contractors should submit the required documentation, 

to the following: 

▪ E-mail address: ppacommercialprojects@sasol.com

▪ Description of Project: CPF Optimisation and Plant Projects;

▪ Closing Date: 4th February 2022;

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

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

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

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

Interested and eligible Engineering Contractors should note that this request 

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

future decisions regarding the Engineering Design Services and selection 

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

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

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

into any contract or other commercial relationship between Sasol and such 

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

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

only the respondents to this EOI for potential future business.

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

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

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

pursuant to this EOI.

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

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST 

FOR THE PROVISION OF ENGINEERING DESIGN SERVICES FOR CPF PLANT OPTIMISATION INITIATIVES
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Município de Marrupa
Conselho Municipal de Vila de Marrupa

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Concursos
1. O Conselho Municipal da Vila de Marrupa convida  pessoas colectivas ou singulares, nacionais, interessadas a apresentarem propostas fechadas 

para os concursos discriminados na tabela abaixo:

N.º
Ordem

Modalidade 
Contratação 
e respectiva 
referência

Objecto do 
Concurso

Concorrentes 
Elegíveis

Data e hora 
de entrega de 
documentos 

de 
qualificados e 

propostas

Data e hora de 
abertura de 
documentos 

de qualificação 
e propostas

Data e hora 
Prevista para 
Publicação do 

Anúncio de 
Posicionamento 

dos Concorrentes

É Requerida 
garantia 

provisória

Validade 
da 

proposta

1.

Concurso 
Limitado 
90014/

CL/01/2022

Aquisição 
de viatura 

administrativa

Inscritos no 
Cadastro 

Único

11/2/2022

9.00 horas

11/2/2022

9.15 horas

17/2/2022

9.00 horas
90 Dias

2.

Concurso 
Limitado 
90014/

CL/02/2022

Aquisição de 
viatura para o 

saneamento do 
meio

Inscritos no 
Cadastro 

Único

11/2/2022

10.00 horas

11/2/2022

10.15 horas

17/2/2022

10.00 horas 90 Dias

3.

Concurso 
Público 
90014/

CP/01/2022

Realização 
de Obras de 

Pavimentação 
com blocos de 

Pavê da Rua Paulo 
S. Kankhomba, 
distância 950m 
e construção de 

valetas revestidas 

Que reúnam 
requisitos de 
elegibilidade

2/2/2022

11.00 horas

11/2/2022

11.15 horas

17/2/2022

14.00 horas
182.000,00MT

90 Dias

4.

Concurso 
de Pequena 
Dimensão 

90014/
PD/01/2022

Aquisição de 
fardamentos para 
Polícia Municipal

Que reúnam 
requisitos de 
elegibilidade

11/2/2022

14.00 horas

11/2/2022

14.15 horas

16/2/2022

14.15 horas
90 Dias

5.

Concurso 
de Pequena 
Dimensão 

90014/
PD/02/2022

Aquisição de 
candeeiros para 

iluminação 
pública

Que reúnam 
requisitos de 
elegibilidade

11/2/2022

14.45 horas

11/2/2022

15.00 horas

16/2/2022

14.30 horas 90 Dias

6.

Concurso 
de Pequena 
Dimensão 

90014/
PD/03/2022

Construção de 
bancos e sanitário 

no Jardim 
Municipal

Que reúnam 
requisitos de 
elegibilidade

11/2/2022

15.15 horas

11/2/2022

15.30 horas

16/2/2022

9.00 horas
90 Dias

2.	 Os concorrentes deverão estar inscritos no Cadastro Único e serem titulares de Alvará igual ou superior a 4ª classe para o concurso de pavimentação 
da Rua Paulo Samuel Kankhomba.

3.	 Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar gratuitamente os Documentos do Concurso ou adquirí-los no Sector da 
UGEA, sita na Rua 2 de Maio, no edifício anexo, distrito de Marrupa, província do Niassa, pela importância não reembolsável de 2000,00MT (dois 
mil meticais), durante as horas normais de expediente, a partir do dia 19 de Janeiro de 2022, para cada conjunto. 

4.	 Os concorrentes que apresentarem propostas para o concurso nº 3 terão que ser acompanhadas de uma garantia provisória; 
5.	 A visita ao local de execução da obra é obrigatória. Para o efeito, o concorrente poderá efectuar a visita ao local nos dias 9 e 10 de Fevereiro.
6.	 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.

Marrupa, aos 18 de Janeiro de 2022

O Presidente do Município

Afonso Alfredo
(Especialista da Educação)
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Conselho Municipal da Vila de Marrupa

Por Despacho de 6 de Janeiro de 2022, do Excelentíssimo Senhor Administrador do Distrito torna-se público que está aberto um 

concurso de ingresso no aparelho do Estado, para provimento de 14 vagas na Carreira de Regime Especial de Educação (Docente 

N4), existentes no Serviço de Educação, Juventude e Tecnologias de Nampula, nos termos do artigo 35 do Estatuto Geral dos Funcionários 
e Agentes do Estado, aprovado pela Lei nº 10/2017, de 1 de Agosto, conjugado com o nº 2 do Decreto nº 5/2006, de 12 de Abril, do 

Diploma Ministerial nº 88/2005, de 28 de Abril e do Diploma Ministerial nº 61/2000, de 5 de Julho.

1. Vagas Disponíveis 

Estão disponíveis 14 vagas para Docente N4, conforme ilustra a tabela abaixo: 

Nº Carreira Nº de vagas Área de Formação

1 Docente N4 14
 Curso Regular - Curso Básico de Formação de Professores

 (10ª + 1 Ano)

2. Requisitos Gerais:

a) Nacionalidade moçambicana;
b) Idade igual ou superior a 18 anos;

c) Sanidade mental e capacidade física compatível com a actividade que vai exercer;
d) Não ter sido aposentado ou reformado;
e) Situação militar regularizada;

f) Registo de Identificação Tributária;
g) Possuir habilitações exigidas no respectivo qualificador Profissional correspondente à vaga que concorre.
3. Requisitos Específicos

3.1   Carreira de Regime Especial de Educação

3.1.1Docente N4

• Habilitações escolares mínimas de nível básico do subsistema de formação de professores com especialização em educação de

infância ou no atendimento às crianças deficientes físico-mentais ou em educação de adultos; ou
• Nível básico do subsistema de formação de professores de 10ª + 1 ano; 
• Conhecer a legislação e regulamentação básica de actividade educativa.

4. Admissão ao Concurso

A admissão ao concurso é solicitada ao Excelentíssimo Senhor Administrador do Distrito através de um requerimento com assinatura

reconhecida acompanhado dos seguintes documentos:

a) Cópia do Bilhete de Identidade autenticada ou Certidão de Nascimento;
b) Cópia do Número Único de Identificação Tributária (NUIT);
c) Certidão de aptidão física;
d) Declaração sob compromisso de honra que mostra que não se encontra a cumprir pena, ou não se encontra em situação de

aposentado ou reformado;

e) Certificado de Declaração Militar;

f) Certificado de Registo Criminal;
g) Duas (2) fotos tipo-passe;

h) Certificado de Habilitações Profissionais do nível e a vaga que concorre;
i) Curriculum Vitae. 

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

candidatos que forem admitidos na lista definitiva.

5. Métodos de Selecção

O concurso será documental, seguido de entrevista profissional a decorrer nos dias 14 e 15 de Fevereiro de 2022 para os Docentes

N4, cujo critério de selecção obedecerá:
a) A nota de conclusão do curso com 75% do peso.
b) Entrevista profissional com 25% do peso.

6. Lista de admitidos e excluídos

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

7. Validade do concurso

O prazo de validade para provisão do concurso é de 3 (três) anos, contados a partir da data de publicação da pauta definitiva no Boletim
da República.

8. Local e Período de Submissão de candidatura

As candidaturas decorrerão por um período de 30 dias de calendário, contados a partir do dia 10 de Janeiro de 2022 e as mesmas

deverão ser submetidas até dia 9 de Fevereiro de 2022, pelas 15.30 horas, no horário normal de expediente, na Secretaria do Serviço 

de Educação, Juventude e Tecnologia de Nampula, sita na Av/Rua Cidade de Moçambique, Telefax n° 26213490, Cidade de Nampula.

Observação:

 Informa-se que o SDEJT de Nampula tem a meta de 20 vagas para a carreira de Docente N4, das quais serão admitidos 14

novos concorrentes e as restantes 6 vagas serão cobertas pelos suplentes do concurso de admissão/2021 cuja lista foi

publicada no Boletim da República nº 93, II SÉRIE, de 17 de Maio de 2021, na página 676.

Nampula, aos 7 de Janeiro de 2022
A Directora do Serviço Distrital

Cecília Tacarindua

(Especialista de Educação)

República de Moçambique
Governo do Distrito de Nampula

Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia 

Anúncio do Concurso N.º 01/SDEJTN/2022

MUNICÍPIO DE MONAPO
CONSELHO MUNICIPAL DE MONAPO

 UGEA 

CONCURSO POR COTAÇÃO 
Nº 90035/CMVM/CC/02/2021

Reabilitação da Unidade Administrativa de Monapo Rio

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

De acordo com alínea d) do n° 3 do artigo 33 conjugado com o nº 2 do artigo 63 do Regulamento 
de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação 
de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a 
adjudicação do objecto do concurso à empresa ÍNDICO CONSTRUÇÕES, ao preço global de 
3.582.800,33MT (três milhões, quinhentos e oitenta e dois mil e oitocentos meticais e 
trinta e três centavos) incluindo o IVA.

Monapo, aos 24 de Dezembro de 2021 

Representante da Entidade Competente
Abdul Amide Alimamad

EM PRIMEIRA MÃO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE

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

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

DIRECÇÃO NACIONAL DOS REGISTOS E NOTARIADO

ANÚNCIO

Faz-se público que DANILSON ISMAEL MONTEIRO MOTA, natural de 
Maputo e residente no Bairro da Matola-Rio, cidade da Matola, requer 
autorização para mudança do nome de seu filho menor KHEIF ISMAEL 
SULEMANE MOTA, para passar a usar o nome completo de KHEIF 
DANILSON MOTA.
Nos termos do nº 1, artigo 360º do Código do Registo Civil, são 
convidados todos os interessados para, no prazo de trinta dias, a contar 
da data da publicação do presente anúncio, deduzirem, por escrito, a 
oposição que tiverem direito de fazer.

Maputo, aos 14 de Dezembro de 2021

A Directora Nacional Adjunta
Fátima J. Achá Baronet

(Conservadora e Notária Superior)
724

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

DIRECÇÃO NACIONAL DOS REGISTOS E NOTARIADO

ANÚNCIO

Faz-se público que DANILSON ISMAEL MONTEIRO MOTA, natural de 
Maputo e residente no Bairro da Matola-Rio, cidade da Matola, requer 
autorização para mudança do nome de sua filha menor KYARA ISMAEL 
SULEMANE MOTA, para passar a usar o nome completo de KYARA 
DANILSON MOTA.
Nos termos do nº 1, artigo 360º do Código do Registo Civil, são 
convidados todos os interessados para, no prazo de trinta dias, a contar 
da data da publicação do presente anúncio, deduzirem, por escrito, a 
oposição que tiverem direito de fazer.

Maputo, aos 14 de Dezembro de 2021

A Directora Nacional Adjunta
Fátima J. Achá Baronet

(Conservadora e Notária Superior)
724
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

9ª SECÇÃO (COMERCIAL)

ANÚNCIO PARA A VENDA JUDICIAL

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

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

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

O Ajudante de Escrivão
Sarmento de Dias Jozine

Verifiquei

O Juiz de Direito
Salomão Paulo Manhiça 294

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
SECRETARIADO GERAL

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

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

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

Nº do

Concurso
Objecto

Modalidade 
do Concurso

Data e Hora 
para visitas

Data-Final e Horários de Entrega e 
Abertura das Propostas

Data de 
entrega e 
abertura

Hora da 
Entrega das 
Propostas

Hora de 
Abertura das 

Propostas

05A00141/
PD/0001/22

Fornecimento 
e montagem de 
tapetes vermelhos 
na  Assembleia da 
República

Concurso 
de Pequena 
Dimensão 

20 e 1/1/2022

9.00 horas
28/1/2022 10.00 horas 10.15 horas

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

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

Maputo, Janeiro de 2022

A UGEA
445

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

2ª SECÇÃO COMERCIAL

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

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

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

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

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

Maputo, aos 21 de Dezembro de 2021

O Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane

Verifiquei

A Juíza de Direito
Nilza Neemias Covane
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO E REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES 

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES
(UGEA)

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Concurso nº01/UGEA/INGD/2022

Contratação de uma Empresa de Consultoria – Para Auditoria Financeira aos 

Fundos da IRLANDA

O Instituto Nacional de Gestão E Redução do Risco de Desastres 

através dos Fundos do Governo da IRLANDA irá financiar a 
Contratação de uma Empresa de Consultoria – Para Auditar as 

Contas Financiadas pelo Governo da IRLANDA. 

Neste contexto, o INGD pretende contratar uma Empesa de Consultoria 

-Local para os serviços acima referênciados

O presente pedido de Manifestação de Interesse tem como objectivo 

fazer a Selecção das empresas de Consultorias – Locais com capacidade 

comprovada para os serviços do objecto acima referenciado.

Com efeito, são convidados todas as empresas de consultorias 

elegíveis a expressar o seu interesse em prestar ao INGD, Serviços de 

Consultoria para auditoria Financeira aos Fundos da Irlanda.

Perfil da empresa de Consultoria:
 A empresa de Consultoria deve estar registada e ter uma licença

de um órgão profissional de contabilidade nacional ou regional. 
A empresa deve ter experiência relevante em contabilidade 

e auditoria de projectos de desenvolvimento, especialmente 

operações financiadas por doadores; 
 A empresa de auditoria deve estar inscrita nas instituições de

supervisão pública e tributária, comprometendo-se com as 
normas de ética da Federação Internacional de Contabilistas(IFAC) 

estabelecidas nos presentes Termos de Referência;
 A empresa deve ter experiência comprovada documentalmente de 

auditorias feitas a Instituições Públicas bem como Organizações

Internacionais de cooperação e desenvolvimento;

Critérios Preferenciais à equipa de auditoria principal deverá ser 

composta por, pelo menos: 
a) Um Gerente de auditoria com pelo menos 20 anos de experiência

em auditoria e com um sólido conhecimento de projectos

financiados por doadores. Além disso, deve ser membro de um 
organismo profissional de contabilidade reconhecido;

b) Um Supervisor de equipa com qualificação em auditoria, 
contabilidade ou equivalente, com um mínimo de 10 Anos de

experiência em auditoria; e
c) Um Auditor Sénior com experiência de pelo menos 5 anos e

qualificações profissionais adequadas.

A epresa de consultoria será seleccionada com base na 
modalidade “ Selecção Baseada em menor Preço ” e o 

concurso será regido de acordo com os procedimentos 
indicados no  Regulamento de Contratação de Empreitada 

de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de 

Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto Nº 5/2016 de 28 

de Março. 

Os interessadas poderão obter mais informações no 

endereço abaixo indicado, das 8.30 às 15.00 horas, até 

uma semana antes da data- limite estabelecida para a 

submissão das Propostas de Manifestação de Interesse.

As Manifestações de Interesse deverão ser recebidas 

em triplicado no envelope selado, com os seguintes 

dizeres: 
Pedido de Manifestação de Interesse

Concurso Nº01/25A001652/INGD/UGEA/2022

 Contratação de uma Empresa de Consultoria – Para 

Auditoria Financeira aos Fudos da IRLANDA.

“Não abrir antes de 01 de Fevereiro de 2022ʺ 

NB:Não entregar propostas Técnicas nem Financeiras 

nesta fase, somente a Manifestação de Interesse.

As manifestações de Interesse devem ser entregues no 

endereço abaixo indicado, o mais tardar até as 14.00 

horas do dia 01 de Fevereiro de 2022. Manifestações de 

Interesse enviadas por Correio Electrónico (E-mail) e por 

Fax não serão consideradas.

INGD 

Unidade Gestora Executora das Aquisições

Rua Garre de Mercadorias, Nr. 690

Tel.: 21463034/5/6

Cll.871245390

e-mail: ingc@ingcgov.mz
Maputo, aos 12 de Janeiro de 2022

A Autoridade Competente

(Ilegível)

EM PRIMEIRA MÃO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE

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

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

516



PUBLICIDADE16 Terça-feira, 18 de Janeiro de 2022

República de Moçambique
Ministério da Saúde

Instituto de Ciências de Saúde de Maputo
Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEA)

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO E DE CANCELAMENTO DE CONCURSOS
Nos termos do número 2 do artigo 64 e das alíneas d) e e) do número 3 do artigo 33 ambos do Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras 
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, comunica-se que foram adjudicados e cancelados os seguintes concursos:

Número do concurso Objecto Modalidade Empresa Adjudicado Valor Adjudicado Motivo de cancelamento

Concurso Limitado n° 58A001441/CL/21/
UGEA/ICSM/2021

Fornecimento de hortícolas
Limitado CASA BHAY 325.793,25MT

Concurso Limitado n° 58A001441/CL/22/
UGEA/ICSM/2021

Fornecimento de carnes
Limitado CASA BHAY 1.174.600,00MT

Concurso Limitado n° 58A001441/CL/23/
UGEA/ICSM/2021

Fornecimento de material de escritório
Limitado INFOGABE, LDA  495.033,44MT

Concurso Limitado n° 58A001441/CL/24/
UGEA/ICSM/2021

Manutenção e reparação de viaturas
Limitado RED AUTO SERVICE, LDA 186.269,85MT

Concurso Limitado n° 58A001441/CL/27/
UGEA/ICSM/2021

Fornecimento de toner
Limitado GLOBAL COPY 1.185, 600.00 MT

Concurso Limitado n° 58A001441/CL/29/
UGEA/ICSM/2021

Fornecimento de pão
Limitado PADARIA PÃO DE LENHA 537.936,00MT

Concurso Limitado n° 58A001441/CL/30/
UGEA/ICSM/2021

Manutenção e reparação de fotocopiadoras
Limitado COPY TÉCNICA, LDA 34.058,70MT

Concurso Limitado n° 58A001441/CL/31/
UGEA/ICSM/2021

Manutenção e reparação de ar-condicionados Limitado
ELECTRO NICOLE HL, 

LDA
23.166,00MT

Concurso Limitado n° 58A001441/CL/31/
UGEA/ICSM/2021

Manutenção e reparação de bombas de água Limitado NK INVESTIMENTOS 36.504,00MT

Concurso por Cotações n° 58A001441/CC/42/
UGEA/ICSM/2021

Fornecimento de água mineral Cotações TC & LUO, LDA 81.600,00MT

Concurso por Cotações n° 58A001441/CC/43/
UGEA/ICSM/2021

Fornecimento de servicos gráficos
Cotações A.T.M GRÁFICA 46.800,00MT

Concurso Limitado n° 58A001441/CL/28/
UGEA/ICSM/2021

Fornecimento de material médico-cirúrgico Limitado CANCELADO
Propostas apresentadas acima 

do cabimento disponível

Concurso Limitado n° 58A001441/CL/34/
UGEA/ICSM/2021

Fornecimento de combustível e lubrificantes Limitado MIGUEL COIMBRA 663.040,40MT

Concurso Limitado n° 58A001441/CL/35/
UGEA/ICSM/2021

Fornecimento de catering 
Limitado KHAYA DELÍCIAS 2.331,81MT

Concurso Limitado n° 58A001441/CL/36/
UGEA/ICSM/2021

Fornecimento de produtos de mercearia Limitado CASA BHAY 662.438,00MT

Concurso Limitado n° 58A001441/CL/37/
UGEA/ICSM/2021

Fornecimento de material de higiene e limpeza Limitado PROCHEM, LDA 382.980,00MT

Concurso Limitado n° 58A001441/CL/38/
UGEA/ICSM/2021

Fornecimento de serviços de manutenção e 
reabilitação do edifício Limitado

KEP- CONSULTORIA E 
DESIGN, LDA

397.183,92MT

Concurso por Cotações n° 58A001441/CC/44/
UGEA/ICSM/2021

Fornecimento de material eléctrico
Cotações CILMAL 185.450,00MT

Concurso por Cotações n° 58A001441/CC/46/
UGEA/ICSM/2021

Fornecimento de serviços de manutenção e 
reparação de câmaras frigoríficas Cotações SOMO FRIO 15.210,00MT

Concurso por Cotações n° 58A001441/CC/47/
UGEA/ICSM/2021

Fornecimento de serviços de manutenção e 
reparação de câmaras de vigilância

Cotações ELECTRO NICOLE, LDA 12.228,43MT

Concurso por Cotações n° 58A001441/CC/48/
UGEA/ICSM/2021

Fornecimento de serviços de manutenção de 
extintores

Cotações EX-FOGOS 20.659,86MT

Concurso por Cotações n° 58A001441/CC/49/
UGEA/ICSM/2021

Fornecimento de serviços de manutenção e 
reparação de fogões à gás

Cotações ICE, LDA 5.850,00MT

Concurso por Cotações n° 58A001441/CC/50/
UGEA/ICSM/2021

Fornecimento de serviços de manutenção e 
reparação de geleiras e congeladores

Cotações ICE, LDA 4.036,50MT

Concurso por Cotações n° 58A001441/CC/51/
UGEA/ICSM/2021

Fornecimento de serviços de manutenção e 
reparação de gerador eléctrico

Cotações STARTEC, LDA 94.923,60MT

Concurso por Cotações n° 58A001441/CC/52/
UGEA/ICSM/2021

Fornecimento de serviços de lavagem de cortinas 
e toalhas

Cotações CLEAN ÁFRICA, LDA 45.976,32MT

Concurso por Cotações n° 58A001441/CC/54/
UGEA/ICSM/2021

Fornecimento de serviços de manutenção e 
reparação de bebedouros de água 

Cotações ICE, LDA 2.866,50MT

Concurso por Cotações n° 58A001441/CC/55/
UGEA/ICSM/2021

Fornecimento de serviços de manutenção e 
reparação de equipamento informático, finger 

Printer e fornecimento de antivírus – Lote I
Cotações ELECTRO NICOLE, LDA

28.688,40MT

Fornecimento de serviços de manutenção e 
reparação de equipamento informático, finger 
Printer e fornecimento de antivírus – Lote II

Cotações
DIGITADA MOÇAMBIQUE, 

LDA 7.896,67MT

Fornecimento de serviços de manutenção e 
reparação de equipamento informático, finger 
Printer e fornecimento de antivírus – Lote III

Cotações
DIGITADA MOÇAMBIQUE, 

LDA 39.615,62MT

Concurso por Cotações n° 58A001441/CC/56/
UGEA/ICSM/2021

Fornecimento de serviços de limpeza de fossas 
e desentupimento de tubos de canalização de 

águas negras
Cotações KEP CONSULTORIA, LDA 49.976,32MT

Concurso por Cotações n° 58A001441/CC/58/
UGEA/ICSM/2021

Fornecimento de gás de cozinha Cotações BONGAS MOZ 218.856,00MT

Maputo, Janeiro de 2022

A Autoridade Competente

(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
______

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Direcção Nacional de Desenvolvimento Económico Local 

CANCELAMENTO DE CONCURSO

Em conformidade com o regulamento, políticas, directrizes e procedimentos de Procurement do financiador, 
conjugados com o Decreto n.º 5/2016, 8 de Março que aprova o Regulamento de Contratação de Empreitada 

de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, serve o presente anúncio, para 

comunicar a todos os concorrentes, o cancelamento por motivos administrativos do concurso abaixo 

indicado, publicado no jornal “Notícias” nos dias 14 e 15 de Outubro de 2021.

Nº  do Concurso Objecto Modalidade

12/PROMER/PS/2021/FA

Digitalização e Arquivo Electrónico 

de Processos de Procurement de 

Estradas no âmbito do PROMER

Concurso Limitado

Inês dos Santos Cuambe
Directora da DNDEL

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

Wedsite: www.agricultura.gov.mz
443

CONCURSO RFP 1/PSIMOZ/2022
Contratação de Fornecedores Preferenciais de Bens e Serviços

Sofala - Gaza - Nampula

Population Services International – organização não-governamental, sem fins lucrativos convida 
todas empresas interessadas a submeter propostas para fornecimento de Bens e Serviços no período de 
2022 a 2023. Os requisitos e Termos de Referência poderaõ ser obtidos gratuitamente atraves do email: 
procurement@psi.org.mz  

LOTE # 1 - SOFALA

Categorias Prazo de Entrega de Propostas

Serviços de Desinfecção de Escritórios e Clínicas Móveis 11/2/2022

Acessórios e Lubrificantes para Viaturas 11/2/2022

Alojamento 11/2/2022

Consumíveis

• Higiene & Limpeza

• Géneros Alimentícios

• Material de Escritório

11/2/2022

Serviço de Taxi 11/2/2022

Catering 11/2/2022

 LOTE # 2 - GAZA

Categorias Prazo de Entrega de Propostas

Serviços de Desinfecção de Escritórios e Clínicas Móveis 11/2/2022

Acessórios e Lubrificantes de Viaturas 11/2/2022

Alojamento 11/2/2022

Consumíveis

• Higiene & Limpeza

• Géneros Alimentícios

• Material de Escritório

11/2/2022

Catering 11/2/2022

LOTE # 3 - NAMPULA

Categorias Prazo de Entrega de Propostas

Serviços de Desinfecção de Escritórios e Clínicas Móveis 11/2/2022

Acessórios e Lubrificantes para Viaturas 11/2/2022

Alojamento 11/2/2022

Consumíveis

• Higiene & Limpeza

• Géneros Alimentícios

• Material de Escritório

11/2/2022

Catering 11/2/2022

Maputo, Janeiro de 2022
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ANÚNCIO DE CONCURSO

TRANSPORTER TENDER/ BTL_AMOSTRA-0003

A Bolloré Transport & Logistics Moçambique, SA  é uma Sociedade Comercial de direito 

moçambicano, com sede na cidade de Maputo. 

Tendo sido adjudicada para o fornecimento de serviços de transporte de Amostras 
Laboratoriais, a Bolloré Transport and Logistics irá recorrer a sistemas de transportes 

nacionais para realizar o transporte das amostras entre as Unidades Sanitárias remotas 

e os laboratórios Distritais e Provinciais, para que nestes, sejam realizados os exames 
laboratoriais. 

O projecto terá início na província de Niassa no princípio do mês de Março de 2022.

Nesse contexto, a Bolloré Transport & Logistics convida os demais transportadores a 
submeterem as suas propostas técnica e financeira para prestação de serviços na província 

do Niassa. 

 REQUISITOS DE SUBMISSÃO

Aos fornecedores interessados em participar no concurso, queiram por favor submeter a 

sua manifestação de interesse para o email Tender.BTLMOZ@bollore.com

O prazo para o pedido de Termos de Referência é: 27 de Janeiro de 2022, quinta-feira, às 

17.00 horas, hora local.

O prazo para envio das Propostas Técnica e Financeira é: 31 de Janeiro de 2022, segunda-

feira, às 17.00 horas, hora local.

Por favor, inclua a referência do concurso no assunto do e-mail: TRANSPORTER TENDER/ 

BTL_AMOSTRA-0003

Visitas e chamadas telefónicas não serão aceites.

Beira, aos, 18 de Janeiro de 2022
84

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

1ª SECÇÃO COMERCIAL

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

Maputo, aos 23 de Dezembro de 2021

A Escriturária Judicial Provincial
Isménia Mendes Naroromele

Verifiquei

O Juíz de Direito
João de Almeida F. Guilherme
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VENDE-SE

APARTAMENTO tipo 3, com 2wc, na Av. Julius Nyerere, 
vende-se por 17 000 000,00MT; duplex tipo 4, na 
Coop, com 2wc e dependência por 16 000 000,00MT; 
apartamento tipo 3, com 2wc, na Polana, perto do Cristal 
por 12 500 000,00MT; apartamento tipo 3, com 2wc, 
na Sommerschield, perto da 3ª Esquadra por 12 000 
000; apartamento tipo 3, com 2wc, num R/C, na Rua da 
França por 10 000 000,00MT; apartamento tipo 3, em 
suite, no Bairro Central, perto da 7 de Setembro por 7 
000 000,00MT; apartamento tipo 3, com 3 suites, 270m², 
no Polana Shopping, com vista para o mar por 24 500 
000,00MT. Contacto: 84-0426543, Mauro Mucavel.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO

SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E TRABALHO
CARTÓRIO NOTARIAL DE NAMPULA

EXTRACTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE ABDUL CARIMO JUMA

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de quinze de Dezembro 
do ano dois mil e vinte e um, lavrada de folhas dezoito a folhas vinte e uma, do 
livro de notas para escrituras diversas número “C”, traço trinta e dois, a cargo 
de Teresa Luís, Conservadora e Notária Superior, do referido Cartório, se acha 
lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros na qual, seus filhos: NAFIZA 
ABDUL CARIMO, SHAMIN ABDUL CARIMO, SUNIZA ABDUL CARIMODIBA 
ABDUL CARIMO; NAZIR ABDUL CARIMO; NADIN ABDUL CARIMO, UNEIZA 
ABDUL CARIMO JUMA, ZHAQUIR ABDUL CARIMO, solteiros, maiores e 
ZUNEID ABDUL CARIMO, menor, naturais de Montepuez e cidade de Pemba, 
residentes em Nampula, foram declarados únicos e universais herdeiros 
de todos os bens e direitos do seu pai ABDUL CARIMO JUMA, com última 
residência na cidade de Nampula.
Que até à data da sua morte não deixou testamento nem qualquer outra 
disposição da última vontade.

Está Conforme
Cartório Notarial de Nampula, aos treze de Janeiro de dois mil e vinte e dois

A Conservadora e Notária Superior
(Ilegível)
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República de Moçambique

MINISTÉRIO DO INTERIOR
COMANDO DA PRM-CIDADE DE MAPUTO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO LIMITADO
1. O Comando da PRM-Cidade convida empresas elegiíveis, interessados e que reúnam os

requisitos de eligibilidade,  a apresentarem propostas fechadas, para o  concurso constante do

quadro abaixo:

Nº
Nº do 

concurso
Objecto Modalidade

Hora/data-
Limite da 
entrega

Hora/data
Da abertura

Garantia
Provisória

(Mts)

01

CL 0 1/

UGEA/

CPRM-

CM/20

Fornecimento 

de bandeiras 

nacionais, 

carimbos,placas 

luminosas de 

identificação  das 
subunidades e 

dísticos

Concurso 

Limitado

10.00 h
31/01/2022

11.00h
31/01/2022 Isento

2. Os  concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do
concurso ou adquirí-los no Departamento da Administração e Finanças do Comando da PRM-
Cidade, Rua. John Issa nº 65, a partir do dia 19 de Janeiro de 2022 , pelo valor não reembolsável de
750,00Mts (setecentos e cinquenta meticais), apresentando o respectivo talão de depósito.
Banco ABSA Titular do Departamento Financeiro na conta bancária 0016111000694 .

3. O concurso é regido  pelo Regulamento de contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 5/2016, de
8 de Março.

Maputo,   Janeiro de 2022

Autoridade Competente

(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_______

MINISTÉRIO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO NACIONAL DE IRRIGAÇÃO

Projecto de Agricultura Irrigada de Pequena Escala e Acesso ao Mercado (IRRIGA)
Donativo Nº D3510-MZ

(Regime Especial)

Anúncio de Adjudicação
De acordo com o número 2, do artigo 64, do Regulamento de Contratação de 
Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao 
Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março comunica-se que foram 
adjudicados os fornecedores abaixo:

N° Concurso Objecto
Empresa 

Adjudicada
Valor  incluindo 

IVA

1

Concurso Público n.° 
MZ-INIR-246033-

CW-RFB

Contratação de Empreitada 
para Obras de Construção do 
Regadio de Coco Canhimbe 
(350ha), distrito de Chemba, 
província de Sofala

DAHONG 
MOÇAMBIQUE 
ENGENHARIA

US$3.168.518,40

2

Concurso Público n.° 
MZ-INIR-216077-

GO-RFB 

Contratação de Empreitada 
para Obras de Reabilitação 
dos Regadios de Chicumbua I 
(190 ha)  e Chicumbua II (200 
ha), distrito de Búzi, província 
de Sofala

ENOP – 
Engenharia 

e Obras 
Públicas, Lda

US$1.389.907.53

3

Concurso Público n.° 
04/CL/SERV/INIR-

IRRIGA

Prestação de Serviços para 
Concepção, Desenvolvimento, 
Fornecimento e Instalação 
de um Sistema de Monitoria 
de Informações sobre os 
Progressos e Resultados do 
INIR

INFOPEL 5.699.362,50MT

Maputo, aos 13 de Janeiro de 2022

A Autoridade Competente

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

Assim, por Despacho de 07/01/2022, da Sua Excia a Presidente do INE, foi autorizada a contratação de 52 Inquiridores e 13 Motoristas, por 

um período de 3 meses (90 dias), para o Inquérito do Impacto sobre o Acesso a Energia Sustentável - IAES 2022, a decorrer a nível Nacional, 

nos termos do disposto o nº 1 do artigo 21 do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado (EGFAE), aprovado pela Lei nº 10/2017 de 
1 de Agosto, conforme o quadro abaixo:

Ordem Província

Inquiridores e Controladores Nº de candidatos 

a contratar para 

Motorista
Nº de candidatos a apurar para 

a formação

Nº de candidatos a contratar após 

a formação

01 Niassa 6 4 1

02 Cabo Delgado 6 4 1

03 Nampula 12 8 2

04 Zambézia 12 8 2

05 Tete 6 4 1

06 Manica 6 4 1

07 Sofala 6 4 1

08 Inhambane 6 4 1

09 Gaza 6 4 1

10 Maputo Província 6 4 1

11 Maputo Cidade 6 4 1

Total 78 52 13

1. Perfil do Inquiridor 
a) Ter nacionalidade moçambicana;

b) Ter concluído a 12 ª classe do Sistema Nacional de Educação; 
c) Experiência em inquéritos ou censos conduzidos pelo INE, é uma vantagem;

d) Ter idade igual ou superior 18 anos;

e) Ter disponibilidade para trabalhar fora da área de residência habitual, quando o trabalho exigir;
f) Possuir condições de residência na província pela qual se candidata;
g) Ter domínio, de pelo menos uma língua local falada na província onde se candidata;

h) Ter domínio de Informática na óptica de utilizador;
i) Ter aptidão física comprovada para realizar trabalho de campo;
j) Ter disponibilidade para acampar em tendas durante o período de trabalho;

k) Ter capacidade de trabalhar sob pressão e fora das horas normais de expediente;
l) Ter capacidade para trabalhar em equipa;

m) Ter habilidades de comunicar-se em público e capacidade de gestão de trabalhos em grupo, e
n) Não ter sido expulso do Aparelho do Estado.

2. Perfil do Motorista
a) Ter nacionalidade moçambicana;

b) Ter concluído a 7ª Classe do Sistema Nacional de Educação;
c) Ter idade igual ou superior a 18 anos;

d) Ter alto sentido de responsabilidade;

e) Possuir Carta de Condução Profissional;
f) Ter experiência em trabalhos de campo, é uma vantagem;

g) Ter disponibilidade para acampar em tendas durante o período de trabalho;

h) Ter capacidade de trabalhar em equipa e em ambiente multicultural;

i) Ter noções básicas de mecânica, e
j) Ter disponibilidade para trabalhar fora da área de residência habitual quando o trabalhao exigir.

3. Qualidades exigidas para todas as categorias:

a) Possuir espírito de trabalho em equipa;

b) Demonstrar capacidade de fácil comunicação em português;
c) Ter auto-confiança;
d) Inspirar confiança;
e) Possuir espírito de responsabilidade individual e de grupo;

f) Ter bom comportamento cívico e moral;

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

4. Documentos para as candidaturas

a) Requerimento com assinatura reconhecida, dirigido a Exma. Senhora Presidente do Instituto Nacional de Estatística;
b) Certidão de Registo de Nascimento ou Bilhete de Identidade (fotocópia autenticada);
c) Curriculum Vitae detalhado, datado e assinado (em língua portuguesa);
d) Fotocópia de Certificado de Habilitações Literárias devidamente autenticada;
e) Atestado médico de sanidade mental e capacidade física para o desempenho de funções na Administração pública;
f) Declaração de Compromisso de Honra, com assinatura reconhecida;
g) Certificado de Registo Criminal;
h) Declaração Militar;
i) NUIT e NIB.

Os documentos referidos nas alíneas e), g), h) e i) poderão ser entregues após o apuramento dos candidatos.

5. Forma de Candidatura

Os interessados devem submeter as suas candidaturas nas Delegações Provinciais do Instituto Nacional de Estatística, conforme a tabela acima, 
no prazo de 15 dias de calendário, contados a partir da data de publicação do presente anúncio no jornal “Notícias”.

Maputo, aos  17 de Janeiro de 2022

O Director Nacional

(Ilegível) 

_______________
INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA
DIRECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

ANÚNCIO DE VAGAS

Av. 24 de Julho nº 1989, Caixa Postal 493, Maputo, República de Moçambique
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Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de 
treze de Janeiro de dois mil e vinte e dois, lavrada de folhas 
quarenta e nove a folhas cinquenta, do livro de notas para 
escrituras diversas número um “A” barra de dois mil e vinte 
e um, deste Cartório Notarial, foi celebrada uma Escritura de 
Habilitação Notarial por óbito de que, que, as catorze horas 
do dia cinco de Dezembro de dois mil e dezoito, no Hospital 
Provincial de Pemba, distrito de Pemba, província de Cabo 
Delgado, faleceu vítima de J960, ABDUL LATIF ADAMO, 
de então sessenta e cinco anos de idade, solteiro, maior, de 
nacionalidade moçambicana, natural de Mueda, província 
de Cabo Delgado e com sua última residência no distrito de 
Pemba, província de Cabo Delgado, filho de Adamo Jussab e 
Verónica Namuava.
Que deixou como seus herdeiros, filhos: JORGE LATIFO 
ADAMO, solteiro, menor, de nacionalidade moçambicana, 
natural de Mueda e residente em Pemba.
ALIMA ANCHA ABDUL LATIFO ADAMO, solteira, maior, 

de nacionalidade moçambicana, natural de Montepuez e 
residente em Pemba;
SUNEZA LATIFO ADAMO JUSSAB, solteira, maior, de 
nacionalidade moçambicana, natural de Nampula e residente 
em Pemba;
ÉRICA ABDUL LATIFO ADAMO, solteira, maior, de 
nacionalidade moçambicana, natural de Montepuez e 
residente em Pemba.
Que não existem outras pessoas que por lei prefiram ou com 
eles possam concorrer à sucessão. Que deixou herdeiros 
sujeitos a inventário obrigatório. Deixou bens imóveis e 
móveis e nem deixou testamento.

Está Conforme
Cartório Notarial da Cidade de Pemba, aos treze dias do mês 

de Janeiro do ano dois mil e vinte e dois.

O Notário
8
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

9ª SECÇÃO (COMERCIAL)

ANÚNCIO PARA A VENDA JUDICIAL
Faz-se saber que nesta Secção correm termos processuais, uns Autos de Carta 
Precatória, registada sob o nº 37/21/C, em que o exequente MOZA BANCO, 
SA move contra os executados MOZAMBIQUE MOBILE SOLUTIONS - MMS, 
LIMITADA, SÉRGIO MANUL FERNANDO e GABRIEL GONÇALVES MANUEL 
NHASSENGO, para o pagamento da quantia exequenda no valor de 82 913 
499,34MT (oitenta e dois milhões, novecentos e treze mil, quatrocentos e 
noventa e nove meticais e trinta e quatro centavos), foi designado o dia 10 
de Fevereiro de dois mil e vinte e dois, pelas 12.00 horas, para abertura de 
propostas a serem apresentadas no Cartório deste Tribunal em carta fechada, até 
trinta minutos antes da hora marcada, para a venda em primeira praça dos bens 
abaixo indicados:

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

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

Sarmento de Dias Jozine
Verifiquei

O Juiz de Direito
Salomão Paulo Manhiça
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE GAZA

2ª SECÇÃO CÍVEL
Xai-Xai

ANÚNCIO
O SENHOR DOUTOR ISAÍAS AMÓS DUVANE, MERITÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DO TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE GAZA

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

Verba Única
Um imóvel descrito na Conservatória dos Registos e Notariados 
de Bilene, descrito sob o número 446 (quatrocentos e quarenta 

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

Xai-xai, aos 7 de Janeiro de 2022
A Escrivã de Direito

Rachel Aulino Monjane Nhantumbo
Verifiquei

O Juiz de Direito
Dr. Isaías Amós Duvane
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A INTRODUÇÃO de platafor-
ma digital no Balcão de Aten-
dimento Único (BAÚ), em 
Inhambane, está a contribuir, 
significativamente, para o me-
lhoramento do ambiente de 
negócios, resultante da redu-
ção do tempo de licenciamento 
das unidades económicas.

O director do BAÚ em 
Inhambane, Ernesto Tafula, 
disse que antes da expansão de 
plataformas digitais, o tempo 
de licenciamento das unidades 
económicas era moroso, prin-
cipalmente nos distritos, pois a 
sua aprovação carecia dos res-
pectivos administradores.

Esta situação contribuía 
para fraca adesão dos agentes 
económicos no processo de 
licenciamento das suas acti-

vidades bem como para baixa  
colecta de receitas para os co-
fres do Estado.

De acordo com Ernesto Ta-
fula, a Covid-19 veio, de certa 
forma, acelerar a substituição 
da plataforma manual por digi-
tal. No ano passado, por exem-
plo, foi introduzida nos distri-
tos de Mabote e Zavala, bem 
como a sua expansão da cidade 
de Vilankulo para o posto ad-
ministrativo de Mapinhane.

Neste momento, o desafio é 
expandir para os restantes dis-
tritos que não têm acesso a esse 
serviço digital. Além de reduzir 
o tempo de espera, a informa-
tização do sistema, permite
que não haja erros de dados
durante o processo de licen-
ciamento e emissão dos alvarás 

para o início legal da actividade 
comercial. Permite, igualmen-
te, monitorar o licenciamento 
ao nível dos governos distritais 
em menos de 30 minutos.

Para Tafula, com a introdu-
ção deste sistema informático, 
o BAÚ pretende aumentar os
serviços oferecidos aos uten-
tes como registo de entidades
legais, pagamento de algumas
taxas e impostos assim como
dos serviços de Migração.

A ideia visa permitir que, ao 
chegar ao BAÚ, o cidadão tenha 
acesso a vários serviços pres-
tados pelo Estado, no mesmo 
sítio, segundo explicou a fonte.

Para o presente ano, o Bal-
cão de Atendimento Único tem 
uma planificação de 22.251 ac-
tos de registos e notariados e li-

cenciamento de 800 unidades 
económicas.

Com o registo destes actos, 
espera-se que o Estado venha 
a arrecadar mais de 300 mil 
meticais, o que corresponde a 
10 por cento de crescimento se 
comparar com o ano passado.

O licenciamento das 800 
unidades económicas vai con-
tribuir para a criação de dois 
mil novos postos de trabalho 
para jovens.

Neste momento, está em 
curso o processo de licencia-
mento de uma fábrica no dis-
trito de Jangamo que vai se 
dedicar à produção de material 
de construção, nomeadamen-
te chapas de zinco e ferro. A fá-
brica vai, numa primeira fase, 
admitir 60 trabalhadores.

Plataforma digital no BAÚ 
melhora ambiente de negócio

ANÚNCIO DE VAGAS

VACANCY ANNOUNCEMENT

Estão abertas, até 7 Janeiro de 2022, as vagas abaixo indicadas, com base 
em Temane. As vagas ora apresentadas fazem parte do Projecto PSA, 

· Técnico de Laboratório;

· Inspector da AIA (Autoridade de Inspecção Autorizada);

· Artesão de Instrumentação;

· Artesão Eléctrico (3 vagas);

· Engenheiro de Controlo e Instrumentação;

· Artesão Mecânico (3 vagas);

· Artesão de Processo (20 vagas);

· Artesão de Processo Sénior (8 vagas);

· Operador de poços;

· Assistente de Equipa;

· Líder de Turno de Produção;

· Superintendente de Comissionamento.

Para concorrer, vá à lista de posições disponíveis no website da 
sasol,www.sasolcareers.com, clique na opção Careers, e selecione 
Moçambique para ver as vagas disponíveis.

PUBLICIDADE

531

Residentes de Mapanguela
vão dispor de água potável

C
ERCA de cinco mil pes-
soas residentes em Ma-
panguela, localidade de 
Guma, distrito de Mas-
singa, em Inhambane, 

vão ter, até  finais do primeiro 
semestre do presente ano, água 
potável com a conclusão pre-
vista das obras de construção 
de um sistema multifuncional 
de abastecimento do precioso 
líquido.

Trata-se de um sistema 
com capacidade de armazenar 
100 metros cúbicos, através de 
um reservatório semi-enterra-
do e uma torre em betão de 15 
metros de altura, construída 
para suportar um depósito de 
75 metros cúbicos no centro 
distribuidor.

Avaliadas em mais de 38 
milhões de meticais, valor 
desembolsado pelo Governo, 
através do Programa Nacional 
de Abastecimento de Água e 
Saneamento Rural (PRONAR), 
as obras têm a duração de 18 
meses.

O empreiteiro responsável 
pela execução do empreendi-
mento garante que o mesmo 
estará pronto até Julho próxi-
mo, contra a previsão inicial 
que ia até meados de 2023.

O sistema vai abranger, 
numa primeira fase, perto de 
quatro mil habitantes de Ma-
panguela, podendo, futura-

Mapanguela terá fontanários públicos

mente, expandir-se para mais 
de 10 mil consumidores.

Além dos cerca de cinco 
mil habitantes a serem abran-
gidos, numa primeira fase, 
prevê-se fazer quatro ligações 
públicas, nomeadamente para 
o centro de saúde, escola pri-
mária, posto policial e o edifí-
cio da secretaria da localidade

a serem suportadas por cinco 
fontanários e duas bicas. O 
chefe da localidade de Guma, 
Carlos Gabriel Massicane, disse 
que a construção deste sistema 
marca o fim do sofrimento em 
que a comunidade era sujeita, 
visto que recorria aos poços 
tradicionais para ter água.

Segundo Carlos Gabriel, 

além dos poços tradicionais, 
a comunidade recorria a um 
riacho local que, nos últimos 
anos, foi perdendo o seu curso 
normal de água devido à falta 
de chuvas, situação que torna-
va cada vez mais difícil o acesso 
a este precioso líquido.

Falando após o lançamento 
da primeira pedra, o governa-

Há medicamentos para primeiro trimestre

O DISTRITO de Zavala, província de Inhamba-
ne, produziu, na última campanha agrária, cerca 
de 303.234,79 toneladas de produtos diversos, 
numa área de 58.533 hectares, o que corresponde 
a uma execução de 99.5 por cento da meta pla-
nificada.

Dentre vários produtos, o destaque vai para 
mandioca, milho, amendoim, coco e castanha 
de caju. Dados apresentados recentemente pelo 
administrador de Zavala, Dário Machava, por 
ocasião da visita do governador da província, 
Daniel Chapo, a produção representa um cresci-
mento de seis por cento quando comparada com 
da campanha anterior.

Para além de produtos provenientes dos 
campos agrícolas, Machava garantiu que o distri-
to conta com uma produção pecuária assinalável, 
o que permite o melhoramento das condições de
vida de famílias produtoras.

Dados do sector da pecuária naquele distri-
to apontam para existência de 31.504 bovinos, 
27.175 suínos, 7200 caprinos, 83 ovinos, mais de 
100 mil aves, entre outros animais de pequeno 
porte.

Devido a vários factores, tais como a pande-
mia da Covid-19, o distrito apenas conseguiu va-
cinar 148.131 animais contra 356.138 previstos, o 
equivalente a 42 por cento de execução.

Relativamente à produção pesqueira, Zava-
la alcançou 776 toneladas dum plano de 1.640,2 
toneladas, o correspondente a 47 por cento de 
execução e um crescimento assinalável ao fazer 
uma avaliação com igual período do ano anterior.

Em relação ao enchimento de tanques de 
rede, a fonte disse que foram povoados 25 contra 
20 que tinham sido planificados, o que aumentou 
a produção pesqueira.

O governador escalou sucessivamente as bai-
xas de Chivimbir e o cajual de Mangachilo, com 
vista a avaliar o nível de produção e produtivi-
dade, onde instou os produtores locais para au-
mentarem as suas áreas.

Na ocasião, os produtores queixaram-se da 
falta de energia eléctrica e de mercado para a co-
mercialização dos seus produtos. Disseram que 
devido à falta de mercados, socorrem-se à vizi-
nha província de Gaza para comercializar seus 
produtos.

Zavala obteve 
300 mil toneladas 
de produtos diversos

Segurança alimentar está garantida até próxima colheita em Zavala

Disponíveis medicamentos para primeiro trimestre nas unidades sanitárias públicas

dor da província de Inham-
bane, Daniel Chapo, fez saber 
que a construção do sistema 
de abastecimento de água, visa 
responder às promessas elei-
torais de 2019, de continuar 
a expandir os serviços sociais 
básicos.

Segundo garantiu Daniel 
Chapo, o sistema de água vai 
transformar a comunidade de 
Mapanguela, pois as famílias 
terão direito de efectuar liga-
ções domiciliárias e, desta for-
ma, reduzir o tempo e as dis-
tâncias que ainda percorrem à 
procura do precioso líquido.

O CONSELHO Executivo Pro-
vincial (CEP) de Inhambane 
assegura a disponibilidade de 
medicamentos da primeira linha 
para o tratamento de diversas 
patologias durante o primeiro 
trimestre do ano em curso.

A garantia foi dada pela 
porta-voz do Conselho Execu-
tivo Provincial, Palmira Palma 
Pinto, durante a primeira sessão 

do órgão, onde indicou que, os 
depósitos distritais, intermédios 
e provincial já estão abastecidos 
em medicamentos para as doen-
ças que se registam com maior 
frequência.

O “stock” é composto por 
fármacos para atender possíveis 
doenças de origem hídrica como 
diarreia, cólera e malária.

Palmira Palma Pinto expli-

cou que para além de medica-
mentos, o sector da saúde alocou 
em todas as unidades sanitárias 
da província testes rápidos e rea-
gentes para diagnosticar outras 
doenças que possam surgir nos 
primeiros três meses.

Conforme garantiu, há “sto-
ck” suficiente de medicamentos 
para responder a uma eventual 
emergência neste período. Pal-

mira Palma Pinto chama atenção 
à população para reforçar a hi-
giene pessoal e colectiva como a 
limpeza dos quintais e tapamen-
to de buracos para evitar a proli-
feração de mosquito, o principal 
causador da malária no país.

A distribuição de medica-
mentos e outros materiais mé-
dico-cirúrgicos pelos depósitos 
distritais, intermédios e provin-
cial foi antecipada para evitar 
possíveis situações de intransi-
tabilidade de algumas estradas 
não asfaltadas devido à queda 
das chuvas.

A medida visa permitir que 
mesmo com a chuva e a Co-
vid-19, os pacientes que pade-
cem de outras enfermidades, 
após o diagnóstico, possam ter 
acesso aos medicamentos nas 
respectivas unidades sanitárias.

A porta-voz do CEP disse, 
igualmente, que a província dis-
põe do reforço de medicamentos 
para o tratamento das diversas 
patologias como anti-retrovi-
rais, testes para tuberculose, en-
tre outros tipos de fármacos para 
permitir que os utentes tenham a 
assistência médica contínua.
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ATRAVÉS desta página o estimado lei-
tor pode partilhar as suas reflexões so-
bre temas da actualidade política, eco-
nómica e social. Os originais das cartas 
de opinião não devem ter mais de 150 
palavras, podendo ir até 500 quando se-
jam de análise. A Redacção reserva-se 
o direito de as condensar. Encoraja-se,
sobretudo, aos jovens a partilharem as

suas reflexões sobre o dia-a-dia das 
suas comunidades, do país e do mundo, 
bastando enviar as cartas para o endere-
ço cartas@snoticias.co.mz, indicando o 
nome completo, número do documento 
de identificação e contacto telefónico. 
O “Notícias” reserva-se o direito de não 
publicar opiniões ou análises que cho-
quem com a sua linha editorial.
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Estrada Patrice-Nkobe 
via Ferreira mal construída

NA ponta final do ano passado, vi um movimento de-
susado no triângulo do cruzamento da Praia de Xai- 
Xai, concretamente na Praça da ONP, caracterizado 
por obras de uma engenharia, que a minha ignorância 
não me ajuda dizer se grande ou pequena. Mas era una 
engenharia que envolvia muita mão-de-obra, inclu-
indo sazonais. Digo também sazonais, porque tenho 
vizinhos que foram admitidos, para esta engenharia, 
por um tempo determinado, incluindo reguladores 
de trânsito, em razão da movimentação de algumas 
máquinas.

Fiquei sem saber, da mesma forma que ainda não 
sei se a praça continuará a ostentar o mesmo nome 
(ONP), ou terá outra designação, já que está nas proxi-
midades do Banco de Moçambique, mas o que não me 
surpreendeu foi o trabalho em si, porque Emídio Xavi-
er, também carinhosamente tratado por Dom Midó, o 
presidente do Município da Cidade de Xai-Xai já nos 
mostrou que não gosta de ver praças abandonadas. Por 
isso mesmo, podia ser mais uma daquelas suas inter-
venções, na sua aposta de tornar a cidade de Xai-Xai 
um verdadeiro jardim. Aliás, eu não sei se Dom Midó 
sabe, mas alguns munícipes dizem que ele é o nosso 
“jardineiro” (como sou fofoqueiro!), em elogio ao tra-
balho que tem feito, como forma de tornar esta urbe o 
mais apetecível possível.

Voltando para o cruzamento da Praia, os trabalhos 
que começaram no fim de ano passado implicaram 
muitas perguntas, que continuam no segredo dos 

botões dos gestores do município, principalmente 
porque o monumento que foi erguido ainda continua 
coberto por panos ou lençóis brancos, compreensivel-
mente à espera do dia da inauguração, altura em que 
os passageiros deverão voltar para a paragem habitual, 
já com um novo visual e total conforto.

A requalificação do espaço é feita com total res-
peito à natureza, razão pela qual a cobertura feita com 
betão obedeceu às curvas da amendoeira ali existente. 
Acredito que Dom Midó tenha dito ao empreiteiro 
para que fizesse o seu trabalho sem nunca pôr em cau-
sa a integridade física daquela árvore, que continua lá.

Os trabalhos ainda estão em curso, mas também 
percebo que alguns dos trabalhadores envolvidos na 
fase inicial já foram dispensados, principalmente os 
sazonais. Mesmo esperando pela inauguração não sei 
para quando (um dia a curiosidade me mata!), a bele-
za conferida ao local, cuja projecção só Dom Midó e 
seus parceiros sabem em que se inspiraram, já torna 
o lugar bem diferente, com uma iluminação de fazer
inveja a qualquer indivíduo que preza a estática.

Vale a pena ter gestores que apostam e mantêm o 
foco nas suas utopias governativas. Sei que não é fá-
cil satisfazer os munícipes, da mesma forma acredi-
to que o ideal nunca se atinge. A concretização de 
um desejo implica o nascimento do outro, porque a 
evolução é isto mesmo. Um permanente exercício de 
auto-superação. Está valendo, Dom Midó, o seu jogo 
limpo(po)!

LOPES MUAPENTA

HÁ  muito se sabe da equação nutrição adequada, saúde melhor 
e longevidade maior. Não é assunto novo que os alimentos têm 
grande influência na prevenção às doenças e na desintoxicação 
do organismo, que sofre com os agentes nocivos a que estamos 
sujeitos no quotidiano. Exercícios físicos regulares e momentos 
de lazer ajudam a ter saúde física e mental no corpo humano. 
Com disciplina é possível adquirir hábitos que apoiam o bem-
-estar, mas por desconhecimento sobre o que fazer ou desânimo, 
as pessoas acabam postergando a adopção dessa estratégia tão
importante. Então, crie uma corrente de respeito à vida!

Nada  melhor do que termos consciência para sabermos 
discernir o que é bom para nós; hoje podem escolher muitas 
coisas para nos ajudar a cuidar da saúde e nutrição alimentar. 
Sabemos que nas zonas rurais, onde a possibilidade de ganhar 
dinheiro é limitada, a capacidade de produzir a maior parte dos 
alimentos na horta e nos campos, não precisando de os comprar 
no mercado, garante uma melhor segurança alimentar das fa-
mílias, pois em muitas zonas rurais, as famílias confrontam-se, 
muitas vezes, com a escassez de alimentos, porque a produção 
vegetal é sazonal e por vezes insuficiente. 

Ora  vejamos, nas proximidades de cidades, mesmo mo-
rando em pequenos espaços, no seu quintal você pode cultivar 
uma pequena horta com ervas aromáticas, pois essa dica é uma 
boa medida e não precisa de muita estrutura. As ervas são muito 
utilizadas no preparo de vários alimentos, dando um ar especial 
a eles, e são muito saudáveis. Sabe que muitas vezes a horta ser-
ve também de jardim de recreio, o que constitui uma mais valia 
suplementar para a família e a vizinhança. Mas que tal investir? 
Um exemplo está no atravessar o rio Mulauze, passando pela 
via do Jardim a caminho do Hospital Geral da Machava.

Gostaria de incentivar todos os amigos a cuidar da saúde 
e nutrição. Sabe-se que a fome que persiste e assola diversas 
partes do mundo é determinada pela falta de acesso à terra para 
produção ou renda para comprar alimentos, ou seja, é resultado 
da enorme injustiça social vigente, não da falta de produção de 

alimentos. Uma sugestão é o consumo  de alimentos orgânicos, 
que são livres de qualquer substância e insumos artificiais como 
adubos químicos e pesticidas. Considera-se que os países de-
vem ser soberanos para garantir a segurança alimentar e nutri-
cional de seus próprios povos que é soberania alimentar, respei-
tando suas múltiplas características culturais. Os agro-tóxicos 
são muito prejudiciais e nocivos a nós e ao planeta, pois estão 
presentes em todas as frutas, verduras e legumes. Eles nos ma-
tam e causam o câncer. Um conselho fica dado para evitar o pior 
para que fiquemos atentos e vamos consumir alimentos que se-
jam livres de veneno. Muitos de nós não sabem que o consumo 
excessivo de sal é muito prejudicial.  É muito importante se estar 
atento à quantidade diária do consumo desse ingrediente, con-
trolando sempre a medida no preparo diário dos seus alimento. 
Os profissionais da saúde aconselham que o ideal são dois gra-
mas de sódio. Nesta ideia incentivo a dosear o sal, consumindo 
apenas o que é recomendado pelos técnicos de saúde. Tenho a 
certeza de que fazendo isso já é um bom passo para você cuidar 
da sua própria saúde e nutrição nas famílias em geral. 

Você sabia que além do sal, o açúcar também é um gran-
de vilão e que prejudica enormemente a nossa saúde? É muito 
importante sabermos que o consumo excessivo é muito preocu-
pante, principalmente por causa do aumento de doenças como 
diabetes e obesidade. Órgãos relacionados à saúde buscam 
orientar e incentivar as pessoas para que cuidem de saúde e da 
nutrição, evitando assim o crescimento dessas patologias. Fique 
atento, informe-se e cuida da sua própria saúde.

Para além de beneficiar da segurança alimentar e dos cui-
dados familiares, um indivíduo deve, igualmente, estar bem de 
saúde para aproveitar ao máximo os alimentos que consome, 
caso contrário certos nutrientes serão desperdiçados. Praticar 
actividades físicas é um factor que agrega benefícios para a 
nossa saúde, pois a sua prática está atrelada à melhora da cir-
culação sanguínea, fortalece o sistema imunológico, os ossos e 
a musculatura, como também ajuda a emagrecer. Vamos deixar 
de preguiça e buscar uma academia para começar a cuidar da 
nossa saúde e nutrição, pois isso é prazeroso e vai nos ajudar a 

melhorar muito em vários aspectos da nossa vida. Nosso corpo 
e nossa mente também precisam de cuidados para assim con-
seguir manter um equilíbrio saudável na nossa vida. Há um 
pensamento pessoal, não adianta ter um corpo saudável se você 
não possui uma mente sã, pois os dois precisam estar livres de 
qualquer dor e pensamento para estar activos e assim vivermos 
mais felizes. Incentivo todos os meus leitores a dedicarem um 
tempo para cuidar da sua saúde e nutrição, pois a nossa vida vale 
ouro e não pode ser deixada de lado. Quero registar o meu in-
centivo a todos os meus seguidores e amigos que se preocupam 
com a qualidade da sua vida, pois é muito importante focar e 
buscar um equilíbrio para conseguir viver saudável e em har-
monia. Cuidar da sua saúde e da nutrição não é luxo, mas sim 
uma necessidade que trará muitos benefícios. Preserve a  vida e 
a  saúde mudando os seus hábitos diários, como fazer uma dieta 
e praticar actividades físicas, valorize-se e aprenda a gostar de 
si, mas não adie os cuidados com você mesmo, busque por uma 
melhor qualidade de vida enquanto é tempo. Saia do marasmo 
e deixe de lado os maus costumes, evite comer bobagens, pare 
de fumar e beber, gaste o tempo fazendo algo bom e prazeroso 
para você mesmo. Cuide da sua saúde e nutrição, adquirindo, a 
partir de hoje, somente bons hábitos, pois a nossa qualidade de 
vida não pode ser deixada de lado nem esquecida, ela deve ser 
cultivada  aos poucos e todos os dias. Você sabia que a nossa 
saúde é o nosso bem maior? Ela é tudo que temos de mais pre-
cioso, o nosso verdadeiro tesouro, pois sem a nossa saúde não 
somos nada e não podemos fazer nada. Sem saúde não vivemos, 
vegetamos até chegar a nossa hora, pois os prazeres são bons, 
mas com eles vêm também muitos dissabores. Vocês conhecem 
as principais consequências do sedentarismo? Penso que não. 
Os profissionais da saúde acautelam que esse mal traz muitos 
problemas e pode aumentar os riscos de ter diabetes, doenças 
cardiovasculares e perda de massa muscular. Isso é muito sério e 
prejudicial, se você quer cuidar da sua saúde e nutrição, convido 
a deixá-lo de lado e mudar o seu estilo de vida, praticando acti-
vidades físicas e controlando a alimentação. Combata o sedenta-
rismo, antes que ele combata a você. Aquele abraço!

NO Naval, em mesa encostada à piscina e sentado 
de costas para ela, estava um homem, setentão, não 
sabido inimigo do álcool, girando sobre o tampo da 
mesa um copo contendo água e limão. Sobre a mesa, 
um maço de cigarros (palmar azul) e um isqueiro. Não 
trazia, naquela sexta-feira, a pilha de jornais, como 
normalmente o faz, e estava com a cabeça enfiada no 
pequeno ecrã de um telemóvel mediano, mas mais do 
que suficiente para as suas necessidades de uso.

Nas mesas ao lado, próximas, alguns humanos 
bebericando cafés, espirituosas e de cigarros entre os 
dedos e o mar a levar o fumo para algum lado ou os 
pulmões a terem-no como cobertor enquanto fígados 
se alegram com as espirituosas.

Sentou-se, de costas para o mar e com os olhos 
vogando nas linhas divisórias da piscina, onde pessoas  
davam braçadas. Eram pessoas alegres como as que 
estavam sentadas nas mesas, tirando gozo dos venenos 
que iam ingerindo com prazer.

-Pôrra bro! que cena vem a ser essa? Agora te deu 
para andares pelos bares a beber água com limão, hé? 
Levantou a cabeça e sorriu.

 “Djo, não me tente influenciar. Acaba de me li-
gar o Genas a dizer que queria beber uns copos com a 
malta. Disse-lhe que nessa empresa não trabalho, por 
enquanto. Os últimos dois meses foram terríveis. Foi 
castigo demais ao pobre fígado”. Ele, também, pediu 
água com limão e a conversa foi correndo até com cer-
ta animação, sobretudo quando se aperceberam que o 
pessoal serventuário os olhava com indisfarçável es-
panto. Os outros clientes também deixaram transpa-
recer a sua admiração. Muitos conheciam-nos passam 
muitas luas. Então mais duas garrafinhas de água e 
quatro rodelas de limão selvagem.

Os ponteiros do relógio apontam para a hora doze. 
Ele que tinha cerca de quatrocentos quilómetros 

de estrada pela frente, não fez por almoçar. Pelo ca-
minho e já fora da cidade de Maputo compraria uma 

sanduíche nalgum lugar qualquer, para o conforto do 
estômago enquanto marcha. Despediram-se com en-
contro marcado para daí a dois dias beber água com 
limão. Os empregados, todos solícitos, levantaram as 
mãos num gesto de “até a próxima”, que estavam cer-
tos da próxima vez.

Quatro horas depois, o setentão estava no mesmo
lugar fazendo as mesmas coisas, como disse. Telefo-
nou ao seu bro, que nessa altura estava fazendo uma 
pausa na marcha, sentado numa esplanada algures na 
EN1. Tinham água, mas não tinham limão. Como tam-
bém não tinham quase nada. Incrível! É um lugar onde 
muita gente pára visando o relaxamento, alguma refei-
ção depois de quilómetros e quilómetros de marcha. 
Não deu para o desânimo, pois chegou o presidente e 
a saudade morreu e enterrada na doce conversa que se
seguiu. Mesmo sem os abraços que muitos nascidos 
nos últimos anos não saberão do calor que tal gesto 
transmite. Chegou outro presidente de outro território 
autárquico. Aquilo não foram risos. Foram gargalha-
das. Gargalhadas que não incomodaram a ninguém 
pois ninguém estava lá para se sentir mal.

Dos limoeiros da casa do edil, o limão caiu por 
cima da mesa, mas já a esplanada, com um nome 
pomposo, não tinha água para vender. E não foi de 
surpreender. Só não entendiam por que é que estavam 
abertos.

Tinha ainda por fazer quarenta quilómetros até o 
lugar de repouso, para alimentar o corpo da cozinha 
do Nelson, invariavelmente peixe ou carne de galinha.

E o amigo até àquela data e hora não encontrado, 
adentra pelas traseiras e traz consigo oferendas de esti-
lo por estes meses do ano. E foi ouvir Jazz até o outro 
dia. Quando acordou, na sala onde estiveram, copos 
com gotas de álcool no fundo repousavam sobre a 
mesa de centro. 

Um copo com água e limão não mexido sorria, 
com alguma altivez, por cima da mesa do centro.

DOMINGOS MANGA

É COM muita dor que escrevo esta carta, 
sem contar com as inúmeras missivas ou-
trora por mim publicadas neste Jornal de 
prestígio nacional, em repúdio às péssimas 
construções e reabilitações das estradas, 
em particular nos bairros Nkobe, Matleme-
le, Singathela, Tsalala e Bunhiça. Faz parte 
deste repúdio,  a concentração de águas 
pluviais nos bairros acima citados e outros 
do município da Matola.

A construção da estrada que liga os 
bairros Nkobe-Patrice Lumumba, via Fer-
reira, Singathela,  veio aliviar o stress dos 
engarrafamentos vividos pelos automobi-
listas que tinham como única alternativa a 
via Machava-Socimol e Km-15.

Todavia, há aqui uma incongruência 
na  forma como foi construída a estrada 
Patrice-Nkobe via Ferreira. Tal como 
deixei claro nas publicações anteriores, 
repudiando a forma ou a técnica e a ma-
téria-prima usada pelo empreiteiro na de-
vida construção. Recordo-me aquando da 
inauguração da mesma estrada em 2020, 
antes desta completar seis meses de uso, 
já se mostrava toda degradada o que fez 
com que nos manifestássemos em repú-

dio. Daí que a razão bateu a consciência 
do  empreiteiro a ponto de ir reabilitar.

Hoje passado um ano e meio após a 
construção e reabilitação , a estrada Pa-
trice-Nkobe  mostra-se totalmente irreco-
nhecível.

A pergunta  que não para de me as-
solar a consciência; afinal que tipo de 
material é usado para estas construções 
mercenárias? Que tipo de projectos esta-
mos implementando ou construindo para 
a nossa bela Matola? Qual é a nossa visão 
em relação a cidade da Matola?

É inconcebível que alguém tenha 
sido confiado um projecto de asfaltagem 
de uma via, e em contrapartida nos vende 
gato por lebre! Depois de encaixar alguns 
milhões dá-nos as costas e vai-se embora 
a assobiar, como se fosse normal a atitude 
por ele empreendida.

Não se justifica que uma estrada nova 
que não tenha sido explorada no mínimo 
um ano e meio, apresente crateras de di-
mensões inimagináveis. Usando uma 
linguagem mais fria, a estrada em causa 
encontra-se  totalmente degradada. Afinal, 
qual é a garantia de uma obra de dimensão 
de um asfalto? Se  uma viatura no Japão 
anda em média cinco anos, em Moçam-

bique a mesma viatura funciona acima de 
dez anos. Com uma estrada que não dura 
um ano, não imagino o futuro que nos es-
pera.

O mais caricato nisto, é que ninguém 
responsabiliza estes prevaricadores,  ou 
melhor, “mercenários” da coisa pública. 
Penso que é chegada a hora de levar estas 
empresas à barra da justiça por forma a se-
rem responsabilizadas e devolver o valor 
encaixado e ainda, pagar indemnizações 
ao município pelos transtornos causados.

Assim com o mesmo valor já dá para 
contratar outro empreiteiro para reabilitar a 
estrada, porque chamar o mesmo  não es-
taríamos a fazer absolutamente nada. Pois, 
o mesmo taparia apenas os buracos na via
toda à semelhança da anterior reabilitação,
e o esburacar reiniciaria em um mês de for-
ma cíclica. 

Agora, desviando um pouco do assun-
to da estrada Ferreira. Rogamos de forma 
encarecida para que veja  Nkobe, concre-
tamente em frente ao Posto Policial. Está 
um total caos aquilo, nem dá para arriscar 
meter a viatura naquele troço. Até sinto 
pena  dos automobilistas que não têm outra 
alternativa se não aquela via.

Na Machava Km-15, particularmente, 

já não meto lá  a minha viatura, estão lá reu-
nidas as condições para danificar qualquer 
viatura, desde os turismos até aos de grande 
porte tipo 4×4.

Na Mafurreira em direcção à antiga 
Coca-Cola, precisamos lá também de um 
milagre que  estanque o caos que ali se vive 
de uma vez para sempre. Assistimos ali no 
passado, um festival de bulldozers por seis 
meses, mas no fim nada fizeram.

Peço também para que se veja a si-
tuação do asfalto que sai do bairro, ali no 
semáforo via quartel para Patrice, há mais 
buracos do que o próprio asfalto. Se fosse 
lá um tanque com alcatrão e umas pedras 
fazer o tapamento dos buracos até onde ini-
ciou construção da estrada Patrice-Nkobe, 
zona apelidada de Jassone, juro que pelo 
menos aliviaria a situação. 

Em voz baixa, peço para que antes de 
tudo, mas antes de tudo mesmo, seja res-
ponsabilizado o empreiteiro que construiu 
a estrada Nkobe-Patrice via Ferreira, re-
pondo algum respeito para com o municí-
pio. E deve ser banido das construções pú-
blicas, sob  pena de perpetuarmos com as 
construções de péssima qualidade, de for-
ma cíclica, o que atrasa o desenvolvimento 
de qualquer sociedade.

Valendo, Dom Midó!

O sorriso da água

A nutrição e a nossa saúde!
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A
S Instituições de Ensi-
no Superior (IES) na-
cionais criaram comi-
tés para acompanhar a 
evolução da Covid-19 

no quadro do reforço das me-
didas de prevenção, sobretudo 
nesta altura em que circula a 
variante Ómicron no país.

O Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior 
(MCTES), em coordenação 
com os serviços provinciais de 
Assuntos Sociais, está a mo-

nitorar os possíveis efeitos da 
nova vaga.  

No âmbito dos planos de 
contingência concebidos pelas 
IES, o ministério está a recolher 
e análisar dados sobre o cum-
primento das medidas de pre-
venção do novo coronavírus. 

A acção tem como objec-
tivo coordenar e promover o 
acesso e frequência ao ensino 
superior com segurança. 

Este ano já foram regis-
tados doze casos positivos da 

Covid-19 nas IES, incluindo da 
Ómicron. 

Desde a eclosão da pan-
demia no país, foram confir-
madas mais de 700 infecções e 
quatro mortes nos estabeleci-
mentos de ensino.  

Dentre as acções preventi-
vas observadas nas universali-
dades, destacam-se a medição 
da temperatura dos estudan-
tes, docentes e todo pessoal 
que frequenta estás institui-
ções, desinfecção dos espaços, 

uso obrigatório de máscara, 
lavagem das mãos e distancia-
mento físico.  

Segundo o MCTES, em 
alguns casos as aulas são lec-
cionadas no sistema on-line, 
através de plataformas como 
Moodle, WhatsApp, e-mail e 
Facebook. 

Com a adopção destas 
medidas, as instituições de 
ensino superior pretendem 
evitar o seu encerramento e 
prejudicar os estudantes.  

Ensino Superior 
reforça medidas 
contra Covid-19

MCTES monitora prevenção da Covid-19 nas universidades 

migrar para áreas onde chove 
constantemente, mas o fazem 
na forma de sementes. 

Metade das plantas pre-
cisam que os animais comam 
seus frutos e os transportem 
para mais longe, enquanto ou-
tras contam apenas com a aju-
da do vento.

Pesquisadores dinamar-

queses usaram dados de mi-
lhares de estudos anteriores 
sobre o comportamento ani-
mal para criar um mapa da 
sua contribuição para a dis-
persão de sementes. 

Na sequência, compa-
raram um mapa que anula o 
efeito das extinções de espé-
cies causadas pelo homem e 

A EXTINÇÃO de espécies ca-
pazes de espalhar sementes é 
prejudicial às plantas, porque 
elas perdem a capacidade de 
migrar para lugares em que as 
mudanças climáticas não tor-
naram inabitáveis, adverte um 
estudo publicado na revista 
“Science”.

A pesquisa estima que a ca-
pacidade de adaptação às mu-
danças climáticas das plantas 
que precisam da colaboração 
dos animais foi reduzida em 60 
por cento.

“Quando perdemos aves 
ou mamíferos, não destruímos 
apenas essas espécies, mas 
prejudicamos a sua importan-
te função ecológica, que é a de 
espalhar sementes”, explicou 
Evan Fricke, da Universidade 
Rice, nos Estados Unidos da 
América (EUA). 

As espécies de árvores nas 
regiões que se tornaram inós-
pitas podem, por exemplo, 

Algumas plantas dependem dos animais no seu ciclo de reprodução

AQUECIMENTO GLOBAL

Extinção de animais
dificulta adaptação de plantas

a redução de seus territórios.
Os cientistas concluíram 

com a experiência que a per-
da na dispersão de sementes 
foi muito pronunciada nas 
regiões temperadas da Amé-
rica do Norte e do Sul, Euro-
pa e Austrália, apesar de elas 
terem perdido apenas uma 
pequena percentagem de es-
pécies de mamíferos e aves.

Por outro lado, a perda foi 
menor nas regiões tropicais 
da América do Sul, África e  
Sudeste Asiático, mas poderia 
se acelerar caso fossem extin-
tas outras espécies, como os 
elefantes.

O estudo mostra que a 
protecção dos animais pode 
ajudar a combater as mudan-
ças climáticas. 

“O declínio da fauna bravia 
pode perturbar as redes ecoló-
gicas  e ameaçar a resiliência de 
ecossistemas inteiros”, con-
cluiu Fricke. - (SWISSINFO)

ASTRÓNOMOS norte-americanos iden-
tificaram uma possível segunda exolua 
na órbita de um planeta semelhante ao 
do tamanho de Júpiter, fora do sistema 
solar. 

A exolua foi vista na órbita do planeta 
Kepler 1708b, que está a 5.500 anos-luz 
da Terra, na direcção das constelações de 
Cygnus e Lyra. 

Segundo os pesquisadores, este corpo 
celeste é cerca de um terço menor do que 
a lua encontrada anteriormente, que é do 
tamanho do Neptuno. 

Acrescentaram que a confirmação da 
descoberta pode demorar porque o pri-

meiro avistamento aconteceu há quatro 
anos e ainda não foi aprovado. 

Os especialistas disseram que as exo-
luas podem ter iniciado sua jornada no 
universo como planetas, mas foram pu-
xadas para a órbita de um outro ainda 
maior como o Kepler 1625b. 

Explicaram que identificar uma lua 
ou um planeta a centenas de milhares de 
anos-luz da Terra não é simples, um vez 
que só pode ser observada à medida que 
passam na frente de suas estrelas hospe-
deiras. 

“As exoluas têm o potencial de reve-
lar como e onde a vida pode ter surgido 

no universo. Há também a curiosidade de 
saber como elas são formadas, se podem 
sustentar a vida e o papel que desempe-
nham para tornar habitáveis seus plane-
tas hospedeiros”, indicam os cientistas.  

Durante as buscas, os astrónomos 
identificaram planetas gasosos, frios e 
gigantes em órbitas amplas, semelhante 
ao que acontece no sistema solar em que 
Júpiter e Saturno têm mais de cem luas 
entre eles. 

O sistema solar tem mais de 200 luas, 
mas os astrónomos têm apresentado difi-
culdades na descoberta de mais satélites 
naturais mais distantes.

Cientistas descobrem segunda exolua 
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“Como é fácil derrotar pessoas que não acendem o fogo por 
si mesmas”.

- Provérbio queniano
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00:20- FLASH CULTURAL

04:57- HINO NACIONAL

05:10- CAMPO E 
DESENVOVIMENTO

05:30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06:00- JORNAL DA MANHÃ

08:10- ECONOMIA PARA TODOS

08:15- INSS

08:30- OCS-CARTA

09:10- TEMPERATURA AMBIENTE

10:10- VERÃO

10:30- JULGAMENTO DAS 
DIVIDAS NÃO 
DECLARADAS

11:30- PARABENS A VOCÊ

12:00- TÓPICOS DO JORNAL DA 
TARDE

12:02- MAGAZINE DESPORTIVO

12:20- BOLETIM 
METEOROLÓGICO

12:30- JORNAL DA TARDE

13:00- BALANÇO GOVERNADOR 
DA PROVINCIA DE NIASSA

14:10- OCS-CARTA

14:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

14:30- RADIO NOVELA “ OURO 
NEGRO”

15:30- Á MULHER

16.10- SEGURANÇA RODOVIÁRIA

16:15- VERÃO

16:30- JULGAMENTO DAS 
DIVIDAS NÃO 
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17:10- ECONOMIA PARA TODOS

18:10- UMA DATA NA HISTÓRIA

18:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

18:30- INDUSTRIA EXTRACTIVA

18:55- UMA HISTÓRIA PARA TI

19:00 - TÓPICOS DO JORNAL DA 
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19:02- MAGAZINE DESPORTIVO

19:20- BOLETIM 
METEOROLÓGICO
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20:00- INFORMATIVO 
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23:15- INSS

05:40 HINO NACIONAL 

05:45 GINÁSTICA:  TXUNA 
A SAÚDE COM ELVES 
TEMBE - “ROPE 
SKIPPING”  

06:00 BOM DIA MOÇAMBIQUE 
DIRECTO

08:00 DESENHOS ANIMADOS: 
CÓDIGO DO PUZZLE  

08:15 TELENOVELA: “HINO DE 
ALEGRIA” 

09:05 PELA LEI & ORDEM 
REPETIÇÃO

09:30 A HORA DO CTP - TETE:  
“CAFÉ DO ZAMBEZE” 
DIRECTO / TETE

10:05 TUDO ÀS 10 DIRECTO – 
1ª PARTE

11:00 NOTÍCIAS 

11:05 TUDO ÀS 10 DIRECTO – 
2ª PARTE

12:00 NOTÍCIAS 

12:05 CHAT COM SHEILA 
IBRAIMO 
REPETIÇÃO

13:00 JORNAL DA TARDE  

14:00 AGORA NÓS 

15:00 NOTÍCIAS 

15:05 JUNTOS À TARDE 
DIRECTO

16:00 NOTÍCIAS 

16:05 ENCONTROS DA MALTA 
DIRECTO

17:00 JORNAL EM LÍNGUAS 
MOÇAMBICANAS 
DIRECTO

17:45 GINÁSTICA:  TXUNA 
A SAÚDE COM JOSINA 

MAZIVE - “GIN 

INFANTIL”  

18:00 PRIMEIRA PÁGINA 

DIRECTO 

19:00 JORNAL DE DESPORTO 

DIRECTO 

19:50 PUBLICIDADE 

20:00 TELEJORNAL DIRECTO

21:15 GRANDE DEBATE 

GRAVADO

22:30 TELENOVELA: “HINO DE 

ALEGRIA” 

23:30 ANTENA DO SOLDADO 

REPETIÇÃO

00:00 JUNTOS À TARDE 

REPETIÇÃO

01:00 PRIMEIRA PAGINA 

REPETIÇÃO

02:00 ENCONTROS DA MALTA 

REPETIÇÃO

03:00 TUDO ÀS 10 

REPETIÇÃO

04:50 GRANDE DEBATE 

REPETIÇÃO

05:40 HINO NACIONAL

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DE TETE
GOVERNO DO DISTRITO DE DÔA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO 

 Contrato nº 002/UGEA/SDPI/GDD/2021 para Construção da 
Segunda Fase da Sala de Conferências e Sessão do Governo do 

Distrito

De acordo com alínea d), nº 3  do artigo 33 conjugado com o nº 2 do 

artigo 63  do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras 

Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, 

aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que o 

concurso acima foi adjudicado à Empresa TOMANE CONSTRUÇÕES 

pelo valor de 4.950.000,00MT (quatro milhões, novecentos e 

cinquenta mil meticais) incluindo IVA.

Dôa, aos 15 de Janeiro de 2022

O Administrador do Distrito               
Herinque Alexandre Mandava
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PUBLICIDADE

A 
CANTORA e compo-
sitora Assa Matusse 
vai apresentar, ama-
nhã à noite, o seu 
primeiro concerto 

a solo em Paris, onde se en-
contra desde Outubro para 
finalizar as gravações do seu 
segundo álbum “Som-Be-
co”. 

Naquele país europeu, 
Assa Matusse participa da re-
sidência artística “Cité Inter-
nationale des Arts”, que vai 
até Abril, sendo o concerto 
um dos principais marcos 
da sua passagem pelo pro-
grama destinado a artistas 
estrangeiros residentes fora 
da França e que pretendem 
desenvolver um projecto de 
investigação em Paris duran-
te três ou seis meses.

Com o efeito, no “show” 
acústico de repercussão, gui-
tarra e voz, a cantora dará al-
gum “cheirinho” do “Som-
-Beco”, visto que, conforme
disse ao “Notícias”, o con-
certo será 90 por certo com-
posto pelos trabalhos do
novo álbum em finalização.

O resto dos números é do 
primeiro disco “+ Me”, lan-
çado em 2017. 

“Som-Beco”, cujo lan-
çamento está previsto para 
o presente semestre, foi pré-
-produzido em Moçambique
por moçambicanos, antes de
chegar às mãos de profissio-
nais franceses.

Ao contrário do seu pri-
meiro CD de afro-jazz, desta 
vez, a artista explicou que 
está a preparar afro-fusão, 
afinal “tentei trazer algo mais 
autêntico e diferente”. 

Para ver e ouvir Assa Ma-
tusse são esperadas mais de 
400 pessoas, tendo em con-
ta a capacidade do local do 
evento, numa altura em que 
os concertos na França estão 
abertos a 100 por cento, des-
de que se cumpram os proto-
colos sanitários estabelecidos 
pelo Governo para o combate 
à Covid-19. 

“O controlo aqui é rigo-
roso, há um código digital 
que diz se a pessoa foi ou não 
vacinada para entrar no con-
certo e outros locais”, co-

mentou. 
Nascida em Maputo, em 

1994, Assa Matusse assina o 
álbum com 15 faixas “+ Me”, 
lançado em 2017, e conta 
com oito anos de carreira. 
Venceu, aos 15 anos de idade, 
o extinto concurso televisivo
“Tribo Júnior”, promovido
pela STV e pelo teatro Gilber-
to Mendes.

Ganhou ainda o Prémio 
Revelação Feminina, do con-
curso musical Ngoma Mo-
çambique-2013, organiza-
do pela Rádio Moçambique 
(RM), antes de ser convidada 
a fazer um intercâmbio cul-
tural e estudar na Noruega 
em 2015.

Em 2016 conquistou a 
competição internacional 
“The Voice of Pangea”, em 
Madrid, Espanha e em 2018 
fez parte do “Sons Festi-
val do Índico”, em Lisboa, e 
“Festival Party”, em Ovar, 
Portugal. No ano seguinte fez 
uma digressão por Noruega e 
Espanha, onde participou do 
Festival Cantos na Maré em 
Galácia. 

EM CONCERTO NA FRANÇA

Assa Matusse apresenta 
fragmentos do “Som-Beco”

“DO OUTRO LADO” DE MUDUNGAZE

Instalação sobre o tempo roubado pela pandemia

A PRAÇA Padova Prato della 
Valle, na cidade italiana de 
Pádua, tem dois lugares vagos 
para homenagear figuras im-
portantes da sua história, mas 
a sugestão de incluir a estátua 
da primeira mulher no mundo 
a concluir um doutoramento 
está a causar controvérsia entre 
historiadores e habitantes.

Em causa está a homena-
gem a Elena Lucrezia Cona-
ro Piscopia, que concluiu um 
doutoramento em filosofia na 
Universidade de Pádua, mas o 
seu nome não foi incluído pe-
las autoridades da cidade num 
projeto desenhado no século 
XVIII e que previa a construção 
de estátuas no Prato della Valle, 
a maior praça de Itália com 90 
metros quadrados.

Originalmente existiam 88 
estátuas, todas em honra de 
homens como Galileo Galilei, 
António Canova e alguns pa-
pas. Durante a invasão napo-
litana, dez figuras com repre-
sentações de responsáveis de 
Veneza foram destruídas pelos 
invasores, oito foram mais tar-
de substituídas por obeliscos e 
dois altares permanecem va-
zios

Apesar de uma estátua em 
honra de Piscopia já existir na 
Universidade de Pádua, dois 
deputados municipais propu-
seram celebrar a filosofia com 
uma estátua num dos pedestais 
vazios. 

“Talvez não seja de conhe-
cimento público que todas as 
estátuas, sem excepção, sejam 
dedicadas a homens”, pode 
ler-se numa moção apresenta-
da ao conselho da cidade.

A sugestão surgiu depois de 
a Mi Riconosci, uma associação 
de profissionais a trabalhar no 
sector da herança cultural da 
região, ter realizado uma espé-
cie de censos relativos a todas 
as estátuas de figuras italianas 
erguidas nos espaços públicos 
em todo o país e ter descoberto 
que, destas, apenas 148 eram 
dedicadas a mulheres.

Fderuca Arcoraci, uma his-
toriadora de arte na Mi Rico-
nosci, explicou que o alinha-
mento no Prato della Valle tem 
um impacto nas nossas vidas e 
na imaginação colectiva.

“O regulamento Prato della 
Valle, estabelecido em 1776, 
proíbe estátuas de santos, pes-
soas vivas e que nunca tive-
ram relação com a cidade, mas 
não proíbe a representação de 
mulheres”, explicou, acres-
centando que “obviamente, 
isso foi o resultado de uma 
tendência na história. Mas ac-
tualmente é possível criar um 
projecto que esteja relacionado 
com a história da praça na sua 
totalidade.”

No entanto, a proposta des-
pertou imediatamente contro-
vérsia, com os opositores a ale-
garem que colocar uma estátua 

na praça seria um gesto “fora 
do contexto” da história do 
lugar. Carlo Fumian, professor 
de história na Universidade de 
Pádua, por exemplo, apelidou 
a ideia de “cara e bizarra”, um 
pouco “tendência, mas cultu-
ralmente inconsistente”.

“Movimentar monumen-
tos como se fossem Lego é um 
jogo perigoso “, disse a um jor-
nal regional, afirmando que, 
“em vez disso, devemos ajudar 
as pessoas a descobrir a estátua 
original, triunfantemente sen-
tada na universidade.”

Davide Tramarin, historia-
dor de arte, por sua vez, consi-
dera que os dois púlpitos vazios 
assim devem permanecer, já 
que representam um símbolo 
da destruição histórica causada 
pela invasão de Napoleão. 

Já Fabrizio Magani, supe-
rintendente da herança cul-
tural de Pádua, está disponível 
para considerar a adição, ape-
sar de achar mais oportuna a 
inclusão de uma figura femini-
na da história mais recente.

Para Leonado Bison, jor-
nalista e residente da cidade, 
é “chocante” que apenas uma 
proposta tenha desencadeado 
um debate tão aceso, mostran-
do-se também surpreendido 
por Piscopia não estar repre-
sentada quando figuras mas-
culinas menos importantes es-
tão entre os imortais da cidade. 
- (ZAP)

Estátua da primeira mulher 
doutorada causa polémica

PARTILHAR reflexões sobre o 
novo estado das coisas, con-
vidando o público a embarcar 
numa viagem emocional so-

bre o tempo roubado durante 
a pandemia do novo corona-
vírus, que desde a sua eclosão, 
há dois anos, impôs várias res-

trições, é um pouco do que se 
pode contemplar em “Do Ou-
tro Lado”, mostra individual 
de Mudungaze.

A exposição, composta por 
peças feitas com base em ma-
terial reciclado, está patente 
até 11 de Fevereiro no Centro 
Cultural Moçambicano-Ale-
mão (CCMA), cidade de Ma-
puto. 

A exibição apresenta de-
zena de trabalhos produzidos 
no ano passado, sendo que o 
seu título, “Do Outro Lado”, é 
o mesmo que duma instalação
do conjunto, das mais dife-
rentes, destacando-se por ser
de vídeo.

Na sua maioria, são con-
frontações de rostos que su-
gerem diversos sentimentos 
e pensamentos do artista, 
como se nota, por exemplo, 
em obras como “There Is Not 
Nothing Without Sacrifice”, 
abordando a necessidade de 
as pessoas, nestes tempos de 
restrições, se sacrificarem 
pelo bem comum, não sendo, 
provavelmente, mero acaso o 
tom avermelhado - pode ser 
símbolo de sangue - que ca-
racteriza a obra. 

Esta necessidade de sacri-

fício colectivo pode ser notada 
em peças como “The Drea-
mer”, afinal é de todos este 
sonho de regressar à normali-
dade, ainda que hoje o “novo 
normal” seja dos termos mais 
pronunciados. 

“Tentei que a narrativa não 
fosse regular mas o sonho no 
meio de tudo é sempre abs-
tracto”, justificou-se Mun-
dungaze no catálogo, onde 
acrescenta que “vivemos com 
ambições e perspectivas co-
muns inacessíveis do outro 
lado por várias razões, mas a 
Covid-19 tornou essa falta de 
descarga um grito colectivo”. 

No mesmo documen-
to, explica-se também que o 
apreciador está diante de um 
momento inspirado no livro 
“Quando Nietzsche Chorou”, 
do psicoterapeuta e professor 
Irvin D. Yalom, ficando aqui 
uma sugestão para compreen-
der parte dos autores que 
compõe a sua prateleira. 

Sobre a mostra, Mudun-
gaze dará mais detalhes a 8 de 
Fevereiro, numa sessão pre-

sencial de perguntas e respos-
tas aberta ao público na galeria 
do CCMA.

Natural de Maputo, Mu-
dungaze sempre gostou de co-
leccionar objectos como livros, 
notas antigas, moedas e quase 
tudo que fosse dado por des-
perdício. Este é o mesmo ma-
terial usado para materializar 
as suas obras actuais. 

Em 2017 usou os escombros 
de um edifício abandonado em 
Maputo para fazer a sua pri-
meira exposição individual, 
explorando espaços não con-
vencionais para mostrar e fazer 
arte e, no mesmo ano, integrou 
uma mostra colectiva do CCMA 
com os artistas Butcheca, Mat-
chakossa, Nely Guambe, Zefe-
rino e Dalito.

Artista multifacetado, Mu-
dungaze também mexeu em 
várias vertentes artísticas des-
de o teatro à música e produziu 
vários documentários sobre a 
cultura tradicional moçambi-
cana, bem como trabalhou na 
Europa no sector da comuni-
cação e das artes audiovisuais.

Assa Matusse
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MARCELO MUDJUMANHANA 
MATLOMBE

FALECEU
Seus filhos Felisberto Matlombe, Rosa Matlombe, António Matlombe e 
Agostinho Matlombe, noras, genros, netos, bisnetos, primos e demais 
familiares comunicam com profundo pesar o falecimento do seu pai, 
sogro e avô MARCELO MUDJUMANHANA MATLOMBE, ocorrido no 
dia 15/1/2022, cujo funeral se realiza hoje, terça-feira, dia 18/1/2022, no Cemitério de Mi-
chafutene, pelas 10.00 horas, antecedido de velório, pelas 8.00 horas, na sua residência, 
sita no Bairro Guava-Marracuene. Descanse em paz pai.

536

MARCELO MUDJUMANHANA 
MATLOMBE

FALECEU
O Conselho de Administração da Sociedade do Notícias, SA, 
Comités Sindicais locais e trabalhadores em geral comunicam 
o desaparecimento físico do Sr. MARCELO MUDJUMANHA-
NA MATLOMBE, pai do trabalhador António Marcelo Matlombe, ocorrido no
dia 15/1/2022, na sua residência, em Maputo, cujo funeral se realiza hoje, dia
18/1/2022, no Cemitério de Michafutene. À família enlutada apresentam as mais
sentidas condolências.

ANTÓNIO XAVIER 
CHOVANE 

MASSINGUE
FALECEU

O Presidente, Direcção, Órgãos sóciais, 
sócios, atletas, trabalhadores e simpati-
zantes do Clube Desportivo Estrela Vermelha comunicam 
com profunda dor e consternação o desaparecimento físi-
co do senhor ANTÓNIO XAVIER CHOVANE MASSINGUE, 
ex-massagista do clube, na década de 80, ocorrido no dia 
15/1/2022, vítima de doença, cujas cerimónias fúnebres se 
realizam hoje, dia 18/1/2022, pelas 11.00 horas, no Cemitério 
de Lhanguene, antecedidas de missa de corpo presente, 
na Igreja Nossa Senhora das Graças (Xipamanine), pelas 
9.00 horas. À família enlutada apresentam as mais sentidas 
condolências. Paz à sua alma.          752

TOMÁS TAIME 
MUENDANE

FALECEU

Os Directores, Delegados 
e funcionários em geral comunicam 
com profunda mágoa e consternação 
o falecimento do Sr. TOMÁS TAIME
MUENDANE, ocorrido no dia 11/1/2022,
em Maputo, vítima de doença, cujo fu-
neral se realizou no dia 14/1/2022, no
cemitério familiar de Chacutane, no dis-
trito de Panda, província de Inhamba-
ne. À família enlutada e, em particular,
à Excelentíssima Senhora Presidente
Amélia Tomás Taime Muendane ende-
reçam as mais sentidas condolências.
Paz à sua alma.

534

ANTÓNIO XAVIER 
CHOVANE 

MASSIMBE
FALECEU

Os trabalhadores da Indústria 
Cerâmica de Maputo - ICEMA, Lda. comunicam com 
profundo pesar o falecimento do seu colaborador 
ANTÓNIO XAVIER CHOVANE MASSIMBE, ocorrido 
no dia 15/1/2022, vítima de doença, cujo funeral se 
realiza hoje, dia 18/1/2022, pelas 11.00 horas, no 
Cemitério de Lhanguene, antecedido de velório na 
Igreja Nossa Senhora das Graças (Xipamanine), 
pelas 9.00 horas. À família enlutada apresentam as 
mais sentidas condolências. Paz à sua alma. 

   538

DESTINA LIMÓNIO 
SEMENDE FURVELA

1O ANO DE ETERNA

SAUDADE

Faz hoje 1 ano que  a  esposa, mãe, avó Destina 
partiu deste mundo. Machado Furvela, Hélder, 
David, Horácio, Castro, Amelinha, Elisinha, 
genros, noras e netos agradecem  à Deus e aos 
demais pelo eterno conforto e companhia neste 
difícil ano sem a sua presença.

PEDRO 
MASSOSSOTE 

MUCAVELE
FALECEU

Sua esposa Ana Tamele, filhos Só-
nia, Marília, Nilza, Lucílio, Ercia, Cimplisse, Eunésia, 
Amácia e Danúbio, netos Lianna, Laércia, Rayan, 
Kiannu e demais familiares comunicam o desapa-
recimento físico do seu ente querido PEDRO MAS-
SOSSOTE MUCAVELE, ocorrido no dia 16/1/2022, 
vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 
18/1/2022, no Cemitério do Bairro 5, na cidade de 
Xai-Xai, pelas 14.00 horas, antecedido de velório na 
sua residência, pelas 11.30 horas.

713

ANTÓNIO XAVIER 
CHOVANE 

MASSIMBE
(Xi-Mbonhana)

FALECEU
Caiu o último imbondeiro de Buh-
lafeni e Tshobana. A família Massimbe, Nataniel, Cêu, 
Noel, Lúcia, Camilo, Suzana, Felizardo, Julienta, Marta, 
Gregória, Rosinha Margarida, Mamo, Manito, Augusta, 
Angélica, Gracinda, Rute, Fatiminha, cônjuges, netos e 
demais comunicam o falecimento do seu ente querido 
ANTÓNIO XAVIER CHOVANE MASSIMBE, ocorrido no 
dia 15/1/2022, cujo funeral se realiza hoje, dia 18/1/2022, 
pelas 11.00 horas, no Cemitério de Lhanguene, antecedido 
de velório, na Igreja Católica, no Xipamanine, pelas 9.00 
horas. Descanse em Paz, Xi-Mbonhana.  

496

CÂNDIDO JOÃO 
MILISSE
FALECEU

Seus cunhados e concunhados, 
Armandinho, Efigenia, Suzana, Ro-
dolfo, Betinho, Amélia, Mael (Ro-
sária), João, Amélia (Melita), Enerinha (Ricardina), 
Vicente e demais família Mafuiane comunicam 
com profunda mágoa o falecimento do seu ente 
querido CÂNDIDO JOÃO MILISSE, ocorrido no 
dia 13/1/2022, no HCM, cujo funeral se realizou no 
domingo, dia 16/1/2022, no Cemitério da Texlom. 
À nossa querida irmã SARITA e filhos as nossas 
sentidas condolências. Paz à sua alma. 

539

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 

DO PAÍS OU MUNDO

PUBLICIDADE

MARIA GUILHERMINA 
SEABRA DE MAGALHÃES

(Mimi Clemente)

FALECEU
Seus filhos, genros, noras, netos e bisnetos participam o fale-
cimento de sua mãe, sogra, avó e bisavó MARIA GUILHERMINA 
SEABRA DE MAGALHÃES, ocorrido no passado dia 19 de Dezembro, em Nelspruit, 
e comunicam que se rezará missa do 30º dia, na Igreja Santo António da Polana, 
no próximo dia 19 de Janeiro, pelas 18.00 horas.

511
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VENDE-SE

N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

VIATURAS

ARRENDA-SE

 PROPRIEDADE com 10 hectares, tem 
muro e escritórios, na Estrada Circular, 
perto da Costa do Sol, vende-se por 25 
000 000,00MT. Tem título para condomí-
nios e armazéns. Contacto: 84-5770916, 
84-2384238 ou 82-7368613.

689

PROPRIEDADE no bairro de Kumbe-
za, com dependência básica, num espa-
ço de 23x33, com muro, portão, DUAT 
provisório, água, luz e capoeira, bem 
próximo à estrada do Grande Maputo, 
vende-se por 1 300 000,00, negociáveis. 
Contacto: 84-7004134, 82-3290960 ou 
84-7771740, Júlia.

442

CONJUNTO de nove (9) casas de um 
quarto e sala cada, com casa de banho 
privativo, na parte do quintal tem uma 
cozinha colectiva e quatro casas de 
banho colectivas, água e luz instalados, 
tanque de água de cinco mil litros com 
bomba de pressão. Para empresas 
que trabalham com trabalhadores das 
províncias, vende-se por 230 000USD. 
Contacto: 84/87-2977462.

320

MORADIA com piscina, vende-se por 
450 000USD, no condomínio Marés. 
Apartamentos com vista para o mar: 
400 000USD na Av. Fred. Engels; 18 
000 000,00MT na Av. Marginal; 15 000 
000,00MT plaza. Propriedades: 5.4 ha 
350USD/m² na  Av. Marginal; 2 000m² 
por 400 000USD na Av. 24 de Julho; 
4800m², PT por 14 000 000,00MT Belu-
luane/Mozal. Moradia: 5 000 000,00MT 
no Tchumene 2. Contacto: 82-4795100 
ou 84-4075915.

707

VIVENDA tipo 3, com wc, cozinha e 
anexo, num espaço de 25x50m, na 
Matola-Hanhane, vende-se; tipo 4, com 
2wc, anexo e cozinha, num espaço de 
40x50m, na cidade da Matola; flat tipo 
2, num R/C, wc e cozinha, no Alto Maé; 
propriedade de 100x100m, na cidade da 
Matola. Contacto: 84-5926445.

742

VIVENDA tipo 2, no bairro da Malan-
ga, perto da Assembleia da República, 
com cozinha moderna e ar-condiciona-
do, pronta a habitar, arrenda-se por 25 
000,00MT. Contacto: 84-2335100 ou 
84-6948857.

620

FLATS, todas no B. Polana, tipo 3, 
com 2wc por 35 000,00MT, perto do H. 
Cardoso; tipo 3, com 2wc, mobilada por 
55 000,00MT; tipo 4, com 3wc por 80 
000,00MT; tipo 3, com 2wc, num Rés-
-do-Chão por 40 000,00MT; geminada, 
tipo 4, com 3wc e cozinha moderna por 
120 000,00MT. Contacto: 84-4310449, 
C. Carlos.

721

GEMINADA tipo 3, num 1º andar, 
na Malhangalene, para escritório, 
arrenda-se por 60 000,00, negociáveis. 
Contacto: 84-2050658 ou 82-4960830.

734

FLAT tipo 3, num 3º andar, no B. 
Central, arrenda-se por 30 000,00; 
flat tipo 2, num 1º andar, na Migração 
por 28 000,00; geminada tipo 3, num 
1º andar, no Alto Maé por 30 000,00; 
flat tipo 2, num 6º andar, no B. Central 
por 22 000,00; flat tipo 1, num R/C, na 
Malhangalene por 20 000,00. Contacto: 
84-3966886 ou 82-5754440.

733

MORADIA com 3 quartos, suite, quin-
tal e garagem, ideal para residência 
ou escritório, no Bairro Balane 1, na 
cidade de Inhambane, arrenda-se por 
35 000,00MT. Contacto: 82-0552225.

735

MORADIA, ideal para escritório, loca-
lizada na zona do Museu, no Bairro da 
Polana-Cimento, arrenda-se por 90 
000,00MT.Contacto: 82-0552225.

735

PROPRIEDADE de 2500m², localizada 
no Bairro de Hulene “B”, perto da Escola 
Imaculada Conceicão, na Av. Julius 
Nyerere, para aluguer ou parceria. 
Contacto: 82-0552225.

735

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Concurso nº 39A001341/CP/11/2021
Prestação de Serviços de Certificação de Dados de Produção, Exportação e Preço de 
Minerais em Moçambique

Prorrogação do prazo para entrega de propostas

Nos termos do nº 4 do art. 33 do Decreto n° 5/2016, de 8 de Março, que aprova o Regulamento 
de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de 
Serviços, comunica-se a prorrogação do prazo de entrega das propostas do concurso acima 
descrito, conforme a tabela abaixo descrita:

Data e Hora de Entrega das Propostas Data e Hora de Abertura das Propostas

15 de Março de 2022 - 10.00 horas 15 de Março de 2022 - 10.15 horas

INAMI - Unidade Gestora Executora das Aquisições

Praça 25 de Junho, nº380, 1º Andar

+258 21 347 000 / Cel: 82 320 0520

inami.ugea@gmail.com

Autoridade Competente

(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Agência para a Promoção de Investimento e Exportações, IP
Departamento dos Recursos Humanos

Anúncio de Cancelamento de 
Concurso de Provimento 

De acordo com o despacho de 14/01/2022 do Exmo Director-Geral da 

Agência para Promoção de Investimento e Exportações, IP (APIEX,IP), 

e em conformidade com o disposto no artigo xxx do Estatuto Geral dos 

Funcionários e Agentes do Estado, comunica-se que foi cancelado o 

concurso de provimento para as vagas de Director das seguintes áreas: a)

Divisão de Gestão de Projectos; b) Divisão de Zonas Económicas Especiais 

e Zonas Francas Industriais; c) Divisão de Promoção de Investimentos e 

Exportações; e d)Divisão de Estudos, Planificação e Cooperação.

Maputo, aos 14 de Janeiro de 2022

Fernando Lázaro Chongo
Chefe do Departamento dos Recursos Humanos

503
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

4ª Secção

ANÚNCIO
Pela Quarta Secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo correm éditos de trinta dias, 
citando o requerido Gabriel Ubisse, com último domicílio no Bairro da Munhuana, casa nº 9, 
nesta cidade de Maputo, actualmente em parte incerta, para, no prazo de 8 (oito) dias, que 
começa a contar depois de findo o dos éditos a partir da data da afixação deste edital, contestar, 
querendo, apresentando a sua defesa nos Autos de Providência Cautelar não Especificada, 
registados sob o nº 01/21-X, que por esta Secção lhe move o requerente Adolfo Francisco 
Mandevo Macaringue, pelos fundamentos constantes da petição inicial, cujo duplicado se 
encontra arquivado no Cartório desta Secção à sua disposição, podendo levantá-lo dentro das 
horas normais de expediente.
Advertindo-se-lhe de que a falta de oposição será decretada a providência nos termos em que 
foi requerida.

Maputo, aos 29 dias do mês de Novembro de dois mil e vinte e um

A Escrivã de Direito
Flora da Graça Adriano

Verifiquei
A Juíza de Direito

Luísa Arone Samuel Matlaba
754

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO MUNICIPAL 

KAMUBUKWANA
1ª SECÇÃO

ANÚNCIO
Pela 1ª Secção do Tribunal Judicial do Distrito 
Municipal KaMubukwana correm editais de 
TRINTA DIAS, citando a ré Maria Regina Marta 
Pedro Uamusse, cuja última residência conhecida 
foi no Bairro de Magoanine, contactável pelo nº 
82-7242337, para, no prazo de vinte (20) dias,
a contar da segunda e última publicação deste
anúncio, contestar, querendo, nos Autos de Acção
de Divórcio Litigioso nº 40/21, em que lhe move o 
autor Dulcídio Luís Carlos Filipe Cumbane, pelos 
fundamentos constantes da petição inicial, cujo
duplicado da mesma se encontra à disposição no
Cartório desta Secção, onde poderá ser solicitado
em qualquer dia útil, dentro das horas normais
de expediente, advertindo-se-lhe que a falta da
contestação, serão julgados e confessados os factos 
articulados pelo autor, e os autos prosseguirão
seus ulteriores termos até à final.

Maputo, aos vinte e nove do mês de Dezembro do 
ano dois mil e vinte e um

Verifiquei 
A Juíza de Direito

Drª Ramira Joaquim Romão Come

A Escriturária Provincial
Jamila Jamisse
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE 
REPRESENTAÇÃO DO ESTADO 

NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇO DA JUSTIÇA E 

TRABALHO
TERCEIRO CARTÓRIO NOTARIAL 

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

andar

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR 
ÓBITO DE LUÍS 

ERNESTO CUMBE

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura 
de doze de Janeiro de dois mil e 
vinte e dois, exarada de folhas 
oitenta e seis a folhas oitenta 
e sete, 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 LUÍS ERNESTO CUMBE, 
casado com Lizefa José Mabota, 
sob o regime de bens supletivos, 
natural de Manjacaze, residente 
que foi no Bairro São Dâmaso.
Que ainda pela mesma escritura 
pública foram declarados como 
únicos e universais herdeiros de 
todos os seus bens e direitos, seus 
filhos: Agostinho Luís Cumbe, 
solteiro, Arnaldo Luís Cumbe, 
solteiro, Sónia Luís Cumbe, 
solteira, Acucenia Luís Cumbe, 
divorciada, José Luís Cumbe, 
solteiro, Laid Celeste Luís 
Cumbe, solteira, todos naturais 
de Maputo, onde residem e a 
sua cônjuge Lizefa José Mabota, 
natural de Manjacaze e residente 
nesta cidade.
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 14 de Janeiro de 

2022

Notário
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E TRABALHO
BALCÃO DE ATENDIMENTO ÚNICO DA MATOLA

EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

HABITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE 
FERNANDO ALFREDO MAFUMANE ALAGE

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de três de Dezembro de 
dois mil e vinte e um, exarada de folhas sessenta e seis a folhas sessenta e sete 
verso, do livro de notas para escrituras diversas número vinte e nove, traço “B”, 
barra Baú, deste Balcão, a cargo da Notária em exercício, CÉLIA BERNARDETE 
MESTRE GUAMBE, foi celebrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por 
óbito de FERNANDO ALFREDO MAFUMANE ALAGE, de então setenta e nove 
anos de idade, viúvo que era à data da sua morte, com última residência habitual 
no Bairro Patrice Lumumba, Município da Matola.
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição da sua última 
vontade, tendo deixado como únicos e universais herdeiros de seus bens, seus 
filhos: Hélder Fernando Alage, casado e residente em Maputo, Lídia Maria 
Fernando Alage, casada, residente em Maputo, Olga Maria Fernando Alage e 
Humberto Fernando Alage, solteiros e residentes em Maputo.
Que não existem outras pessoas que de lei possam concorrer na sucessão.
Fazem parte da herança todos os bens móveis e imóveis, incluindo contas 
bancárias em nome do falecido.

Está Conforme
Matola, aos 13 de Janeiro de 2022

A Notária
(Ilegível) 748

BMW 5 Séries, ano 2011, vende-se por 1 
200 000,00; mini bus 5L por 700 000,00; 
Alphard por 395 000,00; Prado, ano 2010 
por 2 500 000,00; Mercedes C200 por 
750 000,00; Sienta por 270 000,00; BT 
50 por 1 300 000,00; Rav, ano 2008 por 
480 000,00; Mark X, ano 2011 por 630 
000,00; Mercedes C250 BlueTec, ano 
2015 por 2 400 000,00, negociáveis. 
Contacto: 84-8083788.
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Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 

DO PAÍS OU MUNDO

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

EM QUALQUER PARTE 

DO PAÍS OU MUNDO
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Zimbabwe e Malawi 
jogam últimas cartadas

Z
IMBABWE e Malawi jo-
gam hoje a partir das 
18.00 horas as suas úl-
timas cartadas para o 
apuramento aos oita-

vos-de-final da fase final do 
Campeonato Africano das Na-
ções (CAN) 2021 a decorrer nos 
Camarões. A partir das 21.00 
horas terão lugar as derradei-
ras partidas do Grupo “C”, no-
meadamente Gabão-Marrocos 
e Gana-Comores.

O Zimbabwe terá pela frente 
a Guiné-Conacry e o Malawi vai 
enfrentar o Senegal. Neste gru-
po, os zimbabweanos, apenas, 
ainda não pontuaram. Fruto 
de uma vitória e empate entre 
ambos a zero, Guiné-Conacry 
e Senegal partilham os primei-
ros lugares com quatro pontos 
cada, seguidos por Malawi com 
três, resultantes da vitória sobre 
o vizinho Zimbabwe.

Isto significa que o conjun-
to comandado pelos jogadores 
do Liverpool Naby Keita e Sa-
dio Mané basta apenas empate 
no seu jogo, pois passaria a so-
mar cinco pontos. A igualdade 
também pode ajudar o Malawi, 
uma vez que com quatro pon-
tos pode garantir um dos ter-
ceiros melhores classificados.

No Grupo “C”, Marrocos 
já garantiu o apuramento após 
vitórias sobre Gana e Comores, 
pelo que o confronto de hoje 
contra Gabão é para discutir 

o primeiro lugar. Gabão soma
quatro pontos, enquanto Gana
e Comores ocupam as últimas
posições com um e zero ponto,
respectivamente.

JOGOS DE HOJE
18.00 horas: Zimbabwe – 

Guiné Conacry e Malawi – Se-
negal

21.00 horas: Gabão – Mar-
rocos e Gana - Comores

Malawi pode transitar hoje à fase seguinte

“Tive a oportunidade de 
acompanhar os jogos de Mar-
rocos. Eles têm uma equipa 
forte e objectiva. Sabemos 
que não será um jogo fácil. 
E estando numa competição 
desta magnitude é necessário 
tomar as devidas precauções. 
Infelizmente não contaremos 
com o Aubameyang e Mario. 
Decidimos que eles regres-

sassem aos seus clubes que é 
para ter um acompanhamen-
to médico mais cuidado. Te-
rei que fazer algumas adap-
tações com os jogadores que 
tenho disponíveis. Estamos 
preparados e organizados, 
sendo que o nosso objectivo 
é vencer o jogo e seguir em 
frente”, explicou Neveu. 

Quem também está sob 

observação médica é o lateral 
Denis Bouanga, o guarda-re-
des suplente Noubi Fotso, o 
lateral esquerdo David Sam-
bissa, o médio Serge Ngouali 
e o avançado Ulrick Eneme 
Ella. Todos estão em quaren-
tena e deverão falhar o jogo 
de hoje frente a Marrocos.

Aubameyang e Mario 
regressam aos seus clubes 
É OFICIAL! O artilheiro ga-
bonês Pierre-Emerick Au-
bameyang (Arsenal) e o seu 
compatriota Mario René Ju-
nior Lemina (Nice) regres-
saram aos seus respectivos 
clubes, numa decisão tomada 
ontem pela equipa médica da 
selecção gabonesa. 

Segundo o seleccionador 
nacional, Patrice Neveu, Au-
bameyang deverá regressar 
ao seu clube para realizar exa-
mes minuciosos depois de ter 
sido diagnosticado problemas 
cardíacos, após  exames efec-
tuados nos Camarões. 

Aubameyang e Mario 
testaram positivo para a Co-
vid-19 à chegada aos Cama-
rões e de lá a esta parte não 
mais recuperaram definitiva-
mente.  

A dupla tinha sido libera-
da da quarentena na semana 
passada, mas foi então impe-
dida de jogar na sexta-feira 
contra o Gana depois que os 
médicos detectaram lesões 
cardíacas nos testes de des-
piste a Covid-19.

DEPOIS do jogo com o Marro-
cos, o capitão do Gana, Andre 
Ayew, foi confrontado com o 
cenário de fracasso da sua se-
lecção nas finais do CAN e tam-
bém do facto de decidir o apu-
ramento aos oitavos-de-final 
com as Comores.

“Não diria que há um pro-
blema. Tivemos azar nas últi-
mas edições. Acho que temos 
um bom registo dos últimos 
dois anos.

O extremo, a evoluir no Al 
Sadd, teve a oportunidade de 
representar o seu país em vá-

rias edições do CAN, nomeada-
mente em 2010 e 2015, quando 
perderam, respectivamente, 
para o Egipto e a Costa do Mar-
fim na final.

Ayew insiste que a sua 
equipa tem o que é preciso para 
vencer as Comores no seu últi-
mo jogo da fase de grupos por 
forma a garantir a passagem 
para os oitavos-de-final, apesar 
de ter conseguido apenas um 
ponto em seis possíveis. 

“Somos o Gana, vamos ga-
nhar o último jogo e passar”, 
disse Ayew.

 ANDRE AYEW

Somos Gana, 
vamos ganhar!

Aubameyang dispensado

JHON BANDA

Jogo das nossas vidas
O AVANÇADO malawiano, 
Jhon Banda, jogador da União 
Desportiva do Songo, disse a 
propósito do embate de logo à 
noite, que “este será o jogo das 

nossas vidas. Acreditamos que 
podemos vencê-los, mesmo 
que sejam os favoritos. Esta-
mos motivados e cremos que 
esta é a nossa oportunidade de 

ouro que todos os malawianos 
estão à espera. É um facto que 
o Senegal tem grandes estre-
las, mas o nosso plano de jogo
é surpreendê-los. Pode parecer
uma tarefa enorme, mas esta-
mos prontos para o desafio que
se avizinha”.

A SELECÇÃO de Cabo Verde 
falhou, ontem, a qualificação 
directa para os oitavos-de-
-final do Campeonato Afri-
cano das Nações como um 
dos primeiros dois classifica-
dos do Grupo “A”.

Os cabo-verdianos em-
pataram (1-1) ontem frente 
a anfitriã Camarões e vão ter 
que esperar pela conclusão 
da terceira e última jornada 
dos restantes cinco grupos.

Depois da derrota, na 
ronda anterior, contra Burki-
na Faso, Cabo Verde entrou 
para a partida frente aos Ca-
marões pressionado a fazer 
melhor que o concorrente 
directo do Grupo “A” (Burki-
na Faso).

Mas viu os Camarões di-
ficultarem a missão. Com 
um tiro certeiro, Aboubakar 
inaugurou o marcador (o 
quinto golo na prova) aos 39 
minutos. O empate chegou 
na segunda parte (53 minu-
tos) por intermédio de Garry 
Rodrigues, que finalizou com 
um belo calcanhar.

O encontro emocionante, 
sobretudo na segunda parte, 
terminou igualado.

Os representantes lusó-
fonos não conseguiram fazer 
melhor que Burkina Faso, que 
igualmente empatou a um 
golo frente a Etiópia. E assim, 
os burquinabes passaram em 
segundo lugar (quatro pon-
tos) atrás dos Camarões (sete) 

e Cabos Verde é terceiro com 
quatro.

Com o apuramento direc-
to falhado, Cabo Verde terá 
que aguardar pela conclusão 
da terceira jornada para saber 
se será um dos quatro melho-
res terceiros classificados dos 
seis grupos.

A selecção de Burkina Faso 
junta-se aos já qualificados 
Camarões (Grupo “A”), Mar-
rocos (“C”) e Nigéria (“D”).

Entretanto, três grupos 
estão em aberto. No “B” te-
mos duas equipas com quatro 
(Guiné e Senegal) e Malawi 
(3) e qualquer destas pode
passar. A situação é a mesma
no Grupos “E” e “F” em que
ainda não há qualificados.

Cabo-verdianos
empatam e passam
a depender de terceiros
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Pratique as 3 medidas de prevenção: use a máscara, lave as 
mãos com água e sabão com frequência ou use um desin-
fectante a base de álcool a 70% e mantenha uma distância 

de pelo menos 2 metros das outras pessoas

A 
SELECÇÃO Nacional 
de Futebol estará isenta 
da pré-eliminatória de 
acesso à fase de grupos 
da 34.ª edição do Cam-

peonato Africano das Nações 
de 2023, a disputar na Costa 
do Marfim. Os jogos da pré-e-
liminatória vão envolver as 12 
selecções piores classificadas 
no ranking da FIFA entre os 54 
países membros da CAF.

A informação foi avançada 
pela Confederação Africana de 
Futebol (CAF), que indica que o 
sorteio dos jogos da pré-elimi-
natória será realizado na pró-
xima sexta-feira, 21 de Janeiro 
corrente. O evento terá lugar 
em Douala, segunda cidade 
mais importante dos Cama-
rões, país onde até 6 de Feve-
reiro decorre a fase final da 33.ª 
edição do CAN.

De acordo com a última 
actualização do “ranking” da 
FIFA,  havida no passado mês 
de Dezembro, os Mambas ocu-
pam o 30.º lugar a nível afri-
cano, com 1.151 pontos e estão 
fora da lista dos países que, para 
integrar um dos 12 grupos de 
acesso ao CAN-2023, terão que 
disputar uma pré-eliminatória.

Assim, para além dos Mam-
bas, estão isentos da pré-eli-
minatória as restantes 42 se-
lecções melhor classificadas a 
nível africano. 

Os 12 países piores posicio-
nados que devem disputar o 
“play-off” de acesso à fase de 
grupos para ir ao CAN-2023 são 
os seguintes: Lesotho, Eswa-
tini, Botswana, Gâmbia, Su-
dão do Sul, Maurícias, Tchad, 
São Tomé e Príncipe, Djibuti, 
Somália, Seychelles e Eritreia. 
Destas apenas a Gâmbia, em 
46.º lugar no “ranking” conti-

QUALIFICAÇÃO AO CAN-2023

“Mambas” isentos 
da pré-eliminatória

nental, está a disputar o CAN-
2021. Os gambianos estão in-
tegrados no Grupo “F”, ao lado 
do Mali, Mauritânia e Tunísia 
e fizeram a sua estreia ontem, 
diante da Mauritânia.

Entretanto, só depois do 
sorteio dos jogos da pré-elimi-
natória é que a CAF vai anun-
ciar, igualmente na sexta-feira, 
a composição de cada um dos 
12 grupos de quatro de qualifi-

cação ao CAN-2023. Tal como 
nas duas últimas edições, cada 
grupo deverá apurar duas se-
lecções de modo a que na fase 
final estejam 24 países.

Os Mambas não disputam 

uma fase final do CAN desde 
2010, em Angola. Antes, dis-
putaram o CAN-86 (Egipto), 
África do Sul e Burquina-Faso, 
respectivamente em 1996 e 
1998. 

Os Mambas estão isentos da pré-eliminatória de acesso à fase de grupos de apuramento ao CAN-2023

A FORMAÇÃO do Costa do Sol reforçou, fim-de-
-semana, a liderança do Campeonato da Cidade
de Basquetebol, em seniores femininos. Agora
soma 24 pontos,  mais dois que o Ferroviário de
Maputo “A” (22).

No primeiro “derby” do ano, as “canarinhas” 
derrotaram o Ferroviário de Maputo “A” por 16 
pontos de diferença (52-68), em partida em atra-
so da décima quarta jornada. 

Num jogo em que as “locomotivas” apresen-
taram-se com apenas oito atletas no banco-  as 
experientes Odélia Mafanela e Rute Muianga 
assistiram ao confronto das bancadas, enquanto 
Deolinda Gimo esteve em serviços mínimos - o 
Costa do Sol não teve tantas dificuldades para 
triunfar. Terminou o primeiro período com nove 
pontos (20-11) e foi ao intervalo já com uma van-
tagem de 17 pontos (23-40) fruto da consistência, 
pressão alta e lançamentos à longa distância con-
tra a fragilizada formação “locomotiva”.

As “canarinhas” foram para o derradeiro 
quarto período com uma vantagem de 29 pontos 
(31-60). A partida terminou com uma inquestio-
nável vitória por 68-52, mantendo a invencibili-
dade e aplicando a segunda derrota ao Ferroviário 
de Maputo “A”.

Ainda em femininos, o Ferroviário “B” ven-
ceu a Lazio por apenas dois pontos (43-42).

O Costa do Sol soma 24 , seguido pelo Ferro-
viário “A” com 22. A Politécnica tem 20 e tudo 
leva a crer que será esse trio a representar a ca-
pital do país no Campeonato Nacional que se dis-
putará a partir do dia 31 de Janeiro corrente. 

MAXAQUENE COM DUPLO 
TRIUNFO EM MASCULINOS 

Já em masculinos, destaque vai para o Ma-
xaquene que teve duplo triunfo. Na sexta-feira 
venceu o Atlético por 90-60 e no sábado a vítima 
foi o Ferroviário “A” que perdeu por 62-94, uma 
diferença clara de 32 pontos.

Já o Costa do Sol venceu a Politécnica por 
apenas cinco pontos de diferença (43-48), o sufi-
ciente para conservar a liderança.

A formação do Aeroporto derrotou o Ferro-
viário “B”  por 16 pontos (66-50).

O Costa do Sol lidera, com 26 pontos, à frente 
do Maxaquene  que com 25 pontos, está em se-
gundo lugar. Os “universitários” estão em tercei-
ro com 19 pontos, tal como a Universidade Peda-
gógica e o Desportivo.

RESULTADOS

MASCULINOS
Sexta-feira
Atlético-Maxaquene (60-90)

Sábado
Ferroviário “B”-Aeroporto (50-66)
A Politécnica-Costa do Sol (43-48)
Maxaquene-Ferroviário “A” (94-62)

FEMININOS
Sábado
Ferroviario “B”-Lazio (43-41)
Ferroviário “A”-Costa do Sol (52-68)

CAMPEONATO DA CIDADE DE MAPUTO

Costa do Sol reforça 
liderança no basquetebol

Ferroviário da Beira
conquista Supertaça

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO

Reinildo empata

Lille, do moçambicano Reinildo (à esquerda), volta a desperdiçar pontos

O FERROVIÁRIO da Beira conquis-
tou, sábado, a Supertaça Provincial 
de futebol mercê do triunfo (3-
0) diante do Estrela Vermelha da
mesma cidade.

Os golos dos actuais vice-cam-
peões nacionais, que trabalham há 
sensivelmente uma semana, foram 
marcador por Maré e Ling (ambos 
no primeiro tempo e por Celso (na 
etapa complementar).

Depois da Supertaça, que é a 
primeira prova oficial organizada 
esta temporada pela Associação 
Provincial de Futebol de Sofala, se-
gue-se o Campeonato Provincial, 
competição que deverá juntar clu-
bes do Moçambola (Ferroviário da 
Beira) e os da segunda divisão.

COM metade do campeonato 
francês já cumprido - dispu-
tou-se a vigésima primeira jor-
nada-, o Lille, de Reinildo Man-
dava, continua longe da zona 
europeia. O campeão francês, 
com 29 pontos, está a 19 do líder, 
PSG (50), e a 10 da dupla Marsel-
ha e Nice (39), que ocupam os 
últimos dois lugares do pódio.

No domingo, apesar de ter 
jogado com mais uma unidade 
desde os 32 minutos (Benjamin 
André foi expulso), o Lille não 
foi capaz de conservar o golo 
de vantagem conseguido aos 15 
minutos por Sven Botman (as-
sistido por Renato Sanches) e 
acabou empatando com o Mar-
selha.

A igualdade na partida, dis-
putada no Vélodrome, surgiu 
aos 75 minutos, quando Gengiz 
Under bateu Ivo Grbic depois de 
assistência de Dimitri Payet.

Com este desfecho, o Lille 
passou a somar 29 pontos (sete 
vitórias, igual número de em-
pates e oito derrotas) em 60 
possíveis. E isso coloca Reinildo 
e colegas num modesto décimo 
lugar, que era impensável à altu-
ra do arranque da Liga 1.

Lembre-se que na pior si-
tuação está o Bordéus, de Mexer, 
que é penúltimo classificado, 
com 17 pontos tal como outras 
duas formações.

Na próxima ronda (sábado às 
18.00 horas), o Lille defronta o 
Brest e o Bordéus terá pela frente 
o Strasbourg, domingo às 16.00
horas.

O TÉCNICO luso-moçam-
bicano, Alexandre Cepeda, 
que já treinou clubes como 
Liga MG da Matola, Chibu-
to e Sporting da Beira, pode 
regressar ao país para dirigir 
um emblema do Moçambo-
la.

Cepada deixou escapar 
ao “Notícias”, as negocia-
ções com um clube da I Di-
visão moçambicana estão 
a um bom ritmo e se sente 
entusiasmado com o pro-

jecto. 
Aliás, regressar ao país 

já é sonho antigo do técnico 
que depois de deixar o fute-
bol moçambicano em 2014 
esteve ligado a Academia do 
Benfica na cidade chinesa 
de Rudong.

“Regressar a Moçambi-
que, meu país de origem, 
seria uma honra para mim. 
Tenho 

esse sonho e neste mo-
mento estou em negocia-

ções com um clube. Sempre 
fui feliz e bem tratado em 
Moçambique, por isso voltar 
a emprestar os meus conhe-
cimentos seria uma honra 
para mim”, assinalou. O 
treinador preferiu omitir o 
clube por uma questão de 
“segredo” de negócio.

Em Moçambique, Ce-
peda notabilizou-se entre 
2012 e 2013 ao serviço do 
Chibuto, na altura um clube 
recém-promovido ao Mo-

Alexandre Cepeda pode 
voltar a treinar no país

çambola. Antes do Chibuto 
havia treinado a Liga MG da 
Matola, um emblema já ex-
tinto. Depois foi contratado 
pelo Sporting da Beira em 
2014 que na altura estava 
na II Divisão a nível da zona 
centro.

Alexandre Cepeda (centro) aquando da sua passagem pelo Sporting da Beira
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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

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

onde vivemos

O 
LÍDER da Frente Po-
lisário e presidente 
da República Árabe 
Saharauí Democrá-
tica (RASD), Brahim 

Ghali, expressou no domingo 
a sua vontade de se envolver 
num processo sério de diálogo 
com garantias que permitam 
ao seu povo alcançar a inde-
pendência. 

Ghali recebeu no domingo  
o novo enviado especial das
Nações Unidas para o Sahara,
Staffan de Mistura, no campo
de refugiados de Rabuni, na
Argélia, numa viagem que se
encontra a realizar pela região
em conflito, a primeira desde
que foi nomeado há quatro
meses.

Ghali insistiu com o re-
presentante da Organização 
das Nações Unidas (ONU) 

SAHARA OCIDENTAL

Frente Polisário quer “diálogo 
sério” que leve à independência

Frente Polisário quer garantias de plena independência para o povo saharauí

que a Frente Polisário exige 
“uma solução justa e equita-
tiva, capaz de garantir ao povo 
saharauí o seu direito à auto-
-determinação e à plena in-
dependência, consagrada nas
resoluções e acordos africanos
e das Nações Unidas assinados
em 1991”, segundo a presi-
dência saharauí, citada pela
agência Efe.

“Durante a sua visita, Mis-
tura pôde ver com os seus pró-
prios olhos a situação em que 
vive o povo saharauí e ouviu 
a mensagem dos jovens, das 
mulheres e dos idosos. Uma 
mensagem muito clara de 
vontade de independência to-
tal”, explicou a mesma fonte.

“Relativamente às nossas 
conversações com Mistura, 
reiterámos a nossa vontade de 
participar activamente num 

processo sério, mas ao mes-
mo tempo (avisámos) que o 
nosso povo continuará a sua 
luta para alcançar os seus le-
gítimos direitos à liberdade e 
independência”, acrescentou 
a liderança  saharauí. 

A viagem do diplomata 
ítalo-sueco começou na pas-
sada quinta-feira em Marro-
cos, o país que ocupou a antiga 
colónia espanhola do Sahara 
Ocidental em 1975. 

Depois dos campos de re-
fugiados, Mistura deverá des-
locar-se a Argel e Mauritânia 
numa tentativa de encontrar 
uma solução para o fim do 
conflito regional mais antigo 
do norte de África.

Na opinião do represen-
tante da Frente Polisário jun-
to da ONU e coordenador da 
missão da ONU para o Sahara 

(MINURSO), Sidi Mohamed 
Omar, esta visita tem lugar 
num contexto totalmente di-
ferente dos contextos anterio-
res.

“Especialmente no que diz 
respeito ao estado de guerra 
aberta entre a RASD e o Es-
tado ocupante de Marrocos 
desde o dia em que Marrocos 
violou o cessar-fogo em 13 de 
Novembro de 2020, ao atacar 
um grupo de civis saharauís” , 
afirmou Omar.

A posição da Frente Po-
lisário - acrescentou - “é 
sempre a de lutar até à plena 
independência da República 
Saharauí”. “Estamos numa 
situação em que não há nem 
cessar-fogo nem processo de 
paz e este é um dos grandes 
desafios que Staffan de Mistu-
ra deve enfrentar”. - (Lusa)

MAIS de 1,5 milhão de agri-
cultores e pastores afectados 
pela seca no Corno de África 
precisam de “assistência ur-
gente” para evitar “uma cri-
se de fome”, alertou ontem 
a Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e 
Agricultura (FAO).

A agência com sede em 
Roma estima que são neces-
sários 138 milhões de dóla-
res (8,8 mil milhões de me-
ticais) em “financiamento 
urgente” para uma região 
“já propensa à inseguran-
ça alimentar” e onde, após 
três anos de chuvas fracas, 
uma praga de gafanhotos 
em 2020-21, e os efeitos da 
pandemia da Covid-19 es-
gotaram a capacidade de 
resposta das comunidades 
rurais até ao limite, minan-
do a respectiva produtivida-
de agrícola.

Na Etiópia, Quénia e So-
mália, os países mais afecta-
dos, as projecções indicam 
que cerca de 25,3 milhões 
de pessoas irão enfrentar 
uma grave crise de insegu-

rança alimentar até mea-
dos de 2022, situação que, 
a concretizar-se, colocará o 
Corno de África entre as re-
giões do mundo mais frágeis 
do ponto de vista alimentar, 
alertou ontem a FAO através 
de um comunicado.

“Sabemos por experiên-
cia que apoiar a agricultura 
em momentos como este 
tem um enorme impacto: 
quando agimos rapidamen-
te e no momento certo para 
conseguir água, sementes, 
rações, cuidados veteriná-
rios e o dinheiro necessário 
às famílias rurais em risco, 
as catástrofes da fome po-
dem ser evitadas”, afirmou 
Rein Paulsen, director para 
as situações de Emergência 
e Resiliência da FAO, citado 
no comunicado.

“O momento certo é 
agora. Precisamos urgente-
mente de apoiar os pastores 
e as explorações agrícolas 
no Corno de África, ime-
diatamente, porque o ciclo 
das estações não espera por 
ninguém”, acrescentou.

Em 2011, uma grave seca 
contribuiu para um surto de 
fome na Somália que matou 
260 mil pessoas, a maioria 
das quais antes de a decla-
ração oficial de fome ter sido 
produzida. 

“O relógio já está a con-
tar”, advertiu Paulsen, ob-
servando que “a escassez 
que acaba de começar ca-
racteriza-se por oportuni-
dades limitadas de pastoreio 
para as famílias de pastores, 
e o gado necessitará de apoio 
nutricional e veterinário”.

“As famílias dependen-
tes da agricultura, por outro 
lado, precisam de ter se-
mentes e outros mantimen-
tos à mão para iniciar a época 
de plantio”, acrescentou.

Se fosse totalmente fi-
nanciado, produziria até 90 
milhões de litros de leite e até 
40 mil  toneladas de culturas 
alimentares básicas na pri-
meira metade deste ano, co-
locando mais de um milhão 
de pessoas em segurança du-
rante pelo menos seis meses. 
- (Lusa)

CORNO DE ÁFRICA 

FAO pede ajuda urgente
para agricultores
afectados pela seca

O PRESIDENTE da África do Sul, Cyril Ra-
maphosa, defendeu ontem a Constituição 
da República e o Estado de Direito do país, 
na sequência de declarações polémicas da 
ministra do Turismo, Lindiwe Sisulu, que 
dividiram o Governo sul-africano e a Jus-
tiça.

Na sua newsletter semanal, o chefe de 
Estado sul-africano ressalvou a “necessi-
dade de proteger a Constituição, o Estado 
democrático e o processo eleitoral contra 
quem pretender enfraquecer a democracia” 
do país.

“Devemos proteger-nos contra todo 
e qualquer esforço para diminuir a nossa 
duramente conquistada democracia – se-
jam tentativas na forma de corrupção em 
empresas estatais, a subversão das nos-
sas agências da lei, a sabotagem da nossa 
infra-estrutura económica ou ataques à 
independência e integridade do nosso ju-
diciário”, escreveu o chefe de Estado, sem 
mencionar directamente a governante, na 
página oficial da Presidência da República 
sul-africana.

Lindiwe Sisulu, de 67 anos, que pre-
tende contestar a liderança do Congresso 
Nacional Africano (ANC, no poder desde a 
queda do “apartheid” em 1994), questio-
nou a Carta Magna do país, afirmando que 

“não é a Sagrada Escritura”.
“A Constituição estabelece efectiva-

mente altos padrões para a nossa vida de-
mocrática”, mas “não é o Evangelho”, es-
creveu a ministra sul-africana no domingo, 
salientando que pode ser “aberta à discus-
são, debate e crítica”.

Sisulu, que é filha do activista anti-
-”apartheid” e antigo fundador do ANC 
Walter Sisulu, questionou ainda se a Cons-
tituição da República fez o suficiente para 
lidar com os problemas estruturais que o 
país herdou do anterior regime.

A polémica no seio do partido no po-
der na África do Sul dividiu o Executivo de 
Ramaphosa, depois de Sisulu ter criticado 
também o sistema judicial do país e o mi-
nistro da Justiça e Serviços Correccionais, 
Ronald Lamola.

“Nos escalões superiores do nosso siste-
ma judicial estão aqueles africanos mental-
mente colonizados, que adoptaram a visão 
do mundo e a mentalidade daqueles que 
desapropriaram seus ancestrais”, declarou 
a ministra Sisulu, citada pela imprensa lo-
cal.

“Referir-se aos funcionários de Justiça 
com afirmações raciais grosseiras não pode 
passar como um debate”, respondeu La-
mola. - (Lusa)

ÁFRICA DO SUL

Ramaphosa defende 
Constituição após 
ataques de ministra

A ENVIADA especial da ONU para a 
Líbia, Stephanie Williams, afirmou 
ontem  estar a fazer esforços para 
reagendar as eleições presidenciais e 
legislativas, inicialmente marcadas 
para 24 de Dezembro e 24 de Janeiro, 
respectivamente, para Junho.

Em declarações à agência noti-
ciosa Associated Press (AP), Williams 
sublinhou ser “razoável e possível” 
que os cerca de 2,8 milhões de eleito-
res líbios possam votar nas eleições, o 
mais tardar, até Junho, em linha com 
o calendário definido em 2020 pelas
Nações Unidas e pelas partes envolvi-
das no conflito líbio.

A Líbia não conseguiu realizar as 
suas primeiras eleições presidenciais 
a 24 de Dezembro conforme pro-
gramado, o que constituiu um golpe 
nos esforços internacionais para aca-
bar com uma década de caos desde a 
queda do regime do antigo líder líbio 
Muammar Kadhafi (2011).

Williams, que liderou os esforços 
da ONU para acabar com a mais re-
cente onda de violência na Líbia, em 
2020, disse que eleições são necessá-
rias para dar credibilidade às institui-
ções do país, rico em petróleo.

O novo prazo pedido para as elei-
ções ocorreu na sequência de dispu-

tas acirradas sobre as leis que regem 
o processo eleitoral, que provocaram
surtos de confrontos entre facções
armadas, ajudadas pela presença de
milhares de tropas estrangeiras no
país norte-africano, o que alimentou
ainda mais a desconfiança entre os
grupos rivais.

As figuras controversas que apre-
sentaram candidaturas à presidência 
polarizaram ainda mais a cena políti-
ca nos últimos meses. 

Entre eles estão Haftar, o primei-
ro-ministro Abdul Hamid Dbeibah e 
Seif al-Islam Kadhafi, filho e ex-her-
deiro do líder deposto, cujos oposi-

tores afirmaram que nunca aceitarão 
uma vitória eleitoral de cada um de-
les. Mais a mais, a comissão eleitoral 
líbia não chegou a publicar oficial-
mente a lista de candidatos às duas 
eleições.

Ontem, Imad al-Sayeh, chefe da 
comissão, referiu no Parlamento que 
as milícias ameaçaram interromper o 
processo eleitoral se fosse anunciada 
a lista final de candidatos, sublinhan-
do que serão necessários seis a oito 
meses para se preparar nova votação, 
dados os difíceis desafios na base do 
adiamento.

Williams, por seu lado, defendeu 

que os deputados e líderes têm de 
resolver as disputas sobre as regras 
das eleições, salientando que não vê 
a saída dos mercenários estrangeiros 
como um “pré-requisito para as elei-
ções” e argumentando que a priori-
dade é manter o cessar-fogo.

O atraso da votação também 
ameaça abrir um vazio de poder, 
pois os deputados argumentam que o 
mandato do Governo de Dbeibah ter-
minou a 24 de Dezembro, tal como foi 
lembrado ontem por Aguila Saleh, o 
influente presidente do Parlamento, 
que defendeu que o Executivo deve 
ser “reestruturado”. - (Lusa)

LÍBIA

Eleições devem ser reagendadas até Junho

Homens armados matam 
50 pessoas na Nigéria
PELO menos 50 pessoas foram mortas e um número incerto de 
pessoas foram raptadas na sexta-feira num ataque por homens 
armados não identificados no estado de Kebbi, noroeste da Ni-
géria, revelou ontem uma organização não-governamental. 
“Um grupo de bandidos invadiu a aldeia de Dankade no estado 
de Kebbi na sexta-feira e 50 pessoas do nosso povo foram mor-
tas”, disse em declarações à agência Efe Abdullahi Dahiru, pre-
sidente da Kebbi Vanguard for Peace, uma organização da so-
ciedade civil. “Os atacantes também levaram muitos aldeões”, 
acrescentou a mesma fonte. Segundo o activista da sociedade 
civil, os assaltantes - vulgarmente conhecidos na Nigéria como 
“bandidos” - também vandalizaram muitas casas e mataram 
um número desconhecido de elementos das forças de seguran-
ça”.

Treze mortos em colisão 
entre veículos 
TREZE pessoas morreram e outras três ficaram gravemente fe-
ridas  numa colisão entre dois veículos no município de Lon-
duimbali, na província angolana do Huambo, informou o mi-
nistério angolano do Interior (MININT). Segundo o comunicado 
divulgado na página de Facebook do MININT, o acidente acon-
teceu  no troço da comuna de Ussoque, e envolveu uma viatura 
Toyota Hiace, normalmente usada no transporte colectivo de 
passageiros e um automóvel Kia Rio. Na origem do acidente, 
que está a ser investigado pelos especialistas do Serviço de In-
vestigação Criminal e de Trânsito, terá estado uma ultrapassa-
gem irregular, indicam os dados preliminares recolhidos pelo 
MININT. Na sequência da colisão, deflagrou um incêndio que 
destruiu quase completamente os dois veículos.     

PR angolano exonera
comandante-geral da 
Polícia
O PRESIDENTE angolano exonerou o comandante-geral da 
Polícia Nacional, Paulo Gaspar de Almeida, uma semana depois 
dos actos de vandalismo que tiveram lugar em Luanda duran-
te uma paralisação de taxistas, foi ontem anunciado. A decisão 
de João Lourenço, tomada após ouvir o Conselho de Seguran-
ça Nacional, foi divulgada através de uma nota da Casa Civil do 
Presidente da República. A exoneração acontece uma semana 
depois dos incidentes que marcaram a paralisação dos taxistas, 
entre os quais a destruição e queima de um edifício do Movi-
mento Popular de Libertação de Angola (MPLA, partido do po-
der) em Benfica, nas proximidades de uma esquadra policial. 

Sudão retira
acreditação  à Al-Jazeera
AS autoridades sudanesas retiraram a acreditação à Al-Jazee-
ra, acusando-a de “cobertura não-profissional”, comunicou a 
própria televisão, noTwitter. De acordo com a estação do Qa-
tar, o Ministério da Informação sudanês anunciou no sábado, 
por carta, a retirada da acreditação concedida ao canal local, 
Al-Jazeera Mubasher, que se dedica à transmissão em directo 
de acontecimentos, sem outros intervenientes ou comentários. 
Os responsáveis no poder após o golpe de Estado militar de 25 
de Outubro acusam a estação de “cobertura não-profissional” 
e de “rasgar o tecido sudanês”, proibindo os profissionais da 
Al-Jazeera de trabalharem no Sudão.

Coreia do Norte dispara 
mais dois mísseis
A COREIA do Norte disparou ontem para o mar o que se suspei-
ta serem dois mísseis balísticos, naquele que é o quarto lança-
mento de armas este mês, de acordo com o exército da Coreia 
do Sul. O Gabinete do Primeiro Ministro do Japão também in-
formou que foi detectado um possível lançamento de mísseis 
balísticos da Coreia do Norte,  sem fornecer mais pormenores. 
O lançamento ocorreu após a Coreia do Norte ter realizado um 
par de testes de voo de um suposto míssil hipersónico a 5 e 11 de 
Janeiro e também de mísseis balísticos de um comboio, numa 
aparente represália por novas sanções impostas pelos Estados 
Unidos na semana passada devido, precisamente, aos contí-
nuos testes.

Bielorrússia em manobras 
militares com a Rússia
O PRESIDENTE da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, anun-
ciou ontem que está a planear novas manobras conjuntas com a 
Rússia para Fevereiro, denunciando o reforço da presença mi-
litar da NATO nos países vizinhos. “Tencionamos realizar esses 
exercícios em Fevereiro. Vamos fixar uma data exacta e divul-
gá-la, para que não sejamos acusados de trazer tropas sem aviso 
prévio e de quase partir para uma guerra”, disse Lukashenko, 
durante uma reunião com funcionários do Ministério da Defe-
sa. O Presidente bielorrusso esclareceu que as manobras foram 
decididas em Dezembro de 2021 com o seu homólogo russo, 
Vladimir Putin, sem dizer quantos soldados vão participar, nem 
anunciar uma data específica para os exercícios.
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