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A partir das evidências reunidas até ao momento, sabe-se que o coronavírus pode 
ser transmitido em TODAS AS REGIÕES, incluindo aquelas com tempo quente e 
húmido. Independentemente do clima, adopte medidas de protecção, a melhor 
das quais é lavar as mãos com frequência. 0
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UM anteprojecto da Lei de Florestas foi lançado para debate esta 
semana no país, naquilo que representa mais um passo para as-
segurar uma exploração sustentável e uma gestão criteriosa do 
património florestal que reflicta os interesses de todos os mo-
çambicanos.

Na verdade, não só está em causa a sobrevivência das árvores 
de variadas espécies como, a priori, se pode depreender, porque 
a floresta é também um habitat de uma imensidão de animais 
com um contributo valioso no equilíbrio ambiental, incluindo a 
sobrevivência do próprio homem.

Tal como defendem os seus proponentes, a revisão desta Lei 
permite não só a sua renovação e modernização, como também 
ajustá-la à realidade e responder de forma adequada aos desafios 
futuros, em conformidade com a Política Florestal. 

De entre estes desafios, destaque vai para a valorização dos 
produtos florestais não madeireiros pelo reconhecimento da 
sua importância económica, social e cultural; a incorporação de 
questões relativas às mudanças climáticas.

Pretende-se igualmente elevar a sua contribuição no Produ-
to Interno Bruto (PIB) de 2 por cento para 4 por cento; estimular 
a investigação científica orientada para os principais desafios do 
sector florestal, bem como institucionalizar a coordenação in-
tra e interinstitucional como forma de enquadrar os desafios do 
sector de florestas nos planos de desenvolvimento do país.

Cita-se o inventário florestal nacional realizado em 2017, que 
indica que o país conta com cerca de 32 milhões de hectares de 
florestas naturais, que cobrem cerca de 40 por cento do territó-
rio nacional. 

Aproximadamente 80 por cento da população obtêm, das 
florestas, a energia doméstica na forma de lenha e carvão vege-
tal, alimentos, medicamentos, materiais de construção, maté-
ria-prima para a indústria madeireira e criam condições para o 
desenvolvimento da agricultura, cultura e turismo.

Sem contabilizar a contribuição da floresta na energia do-
méstica, serviços ambientais proporcionados à sociedade e 
renda gerada pelas comunidades locais a partir dos negócios in-
formais, envolvendo produtos florestais madeireiros e não ma-
deireiros, as florestas contribuem, anualmente, com cerca de 2 
por cento do PIB.

São elementos bastantes e que, sem dúvida, nos levam a 
acreditar que esta é uma reflexão que vem no momento opor-
tuno, tendo em conta o nível de desmandos que caracteriza a 
exploração dos recursos florestais em Moçambique.

A revisão que se pretende exige, neste contexto, o compro-
metimento não apenas em termos de auscultação, mas também 
do ponto de vista de sensibilidade quanto à importância es-
tratégica dos matérias a serem legisladas.

Somos de opinião que, para além dos aspectos ligados à 
preservação dos recursos, há que incluir, nesta reflexão, a ne-
cessidade do agravamento das penalizações para os casos da ex-
ploração ilegal da madeira e outros recursos florestais.  

É assim para não continuarmos a assistir ou mesmo defender 
a preservação dos recursos florestais com penalizações brandas.

Outro aspecto não menos importante é a necessidade de 
uma capacitação do sector da justiça para que, de uma forma 
geral, tenha uma maior sensibilidade em relação aos delitos no 
sector florestal.  

Tal como defendeu o Presidente da República, Filipe Nyu-
si, para o alcance de todos os objectivos pretendidos, esta aus-
cultação deve ser mais inclusiva e transparente,  assegurando a 
participação de todos os segmentos do sector florestal e não só.

Assim tem de ser porque só o envolvimento e comprometi-
mento de todos levarão à adopção de um quadro legal mais con-
sensual e que promova avanços na sociedade e na economia para 
as actuais e futuras gerações.

SALOMÃO MUIAMBO, em 
Bruxelas

O 
PRESIDENTE da Re-
pública, Filipe Nyu-
si, apelou ontem aos 
países desenvolvidos 
para que reconside-

rem a questão da dívida à Áfri-
ca, não no sentido do adia-
mento, mas do perdão total.

Falando em Bruxelas no 
decurso de um fórum sobre a 
saúde, promovido pelo Con-
selho Cooperativo Europeu, 
à margem da XI cimeira da 
UE-África, que decorre nesta 
cidade, o Presidente da Re-
pública justificou tal pedido 
com o facto de os países afri-
canos se terem tornado muito 
frágeis devido à crise sanitária 
decorrente da Covid-19. E tal 
fraqueza teve maior impacto 
no sector da Saúde.

Porque o fórum serviu para 
a troca de experiências entre 
a Europa e África nesta área, 
Nyusi falou especificamente 
do caso de Moçambique que, 
valendo-se do que chamou de 
“diplomacia de saúde”, con-
seguiu assegurar, ao mínimo, 
serviços de saúde para a po-
pulação.

“Conseguimos reduzir a 
mortalidade infantil, as mor-
tes por cancros da mama e da 
próstata, bem como por tu-
berculose. Agora queremos 
reforçar a formação para dar-
mos resposta aos principais 
desafios do sector”, disse.

HÉLIO FILIMONE 

O ANTIGO Presidente da República 
Armando Guebuza confirmou on-
tem em sede do julgamento do caso 
“dívidas não declaradas” ter sido sua 
a decisão da criação do Sistema de 
Monitoria e Protecção da Zona Eco-
nómica Exclusiva (ZEE) como meio 
de reforço da segurança da protecção 
da soberania nacional.

Na qualidade de declarante, Gue-
buza afirmou ter tomado a decisão de 
autorizar os membros do Comando 
Operativo a procurarem recursos fi-
nanceiros para a viabilização da ini-
ciativa de criação da PROINDICUS, 
EMATUM e MAM. No entanto, disse 
não se lembrar dos empréstimos en-
volvidos.

Explicou que o fundamento, mo-
tivação e génese da criação do Sistema 
de Monitoria resultaram das ameaças 

contra o país, mormente a imigração 
ilegal, tráfico de droga, sobretudo via 
marítima, no Norte, os ataques dos 
piratas ao longo da costa e as acções 
armadas da Renamo em Nampula e 
no Centro do país, onde atacaram 
quartéis e mataram soldados. 

Nas suas declarações, o antigo 
Chefe do Estado negou que a criação 
do Sistema de Monitoria de Protecção 
da ZEE tenha sido ilegal e não vê nada 
incorreto, mas sim uma estrutura que 
foi criando e anexando outros meca-
nismos de segurança. 

Chamado a responder sobre 
questões económicas e financeiras do 
ZEE, o declarante disse que a propos-
ta sobre esta componente foi estuda-
da e apreciada pelas FDS, através do 
Comando Operativo. 

“Naquela altura, pensámos que o 
melhor era pedir empréstimos. O que 
mais nos preocupava era a defesa da 

soberania do país, a sua integridade 
física. E essa era a melhor solução. 
Uma vez apresentado o projecto, de-
leguei ao Comando Operativo para 
procurar recursos. Contudo, não dis-
cutimos questões de limites financei-
ros. O ministro das Finanças, Manuel 
Chang, não me falou de limites finan-
ceiros e nem colocou esta questão na 
mesa. Do mesmo modo não autorizei 
que assinasse as garantias e nem par-
ticipei na assinatura da escritura para 
a contracção das dívidas” – explicou. 

Para além da Privinvest, o antigo 
Presidente afirmou que não soube de 
outros potenciais fornecedores da 
solução de fornecimento dos equipa-
mentos. 

Referiu ter conhecido os réus 
Teófilo Nhangumele e Bruno Lan-
ga na cadeia do Língamo quando ia 
visitar o seu filho, o réu Armando 
Ndambi Guebuza. Disse também ter 

conhecido Jean Boustani, numa au-
diência na Presidência da República, 
e Scander Safa, também da Privin-
vest, no âmbito da discussão do pro-
jecto ZEE.

Afirmou igualmente desconhe-
cer qualquer acordo relativamente ao 
pagamento de gratificações (comis-
sões) a todos os envolvidos no pro-
jecto. Conforme consta dos autos, 
a Privinvest havia reservado 50 mi-
lhões de dólares para os envolvidos 
e outros pagos a título de comissões. 

Sobre a questão de ter sido o seu 
filho e réu Ndambi Guebuza a levar 
o projecto até si para influenciar a
sua aprovação, o advogado Isálcio
Mahanjane protestou e o tribunal
deu-lhe razão, visto que, por lei, ao
pai não podem ser colocadas per-
guntas relacionadas com actos cri-
minais do filho. 

Não tem conhecimento de qual-

quer financiamento da Privinvest às 
obras sobre si escritas pelo réu Rena-
to Matusse, seu antigo conselheiro 
político. Do mesmo modo, não tem 
conhecimento das “toneladas de 
vinho” supostamente despachadas 
para Maputo pela Privinvest, numa 
aeronave vinda de Abu Dhabi.

Soube da própria Maria Inês 
Moiane, sua secretária particular, 
pouco antes do início do julgamento, 
que recebeu mais de 870 mil euros da 
Privinvest como suborno para garan-
tir uma audiência aos gestores desta 
empresa com o Chefe do Estado. 

Por fim, Armando Guebuza disse 
que ninguém o falou da inaptidão das 
embarcações fornecidas pela Privin-
vest à EMATUM.

Guebuza, 56.º e último declaran-
te, volta hoje a ser ouvido pelo tribu-
nal que julga o caso das dívidas não 
declaradas.

XI CIMEIRA UE-ÁFRICA

Moçambique pede
perdão da dívida

parceria saia da retórica para a 
acção e que as partes se tratem 
de igual para igual, na base de 
respeito mútuo, mesmo ha-
vendo divergências. 

“África deixou de ser um 
continente de que se fala, 
passando a continente com 
que se fala. O que acontece em 
África é importante para a Eu-
ropa, tal como o que acontece 
na Europa é importante para 
a África”, indicou o estadista 
moçambicano, acrescentando 
que África ficou refém de al-
guns países de “boa vontade”. 
Como exemplo disso referiu-
-se à disparidade na distribui-
ção de vacinas, alertando que
não basta a Europa vacinar
toda a sua população. É ne-
cessário que alargue essa so-
lidariedade para o alcance da
sustentabilidade. Este fórum
contou com a participação de
outros chefes de Estado e de
Governo convidados para o
efeito.

Entretanto, a XI cimeira 
da UE-África já decorre em 
Bruxelas, com o Presidente 
da República a participar em 
várias mesas-redondas em 
que se debatem vários temas. 
Moçambique elegeu para o 
efeito os temas sobre a paz e 
segurança, transição energé-
tica, fortalecimento da saú-
de e distribuição de vacinas. 
A cimeira encerra ainda hoje 
com a adopção de uma decla-
ração conjunta atinente à “Vi-
são Conjunta 2030”.

Acrescentou que, mercê 
da “diplomacia de saúde”, 
que consiste na troca de ex-
periências com outros países 
neste domínio, Moçambi-
que possui um plano de vaci-
nação contra a Covid-19 que 
já permitiu a imunização de 
pouco mais de 30 por cento de 

um universo de 30 milhões de 
habitantes. Em breve, segun-
do anotou, começará a vaci-
nação de maiores de 15 anos, 
o que acontece mercê da soli-
dariedade com outros países.
Falou também do projecto
“Um distrito, Um hospital”
e da extensão de água para

as zonas recônditas, tudo em 
prol da melhoria da saúde da 
população.

“Continuamos na busca de 
parcerias para a área da Saú-
de”, apelando a um trabalho 
conjunto com parceiros para 
levar a saúde às zonas rurais.

Na sua intervenção fo-

cada ao tema “Nova era nas 
relações entre a UE-África, 
através da diplomacia da saú-
de”, Filipe Nyusi reconheceu 
a aproximação crescente en-
tre os dois blocos, isto desde 
a primeira cimeira realiza-
da no Cairo, no ano de 2000, 
mas disse ser necessário que a 

ASSUME GUEBUZA EM TRIBUNAL

Autorizei criação da ZEE para a defesa da soberania

Jornalistas formados 
em assuntos ambientais

PM dirige 
reunião do CIADAJ 

Assédio sexual: um mal 
teimoso na sociedade

Chuvas fortes fustigam
regiões Centro e Norte

Lepra ressurge na Zambézia
CINQUENTA jornalistas serão formados em 
jornalismo investigativo. Trata-se de uma 
acção que visa apoiar os meios de comunica-
ção social a produzir artigos profundos sobre 
assuntos ambientais e económicos. A for-
mação é uma iniciativa do Governo norte-a-
mericano, implementada através da Agência 
Norte-americana para o Desenvolvimento In-
ternacional (USAID).

PR ladeado pelos presidentes da Comissão Europeia, Ursula Von Der Leyen (à esquerda) do Conselho Europeu, Charles Michel, e da UE, Emmanuel Macron

O PRIMEIRO-MINISTRO, Carlos Agostinho do Rosário, diri-
ge hoje, no seu gabinete de trabalho, a reunião do Comité In-
tersectorial de Apoio ao Desenvolvimento de Adolescentes e 
Jovens (CIADAJ). No evento, serão apresentados e analisados 
o Relatório da Implementação da Política da Juventude em
2021 e o plano para o ano em curso, a ser submetido ao Con-
selho de Ministros para a sua apreciação e aprovação, refere
uma nota recebida na redacção do “Notícias”. O CIADAJ é o 
órgão que monitora e avalia a implementação de políticas de 
desenvolvimento dos adolescente, jovens e das organizações 
da sociedade civil.
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DE acordo com a activista social, 
Quitéria Guirrengane, o assédio 
sexual tem uma sanção ao abri-
go do nosso Código Penal, mas 
mesmo assim, continua a ser 
uma realidade na maioria das 
escolas moçambicanas, onde 
90% dos casos não são denun-
ciados, isso representa o medo 
que as pessoas têm das conse-
quências que advém da queixa.

“As consequências vividas 
pelas assediadas, geralmente 
não são proporcionais à sanção 
aplicada ao assediador. A trans-
ferência do professor por exem-
plo, não resolve o problema, 
simplesmente assegura que haja 
mais uma vítima na instituição 
que passará a leccionar”, expli-
cou Guirrengane e continuou: 

“Com isso não estamos di-
zer que todos os casos de assé-
dio devem terminar em cadeia, 
mas que hajam medidas alter-

nativas, por exemplo, colocar 
os violadores a fazer trabalhos 
de voluntariado num processo 
em que ele próprio é obrigado 
a ser educador daquela comu-
nidade sobre o assédio sexual, 
como tem acontecido em ou-
tros países”.

Para a activista, é um me-
canismo que contribui positi-
vamente, pois nesse processo o 
violador pode se regenerar e é 
preciso pensar em medidas que 
o coloquem a reconhecer que
foi transformado.

“Já não é fase de celebrar-
mos casos isolados de assédio, 
pois a partir do momento que 
ignoramos significa que é um 
indício de um problema sério 
na sociedade. Ficamos felizes 
quando um caso tem desfecho 
porque geralmente não tem. 
Esta luta não pode ser só das 
mulheres”, disse.

DISCUTINDO LEIS

Dignidade e direitos (51)
(Direito à herança, conduta do herdeiro e a dignidade)

Jurista – didiermalunga@gmail.com
DIDIER MALUNGA

EPISÓDIO SOCIAL: amargurado se encontra 
o ambiente familiar por conta da desconfiança 
instalada após a morte do ancião que deixou
um testamento a favor de um único sobrinho, 
excluindo outros dois. No pormenor da histó-
ria, o falecido vivia com o sobrinho benificiá-
rio da herança e este foi quem comunicou aos
outros, vivendo no estrangeiro, que a morte
ocorreu por causas naturais e durante o sono.

A questão a discutir parte da dúvida sus-
citada pela existência de um testamento ex-
cluindo os outros, numa situação em que os 
demais também se achavam num nível de 
proximidade com o falecido. De notar que 
o falecido não teve filhos, sobrevivendo lhe
apenas um irmão e seus filhos, os, aqui, enun-
ciados sobrinhos.

No íntimo do desconforto familiar, os so-
brinhos lesados desencadearam uma autópsia 
que veio a mostrar a real causa da morte, facto 
surpreendente e chocante para todos: enve-
nenamento.

Longe de aprofundar as questões crimi-
nais patentes no episódio, esta narrativa pre-
tende salientar o impacto civil decorrente do 
assunto, tendo como centro a herança, ora 
disputada.

DISCUTINDO 
A matéria a discutir desencadeia perceber 

do quadro normativo, até que medida a possi-
bilidade, à espreita, de a conduta do sobrinho 
beneficiário ser maléfica pode mudar o xadrez 
do conteúdo do testamento, tudo a conside-
rar no contexto da dignidade tanto do falecido 
como da família, no geral.

Pela Lei das Sucessões descortina-se que o 
acesso à herança tem como porta legal a in-
dicação da lei ou o acto de vontade praticado 
pelo seu autor, através do testamento.

Quando não haja manifestação da última 
vontade, a lei enuncia nos artigos 117 e 118, a 
ordem por que são chamados os herdeiros no 
seguinte esquema hierárquico: (i) descen-
dentes, cônjuge ou companheiro da união de 
facto; (ii) ascendentes e o cônjuge ou com-
panheiro da união de facto; (iii) cônjuge ou 
companheiro da união de facto; (iv) irmãos e 
os seus descendentes e (v) outros familiares 
até ao oitavo grau, podendo ser chamado o 

Estado, na ausência da linha familiar. Cite-se 
que a existência de uma classe exclui as de-
mais.

Quando haja testamento, a lei prevê nos 
artigos 136 e 137, que uma porção de bens 
deve ser reservada a certos familiares, desig-
nadamente os descendentes, os ascendentes, 
o cônjuge e o companheiro da união de facto.
A este grupo deve ser contemplada uma per-
centagem prevista na lei que varia de 75%,
tratando-se de filhos e cônjuge ou compa-
nheiro da união de facto. Na falta de cônjuge
ou companheiro da união de facto e sendo um
só filho, a percentagem é de 50% da herança e 
75%, se existirem dois ou mais filhos.

Voltando ao episódio, não existindo des-
cendentes, ascendentes e muito menos côn-
juge ou companheira da união de facto, a von-
tade testamentária fica efectivamente válida, 
ou seja, a herança passaria para o sobrinho 
escolhido.

Numa leitura mais profunda e atentos à 
possibilidade de a conduta do filho ter sinais 
criminais contra o autor da sucessão, condu-
zimo-nos ao previsto no artigo 10 da lei em 
citação prevendo a incapacidade por indigni-
dade. Nos termos desta norma, existem fun-
damentos para que o sucessível seja declarado 
indigno, sendo relevante a condenação como 
autor ou cúmplice de homicídio doloso, ainda 
que não consumado, contra o autor de suces-
são. 

Os sobrinhos lesados, tendo em sua posse 
elementos bastantes que indiciam crime con-
tra o autor da sucessão, poderão partir para 
uma queixa correspondente que conduzirá à 
verificação judicial da culpabilidade do sobri-
nho beneficiário do testamento e em conse-
quência o seu afastamento da herança. 

Em conclusão, a essência do nosso sis-
tema do direito sucessório está baseada na 
protecção máxima do conjunto familiar mais 
próximo. O núcleo familiar protegido inte-
gra filhos, pais, cônjuge ou companheiro da 
união de facto. Os demais familiares podem 
ser afastados pela vontade do dono da herança 
situação que só poderá mudar de figurino se a 
conduta do sobrinho nos levar a uma prova de 
participação no crime. 
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DICAS SOBRE SAÚDE

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

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

VEJA como controlar a gastrite, com 
uma alimentação balanceada.

ALIMENTAÇÃO
A má alimentação pode ser respon-

sável por vários distúrbios e patolo-
gias, como a gastrite, por exemplo. Des-
se modo, uma dieta equilibrada e rica 
em nutrientes, ajuda o corpo a se manter 
saudável.

Segundo nutrólogos, alguns hábi-
tos devem ser praticados e evitados por 
quem tem o problema. Alimentos ricos 
em nutrientes e pobres em conservantes, 
são sempre as melhores opções.

O facto é que indivíduos com essa 
condição estão com uma mucosa gas-
trointestinal fragilizada, o que impacta 
directamente na absorção e digestibi-
lidade dos alimentos  e devem evitar 
consumir alimentos com elevado teor 
de gordura; bebidas alcoólicas; com ca-
feína; frituras; farináceos (glúten); em-
butidos; industrializados; carboidratos 
simples (açúcares brancos, lactose).

Uma alimentação equilibrada, rica 
em frutas e hortaliças com propriedades 

antioxidantes e carotenóides, pode aju-
dar a diminuir a lesão da mucosa gástri-
ca.

Além disso, deve-se priorizar as fru-
tas não ácidas e alguns chás, como er-
va-cidreira, espinheira santa, hortelã e 
camomila. 

ACÇÃO DE ALGUNS ALIMENTOS:
Cranberry: rico em proantocianidi-

nas, reduz inflamação gástrica e intestinal; 
Sumo de aloe vera: também conhecida 
como babosa, tem alto poder cicatrizan-
te;

Pão integral: actua como uma espé-
cie de esponja, absorvendo parte do suco 
gástrico que agrava os sintomas; 

Frutas: maçã, banana, pera, papaia e 
melancia são as mais indicadas. Por isso,  
devem ser consumidas de duas a quatro 
frutas todos os dias;

Batata: reduz a acidez, azia, 
aquecimento e dor, diminuin-
do o processo inflamatório; 
gengibre: tem acção anti-inflamatória e 
bactericida, podendo atuar no controlo 
de H. pylori.

Controlar a gastrite
com alimentos certos

R
APARIGAS desafiam as 
comunidades a serem 
mais vigilantes para 
impedirem casos de 
violação sexual e aos 

professores a não enveredar 
pelo assédio ou cobranças em 
troca de notas para aprovação.

O assédio pode ser confi-
gurado como conduta abusiva 
exarada por meio de palavras, 
comportamentos, actos, ges-
tos, escritos que podem trazer 
danos à personalidade, à dig-
nidade ou à integridade física 
ou psíquica de uma pessoa, pôr 
em perigo o seu emprego ou 
degradar o ambiente de traba-
lho. Existem diferentes tipos 
de assédios, como o moral, 
sexual, psicológico, virtual, 
judicial, entre outros. No en-
tanto, todos são baseados no 
princípio de perseguir e forçar 
alguém a fazer algo contra a sua 
vontade.

Numa capacitação sobre li-
derança adaptativas ao comba-
te a HIV/SIDA, em Mandlakazi, 
província de Gaza, um grupo 
de raparigas manifestou preo-

Assédio nas escolas
um mal teimoso

cupação com a persistência 
de casos de assédio e violação 
nas escolas, e declararam que-
rer estudar em escolas onde se 
sintam protegidas e seguras, 
com professores que lhes in-
centivem e sirvam de modelos 
de vida.

“Queremos professores 
que nos ensinem sobre ética e 
não os que nos cobram favores 
sexuais ou dinheiro para pas-
sarmos de classe”, disse Lúria 
Ali, falando em representação 
de adolescentes daquela pro-
víncia.

“SEM esconder a cara e o nome do professor, 
tomei coragem, dirigi-me à direcção da esco-
la e denunciei o assédio que vinha sofrendo”. 
Esta são palavras de uma jovem estudante de 
uma instituição de ensino superior na cidade 
de Maputo, que, para preservar sua identidade, 
vamos chamá-la de Luísa Fernando.

O facto de o assédio caracterizar-se, fun-
damentalmente, por abuso da autoridade para 
constranger, ameaçar ou intimidar a alguém, 
com o objectivo de obter uma vantagem ou 
favorecimento, faz das vítimas não denuncia-
rem, temendo o assediador.

Este facto é vivenciado, principalmente, 
por mulheres nas escolas, locais de trabalho, 
entre outros sectores. No entanto, Luísa Fer-
nando revolucionou, deixando o medo de lado 
e denunciar o seu professor. 

A estudante conta que tudo começou com 
recepção de convites do seu docente que foram 
rejeitados por ela. A partir daí seguiram-se hu-
milhações na sala de aula, chegando o professor 
a declarar que ela não tinha capacidades para 
fazer curso. 

“Ele dizia-me em plena sala de aula que eu 
devia vender carvão. Todos os maus exemplos 
recaiam sobre mim em todas as aulas”, lamen-
tou a jovem.

Luísa reprovou três vezes em duas disci-
plinas leccionadas por aquele professor no pri-
meiro e segundo ano e em todas só conseguiu 
transitar quando mudaram de docente. “Fiquei 
muito abalada. Sempre que ouvia que ele vinha 
à sala, meu coração batia forte, já não conseguia 
olhar para ele, sentia-me tão mal. Mesmo hoje, 
não imagino como ficaria caso me encontrasse 
com ele”.

A estudante revela que, por muito tempo, 
desejou denunciar, mas não sabia como pro-
ceder e preferiu partilhar com a associação de 
estudantes, que deu orientações para avançar 
com a queixa.

A direcção da instituição marcou uma reu-
nião com ela e o professor. Quando o viu sen-
tiu-se ameaçada. Mas “o professor pediu-me 
desculpas e garantiu que os actos não se iriam 
repetir”, disse.

Entretanto, a associação de estudantes da 
instituição tomou conhecimento que mais 
duas estudantes haviam sofrido assédio do 
mesmo professor. Uma delas cedeu por temer 
reprovação. 

Segundo Luísa, o assédio sexual é prejudi-
cial, não só no seio académico mas na vida da 
vítima, pois quem cede poderá desenvolver 
problemas relacionados com a saúde.

Coragem de uma jovem estudante
PARA a psicóloga Cândida Mu-
vale, o medo de denunciar já é 
em si um dos impactos psico-
lógicos. Este temor pode levar a 
outros estados degradantes da 
saúde mental e comportamen-
to no geral, fazendo com que a 
vítima sinta vergonha, triste-
za, depressão, ansiedade, o que 
pode culminar no baixo aprovei-
tamento académico ou mesmo 
desistência.

“No entanto, quando se tem 
a coragem de denunciar e esta 
tiver um bom seguimento por 
parte das autoridades, isso faz 

com que a vítima sinta um alívio, 
diminua a tensão, volte a recu-
perar a sua dignidade e auto-es-
tima, avançou Cândida Muvale. 

Para a psicóloga, se porven-
tura a denúncia não tiver um 
bom seguimento por parte das 
autoridades, a vítima for “mar-
ginalizada”, não conseguir reu-
nir as provas legais, isso pode 
fazer com que os estados de ten-
são, tristeza e incerteza em re-
lação ao seu futuro aumentem e 
façam com que perca a esperan-
ça e confiança nas autoridades e 
o agressor exerça mais ameaças.

Impacto psicológico
Lúria Ali pede maior protecção da criança Cândida Muvale, psicóloga

Advocacia para reduzir casos

PARA o Movimento de Edu-
cação para Todos (MEPT) a 
situação do assédio é preo-
cupante. Por isso, tem-se le-
vado a cabo algumas acções 
de advocacia para reduzir os 
casos ao nível das escolas, 
como também todos os casos 
que envolvem qualquer tipo 
de violência que decorre no 
ambiente escolar.

“Num momento em que 
predominavam as caixas de 

reclamação como mecanis-
mo de denúncia, sentimos 
que havia necessidade de se 
propor um instrumento que 
respondesse questões de 
violência no contexto esco-
lar”, começou por explicar 
Sumeia Cassimo, assistente 
de comunicação no MEPT.

Segundo Cassimo, da 
parceria do MEPT com o 
Centro de Aprendizagem 
e Capacitação da Socieda-

Medo de represálias 
impede denúncias

de Civil (CESC), o UNICEF 
e em coordenação com o 
Ministério da Educação e 
Desenvolvimento Huma-
no (MINEDH) foi criado um 
mecanismo multissectorial 
de combate à violência nas 
escolas, aprovado em Outu-
bro de 2019.

“É um documento que 
vem complementar os exis-
tentes. Neste, tentamos tra-
zer mais instrumentos de 
denúncia e não só encami-
nhamento, resposta e as-
sistência às vítimas, porque 
sentimos que a caixa de re-
clamação como meio de de-
núncia não transmite confi-
dencialidade, devido ao lugar 
em que se encontra, a vítima 
poderá temer que o agressor 
esteja a acompanhar os seus 
passos”, avançou.

Os instrumentos de de-
núncia sugeridos no docu-
mento compreendem a linha 
“Fala Criança”, os pontos 
focais de género e saúde nas 
escolas, as caixas de recla-
mação colocadas em local si-
giloso, contactos da Polícia e 
do gabinete de atendimento 
a vítimas de violência.

“Neste momento te-
mos a responsabilidade de 
distribuir os manuais de 
capacitação nas escolas e 
pontos focais de género, os 
alunos também precisam de 
ter domínio sobre o processo 
de denúncia e saber os seus 
direitos”, concluiu.

Sumeia Cassimo, assistente de comunicação no MEPT

Quitéria Guirrengane, activista social 
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PUBLICIDADE

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

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

Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

21625031

   21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho, 

n.º 2999

Museu da História Natural – Travessa 

do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional da Moeda – Rua 

Consiglieri Pedroso

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-

-Min, n.º 1233

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

Se tiver Covid-19 sem sintomas, não precisa de tomar me-
dicamentos. Mas atenção: é importante ficar em isolamen-

to domiciliar para cortar a cadeia de transmissão, porque 
mesmo sem sintomas pode transmitir a doença a outras 

pessoas.

1857

A
NTIGOS trabalhadores 
da empresa Correios 
de Moçambique exi-
gem esclarecimento 
sobre os seus direitos 

na sequência da extinção da 
empresa em curso.

O pedido de esclarecimen-
to surge após um encontro 
havido ontem entre a massa 
laboral e membros do comité 
sindical, defronte do edifício 
dos Correios, na baixa da ci-
dade de Maputo. Os trabalha-
dores queixam-se de falta de 
informação e de exclusão da 
tomada de decisões sobre o seu 
futuro.

Apontaram que, desde a 
decisão da  extinção da empre-
sa, em Maio do ano passado, 
e início da liquidação, que vai 
até Dezembro, as informações 
inerentes a este processo não 
chegam de forma directa ao 
trabalhador.

“A empresa nunca se reu-
niu com os trabalhadores para 
comunicar sobre o processo de 
extinção. Ficamos surpreen-
didos com a informação nas 
redes sociais e meios de co-
municação”, explicou Amado 
Farias, um dos trabalhadores.

Acrescentaram que decor-
re na empresa a concessão de 
cartas de reforma para traba-
lhadores com mais de 15 anos 
de serviço, porém inquieta o 
facto de não haver esclareci-

EXTINÇÃO DA EMPRESA

Trabalhadores
dos Correios exigem 
esclarecimento

mento sobre o destino dos que 
têm abaixo desse tempo.

“Mesmo sobre a concessão 
das cartas de aposentação, não 
houve diálogo com os traba-
lhadores. A empresa simples-
mente está a chamar cada tra-
balhador com direito à reforma 
e entrega-lhe a carta. O pior 
nisso tudo é o valor da pensão, 
que não é o que está previsto 
na lei”, reivindicou outro tra-
balhador, referindo-se ainda à 
falta do 13.° salário e subsídio 

de férias do ano passado.
De acordo com Elias Chi-

rindza, secretário do comité 
sindical, os que receberam as 
guias de aposentação se quei-
xam de retirada de alguns sub-
sídios, e isso não foi comunica-
do previamente ou negociado 
com o trabalhador. 

“Há uma circular produzi-
da para o processo de aposen-
tação, mas o documento não 
é esclarecedor, suscita muitas 
inquietações. Portanto, o ob-

jectivo da manifestação é pro-
curar respostas a todas as per-
guntas causadas pela falta de 
comunicação entre a empresa 
e o trabalhador”, disse.

A Direcção dos Recursos 
Humanos da empresa mani-
festou interesse de responder 
às questões dos trabalhadores, 
mas que o faria não na presen-
ça dos meios de comunicação, 
facto que gera impasse, porque 
a massa laboral quer que tudo 
fique registado.

Trabalhadores exigem maior diálogo com o patronato

ALGUMAS famílias no bairro Maxaquene 
C estão com restrições no fornecimento 
de água desde quinta-feira última, au-
mentando as distâncias que as pessoas 
têm de percorrer para ter acesso ao re-
curso.

Neste bairro, em particular, há re-
sidentes sem  água há pelo menos sete 
dias. Cármen José não sabe o que fazer, 
pois está com as roupas mergulhadas há 
três dias. 

A dona de casa é obrigada a gastar 
diariamente 60 meticais para comprar 
água num fornecedor privado. Aliás, 
esta alternativa é usada por outros mo-
radores.

Indicaram que este valor se associa 
à factura de água que todos os finais do 
mês os residentes deste bairro têm de 
pagar, mesmo sem ter tido água em suas 
casas.

Quem também enfrenta o mesmo di-
lema é Tiara Manhiça, que desde as pri-
meiras horas se empenha em armazenar 
água em vários depósitos.

Maxaquene já vinha sofrendo de res-
trições no fornecimento de água antes 
mesmo de a empresa Águas da Região de 
Maputo anunciar cortes na provisão no 
fim-de-semana.

A empresa diz não ter conhecimento 
das limitações no fornecimento de água 
neste bairro e fará um trabalho de perícia 
para apurar as causas. 

Deu conta do condicionamento no 
fornecimento de água devido à manu-
tenção preventiva na linha principal de 
corrente eléctrica que alimenta a Esta-
ção de Tratamento de Água do Umbelúzi.

Segundo o comunicado enviado à 
nossa Redacção, na segunda-feira have-
rá retoma normal do bombeamento.

Há restrições de água 
em Maxaquene “C”

O OPORTUNISMO nas filas 
para a emissão do Bilhete 
de Identidade (BI) reduziu 
significativamente nos bal-
cões da Direcção Nacional 
de Identificação Civil (DNIC) 
com a introdução da pré-
-marcação.

De acordo com a porta-
-voz da DNIC, Gilda Lame-
que, os desconhecidos que
se  ofereciam para ajudar
os cidadãos na tramitação
da emissão do BI já não têm
campo de acção, uma vez
que o documento é emiti-
do mediante a apresentação
da pré-marcação feita pelo
próprio utente na plataforma 
digital ou por chamada tele-

fónica.
“Antes da introdução da 

pré-marcação, alguns indi-
víduos ficavam nas filas sem 
intenção de tratar o BI. O ob-
jectivo era abordar cidadãos 
com pressa, disponibilizan-
do-lhes o espaço por eles re-
servado em troca de dinhei-
ro”, explicou.

Segundo Lameque, estes 
faziam de tudo para que os 
utentes pensassem tratar-se 
de agentes da DNIC.

A porta-voz referiu que 
a pré-marcação foi introdu-
zida em dois postos nas ci-
dades de Maputo e Matola, 
mas prevê-se que se adopte 
em outros locais devido aos 

Reduz oportunismo
na DNIC

resultados positivos regis-
tados, pois, além de evitar o 
oportunismo, reduziu aglo-
merações e consequente-
mente as longas horas de 
espera para a emissão do do-
cumento.

“A avaliação é positiva, 
apesar de haver momentos 
em que se deve dar espaço 
a pessoas com prioridade, o 
que coloca o cidadão normal 
a esperar um pouco mais”, 
concluiu.
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MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº  034/22

1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 17 Fevereiro
   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 4,23 4,32      4,28
  Botswana Pula 5,51 5,62      5,57
  eSwatini Lilangueni 4,23 4,32      4,28
  Mauricias Rupia 1,47 1,50      1,48
  Zâmbia Kwacha 3,62 3,69      3,65

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Japão Iene 549,47 560,42    554,95
  Malawi Kwacha 78,21 79,77     78,99
  Tanzânia Shilling 27,37 27,92     27,65
  Zimbabwe Dólar 167,20 170,53    168,86

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Brasil Real 12,30 12,54     12,42
  Canada Dolar 49,78 50,77     50,28
  China/Offshore Renminbi 9,98 10,18     10,08
  China Renminbi 9,98 10,18     10,08
  Dinamarca Coroa 9,67 9,86      9,77
  Inglaterra Libra 86,12 87,83     86,98
  Noruega Coroa 7,11 7,25      7,18
  Suécia Coroa 6,80 6,94      6,87
  Suíça Franco 68,65 70,02     69,34
  União Europeia Euro 71,90 73,33     72,62

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   3,2500000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  0,7871400  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.885,65000
Venda..............  1.886,16000

Maputo,  18.02.2022
(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%

62.545,42

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

154.297,0099.813,0020.941,00
13,37%

33.543,00

Valor Títulos Vendidos 62.545,423.301,206.842,31

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

Total / Média

24-jan-22 24-jan-22 24-jan-22

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 0,00 241,00 163,00 404,00

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.

-

6.367,74

13,25%

Taxa

0,00 0,00 0,00

Total / Média

BT's em Carteira dos Bancos 147.929,27

-

Overnight

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 fevereiro 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 9.919,00 790,00 1.916,00 12.625,00

Overnight Taxa Média Ponderada
Data última colocação 16-fev-22 16-fev-22 16-fev-22 16-fev-22

13,37% 13,38% 13,36% 13,37%

13,39% 13,38%
13,38% 13,37%Taxa últimas 6 colocações 13,37% 13,38%

13,37%

13,28%
Data da última venda 16-fev-22 9-fev-22 8-dez-21 16-fev-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 01-02-2022 A 28-02-2022)

- - -

13,10%

-

-13,00%

-

0,00 0,00 0,00

0,00

911,00

0,00

-

891,00
13,10%

0,00

Prazo

FPC

16,25%4.704,41

…

0,00

-

0,00

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA 
COM REVENDA

VENDA DEFINITIVA

10,25%

Taxa

20,00

-

Valor Taxa(a)

Valor

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

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

                                              MOEDAS : [USD/MZN ]
DATA :17/02/2022

       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  63,25  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  17.02.2022

      COMPRA        VENDA        MÉDIA

TAXA DE CÂMBIO 63,20 64,46 63,83 

PUBLICIDADE

A CONSULTORA Fitch Solutions me-
lhorou a previsão de crescimento para 
Moçambique, antecipando uma ex-
pansão económica de 5 por cento este 
ano, acima dos 2,8 % do ano passado 
e melhor que a média de 4% entre 
2015 e 2019. “Antevemos uma forte 
recuperação económica em Moçam-
bique em 2022, com o levantamento 
das medidas de distanciamento so-
cial a aumentar o consumo privado, 
enquanto um ambiente de segurança 
mais estável conduz a um investi-

mento mais forte, particularmente no 
sector dos hidrocarbonetos”, dizem 
os analistas da consultora detida pelos 
mesmos donos da agência de notação 
financeira Fitch Ratings.

“Prevemos um crescimento de 
5% em 2022, acima do crescimento 
estimado de 2,8% em 2021 e signifi-
cativamente mais forte que a média 
de 4% registada entre 2015 e 2019”, 
lê-se numa análise à economia mo-
çambicana. No documento, enviado 
aos clientes e a que a Lusa teve acesso, 

a Fitch Solutions lembra que os sinais 
estão visíveis, apontando para o cres-
cimento de 3,4% no terceiro trimes-
tre do ano passado, face ao período 
homólogo, que compara com os 2% 
de crescimento similar registados no 
trimestre anterior.

Assim, os analistas reviram em alta 
a previsão anterior, de 4,4% para 5%, 
sustentada nos sinais do regresso do 
investimento e nas exportações mais 
fortes de gás natural liquefeito e colo-
cando o país confortavelmente acima 

da média prevista de crescimento para 
a África subsaariana, de 3,8%.

A produção de gás natural lique-
feito vai motivar um rápido cresci-
mento das exportações, fazendo com 
que Moçambique seja um exportador 
líquido de gás pela primeira vez no 
segundo semestre deste ano quando 
o projecto Coral South FLNG, da Eni,
começar a produzir, o que vai contri-
buir em 0,6 pontos percentuais para o
crescimento do Produto Interno Bruto 
(PIB) este ano, concluem os analistas.

A EMPRESA Electricidade de 
Moçambique (EDM) e Electrici-
ty Supply Corporation of Malawi 
Limited (ESCOM) passaram, há 
dias, em revista os trabalhos em 
curso sobre a construção da pri-
meira linha de interligação entre 
os dois países referente ao  siste-
ma de transmissão de energia.

O projecto deverá abrir o 
mercado malawiano para a im-
portação de energia eléctrica, a 
partir de Moçambique para a re-
gião do continente.

O encontro de alto nível, que 
juntou o Conselho de Adminis-
tração da EDM e da sua congé-
nere malawiana ESCOM serviu 
ainda para avaliar o progresso da 
implementação do projecto de 
construção da linha de transmis-
são em Alta Tensão a 400kV.

Segundo uma nota da EDM, 
a linha em causa partirá da su-
bestação de Matambo, na pro-
víncia de Tete, até à subestação 
de Phombeya, no vizinho Ma-
lawi, numa extensão de cerca 
de 146 quilómetros do lado mo-
çambicano e 74 quilómetros do 
lado malawiano. 

O projecto é financiado, em 
conjunto, pelo Fundo Fiduciá-

rio Norueguês, Banco Mundial, 
União Europeia e Cooperação Fi-
nanceira Alemã, através da KFW. 

As partes, representadas do 
lado moçambicano pelo PCA da 
EDM, Marcelino Gildo, e do lado 
malawiano pelo Chairman do 
Comité Técnico e de Projectos 
do Conselho de Administração 
da ESCOM, Overtone Mandalasi, 
apreciaram o ritmo satisfatório 
da construção da linha.

 Os trabalhos iniciaram em 
Novembro do ano passado, com 
a mobilização dos empreiteiros e 
respectivos fiscais, prevendo-se 
que a mesma entre em opera-
ção em Dezembro de 2023, lê-se 
na nota.  Espera-se igualmente 
que, na fase inicial, a EDM for-
neça à ESCOM Malawi 50MW 
de energia firme, já contratados 
no âmbito do referido projecto. 
Esta capacidade poderá ser adi-
cionada conforme o interesse 
manifestado pelos malawianos, 
em importar mais energia de 
Moçambique. 

 Com a conclusão do pro-
jecto, o Malawi será o quarto 
país vizinho a ter o seu sistema 
eléctrico interligado com Mo-
çambique, abrindo um corredor 

que permitirá a exportação de 
energia de Moçambique para 
Malawi, numa altura em que este 
país enfrenta sérios problemas 
de restrições no fornecimento 
de energia causado pelo défice 
de produção interna.  De igual 
modo, o projecto de interligação 
Moçambique-Malawi (MOMA) 

permitirá que o país incremente 
os seus volumes de exportações 
de energia, com impacto na me-
lhoria da balança comercial e en-
trada de divisas. 

A concretização deste pro-
jecto consolida a ambição da 
EDM de se transformar num polo 
de geração de energia de refe-

rência internacional a nível da 
região da África Austral. 

As projecções do sector 
energético indicam que, até 
2030, a procura por electricida-
de na região aumentará cerca de 
50 por cento, facto que constitui 
uma oportunidade comercial 
ímpar para a EDM.

A 
CONFEDERAÇÃO das 
Associações Econó-
micas de Moçambique 
(CTA) considera que o 
novo alívio das medi-

das restritivas, anunciadas na 
última quarta-feira pelo Pre-
sidente da República, Filipe 
Nyusi, representa uma oportu-
nidade para a retoma do cres-
cimento do sector do turismo 
no país.

O posicionamento foi 
apresentado ontem pelo pre-
sidente do pelouro do turismo 
na CTA, Muhammad Abdullah, 
em conversa com o “Notícias”, 
tendo acrescentado que a de-
cisão de relaxamento veio no 
momento certo. 

“Para o sector do turismo, 
esta decisão é uma lufada de 
ar fresco e uma oportunida-
de para a retoma do sector”, 
afirmou. Segundo ele, o fim 
do recolher obrigatório, o alar-
gamento de horários e a per-
missão do aumento do núme-
ro de pessoas em eventos são 
factores que automaticamente 
aumentam a confiança e opti-
mismo no sector porque signi-
ficam, essencialmente, maior 
mobilidade.

De acordo com a fonte, 
uma maior mobilidade gera 
oportunidades de turismo, 
pelo que, neste momento há 

Alívio das medidas
restritivas crucial
para retoma do turismo

que focar todos os esforços na 
criação e implementação de 
mecanismos de apoio à retoma 
das empresas do sector. 

 Abdullah defende que é 
preciso usar esta oportunidade 
para alavancar o crescimen-
to do turismo, materializan-
do fundamentalmente os três 
pontos-chave definidos no 

último retiro de reflexão para 
o sector, realizado há duas se-
manas.

Explicou ainda que um dos 
pontos indicados no encontro 
são os vistos on-line, a promo-
ção do destino Moçambique de 
forma digital, tanto no mer-
cado nacional como interna-
cional, bem como a criação do 

bureau de convenções.
“É absolutamente essen-

cial, enquanto sector, aprovei-
tarmos todas as oportunidades 
que tivermos. Esta é segura-
mente uma delas e por isso 
vamos, todos juntos, trabalhar 
para alcançar resultados im-
portantes não só para o nosso 
sector, mas para a economia do 

país”, frisou.
A fonte considera que o 

alívio das medidas demonstra 
que o Governo está a acolher 
as sugestões do sector priva-
do, em particular do sector de 
turismo, que sempre advogou 
a reabertura de praias e alarga-
mento do horário de funciona-
mento de restaurantes.

CTA quer usar esta oportunidade para o crescimento do sector no país

Consultora melhora crescimento
de Moçambique para 5% este ano

INTERLIGAÇÃO MOÇAMBIQUE-MALAWI

EDM e ESCOM avaliam
níveis de execução do projecto

A linha partirá da subestação de Matambo, em Tete, até à subestação de Phombeya, no Malawi
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SERVIÇO CÍVICO DE MOÇAMBIQUE
UNIDADE GESTORA E EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos da alínea d) do no 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo 
Decreto no 5/2016, de 8 de Março comunica-se a adjudicação dos seguintes concursos:

Nº Objecto
Modalidade do 

Concurso
Concorrente Adjudicado

Valor da 
Adjudicação

Concurso Público nº01/SCM/
UGEA/2021

Fornecimento de Produtos Alimentares e de Higiene

Lote I:  Província de Maputo Concurso Público
SUPER MERCADO 

MUZAINAH
37.273.114,66MT

Lote II:
Província de Gaza

Lote III:
Província de Tete

 Província de Nampula 
Província de Cabo-Delgado

 Província de Niassa

Concurso Público
MIZI TRADING, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL, 
LDA

85.543.032,00MT

Concurso Público nº02/SCM/
UGEA/2021

Fornecimento de Material de Higiene e Limpeza Concurso Público TUTI MOÇAMBIQUE 4.719.200,00MT

Concurso Público nº03/SCM/
UGEA/2021

Fornecimento de Medicamentos e Material Médico 

Lote I – KITs de Medicamento; Concurso Público
ELECTROMED, LDA 12.953,878,24MT

Lote II - KITs de Consumíveis; Concurso Público
ELECTROMED, LDA 708.107,70MT

Lote III - Materiais; Concurso Público
PROMEDICAL, LDA

398.642,40MT

Lote IV - Testes; Concurso Público
PROMEDICAL, LDA

225.000,00MT

Lote V - Reagentes e Serviços Concurso Público SEM VENCEDOR

Concurso Público nº04/SCM/
UGEA/2021

Fornecimento de Equipamento e  Material de Escritório 

Lote I - Fornecimento de Equipamento Concurso Público
MBONDEIRO PROJECT, SA

5.531,409,00MT

Lote II - Material de Escritório Concurso Público
CLICK TECNOLOGY, LDA

3.490.718,40MT

Concurso Público nº05/SCM/
UGEA/2021

Fornecimento de material de cozinha e refeitório concurso Público
SOMACAL,LDA

6.868.194,84MT

Concurso Público nº06/SCM/
UGEA/2021

Prestação de serviços de transporte aéreo concurso Público SEM CONCORRENTE -

Concurso Público nº07/SCM/
UGEA/2021

Prestação de serviços de transporte terrestre de pessoas e bens concurso Público
KHURULA 

INVESTIMENTOS, LDA
4.347.720,00MT

Concurso Público nº08/SCM/
UGEA/2021

Transporte terrestre de carga Concurso Público
EXPRESSO CARGA E 

SERVIÇOS
 1.429.593,75MT

Concurso Público nº09/SCM/
UGEA/2021

Fornecimento de gás de cozinha concurso Público MAVI-GÁS 1.082.148,00MT

Maputo, Fevereiro de 2022
A Entidante Contratante

(Ilegível)
1874

CONSELHO MUNICIPAL DA 
CIDADE DECUAMBA

UNIDADE GESTORA E 
EXECUTORA DE AQUISIÇÕES                                                                                                                            

ANÚNCIO DE 
ADJUDICAÇÃO

CONCURSO N.º 04/UGEA/2021 
– Contratação de Serviços de
Consultoria para Elaboração de
Estudos e Projecto Executivo para
Construção de Centro de Saúde

Nos termos da alínea d) do n° 3 
do artigo 33 conjugado com o n° 
2 do artigo 64 do Regulamento de 
Contratação de Empreitada de Obras 
Públicas, Fornecimento de Bens 
e Prestação de Serviço ao Estado, 
aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 
8 de Março, comunica-se que o objecto 
do concurso acima foi adjudicado à 
CEPE CONSULTORIA, LDA pelo valor 
de 232.500,06MT.

Cuamba, aos 26 de Janeiro de 2021
Autoridade Competente

(Ilegível)
30
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EM PRIMEIRA MÃO

Alunos ainda
aguardam pelo livro
de distribuição gratuita

U
M total de 321 mil li-
vros de distribuição 
gratuita da 1.ª à 7.ª 
classes  para o pre-
sente ano lectivo es-

colar de 2022 deverá chegar à 
cidade da Beira até ao final de 
Fevereiro, revelou ontem o 
director distrital da Educa-
ção, Nacer de Sousa.

Após a chegada deste 
material, disse que será fei-
ta a sua entrega imediata em 
todas as 69 escolas públicas 
da urbe, tendo em conta que 
as aulas já iniciaram e os alu-
nos necessitam do livro.

A fonte adiantou que o 
sector ainda possui 104 mil 
livros do ano passado reco-
lhidos nas diferentes escolas. 
São materiais da 3.ª à 7.ª clas-
ses e outros remanescentes, 
suprindo o actual défice.

Ainda para melhorar o 
ensino e aprendizagem refe-
riu que o Ministério da Edu-
cação e Desenvolvimento 
Humano (MINEDH)  vai ca-
pacitar os pontos-focais do 
livro escolar, entre 21 e 25 de 
Fevereiro.

Basicamente, a intenção é 
discutir os detalhes do livro, 
inovações e as mudanças que 
sofreram, acreditando-se 
que os livros que chegarão ao 
distrito da Beira serão sufi-
cientes para serem distribuí-
dos pelos alunos.

Por isso, Nacer de Sousa 
apelou aos pais e encarrega-
dos de educação a apoiarem 

O livro de distribuição gratuita ainda está a caminho da Beira

UCM homenageia 
ex-cônsul da Baviera
A UNIVERSIDADE Católica de 
Moçambique (UCM) lançou 
ontem na Beira um programa 
de homenagem ao antigo côn-
sul-geral dos Estados Federais 
da Baviera, Saxônia, Saxônia-
-Anhalt e Turíngia, na Alema-
nha, que culminará no dia 15
de Março com a atribuição do
título Doutor Honoris Causa.

Trata-se de Siegfried Anton 
Lingel, alemão que contribuiu 
significativamente para a im-
plantação daquele maior esta-
belecimento do Ensino Supe-
rior Privado em Moçambique, 
sediado na Beira.

O reitor da UCM, Filipe 
Sungo, realçou que tal acto ti-
nha sido adiado “sine die”, de-
vido à pandemia da Covid-19 e 
ao falecimento daquela perso-
nalidade.

“Neste momento, reunidas 
as condições para a realiza-
ção de reuniões ou eventos do 
Estado, que prevê as medidas 
para a contenção da propaga-
ção desta doença, a UCM irá 
atribuir, no dia 15 de Março, 

o título de ‘Honoris Causa’, a
título póstumo, ao ex-cônsul
honorário de Moçambique Sie-
gfried Lingel”.

Falando em conferência de 
imprensa, Sungo indicou que 
esta distinção visa enaltecer 
os feitos desta figura consi-
derada ímpar no contexto da 
cooperação entre a Alemanha e 
Moçambique, nomeadamente 
no apoio que deu a vários pro-
jectos sociais, particularmen-

te nos domínios da educação, 
saúde e desenvolvimento co-
munitário.

Em relação à UCM, enfati-
zou que a homenagem inscre-
ve-se também e mais especifi-
camente no contexto do apoio 
que foi concedido às faculdade 
de Ciências da Saúde e de Ciên-
cias Agrárias, em diversos pro-
jectos que contribuíram para 
o processo de consolidação da
formação dos estudantes da-

Detido por posse de “cannabis sativa”
UM cidadão está detido na 2.ª 
Esquadra da PRM, no bairro 
da Ponta-Gêa, na Beira, por 
ter  sido encontrado, esta se-
mana, em flagrante na sua re-
sidência na Manga-Mascare-
nhas com 19.465 quilogramas 
de “cannabis sativa”, vulgo 
soruma.

Trata-se de C. Omar, de 21 
anos de idade, que, de acor-
do com o porta-voz do Ser-
viço Nacional de Investigação 
Criminal (SERNIC) em Sofala, 
Alfeu Sitoe, foi detido após 

receber a referida droga pro-
veniente do distrito de Goron-
gosa.

Na altura, Sitoe afirmou 
que um indivíduo que res-
ponde pelo nome de Orlando 
é quem fornece a droga ao vi-
sado que, por sua vez, procede 
à venda daquele estupefacien-
te a grosso, no valor de 400 
meticais por quilograma.

Neste momento, apurámos 
que ainda decorrem diligências 
com vista à neutralização do 
suposto fornecedor desta dro-

ga. O expediente deste crime 
já foi aberto, devendo ser sub-
metido ao Ministério Público e 
Tribunal até à sua responsabi-
lização do suspeito pelos seus 
actos.

Por sua vez, C. Omar dis-
tanciou-se do seu envolvi-
mento neste caso, afirman-
do que não sabe as reais causas 
da sua detenção, indican-
do apenas que saiu do distrito 
de Gorongosa com o objectivo 
de se inscrever num dos insti-
tutos localizados na Beira.

“Fiquei hospedado em 
casa de dois conhecidos e, 
nesta segunda-feira, fui tratar 
alguns documentos e quando 
voltei não encontrei ninguém 
na casa. Em seguida, a Polícia 
prendeu-me”, disse.  

Acrescentou que não sabia 
que dentro da casa havia dro-
gas, visto que não era autori-
zado a entrar num dos quartos 
da casa. Também escusou-se 
a revelar os nomes dos dois 
amigos e negou ser consumidor 
e vendedor da droga.

quelas áreas e sectores afins da 
saúde.

Assim, sublinhou que esta 
universidade sente-se hon-
rada por querer homenagear 
Siegfried Lingel, ainda que a 
título póstumo, consideran-
do o contributo que legou, em 
vida, e que também permane-
ce através da sua família, que 
continua a perpetuar esta he-
rança de um homem humilde, 
mas com um elevado sentido 
de solidariedade institucional e 
generosidade social.

Lingel faleceu em 2020 aos 
82 anos de idade. Foi banqueiro 
e empresário.

Por outro lado, o vice-rei-
tor da UCM, Armindo Tambo, 
louvou as medidas anunciadas 
na quarta-feira pelo Presidente 
da República, Filipe Nyusi, so-
bre o relaxamento das medidas 
de prevenção da Covid-19, de-
vendo permitir aulas presen-
ciais cujo ano académico ar-
ranca naquele estabelecimento 
a 14 de Março, com um univer-
so de 12 mil estudantes.

UCM, cuja criação foi muito impulsionada por Siegfried Lingel

os seus educandos na con-
servação dos mesmos, enca-
pando-os ou colocando-os 
em pastas plásticas para, em 
tempo de chuva, não molha-
rem.

Os alunos da primeira e 
segunda classes servem-se 
de cadernos, enquanto os 
restantes materiais para ou-
tras classes deverão ser de-

volvidos no final do ano lec-
tivo, permitindo assim que os 
outros que ingressarem nos 
anos que vêm também pos-
sam se beneficiar do mesmo.

A nossa fonte referiu que 
o livro a ser entregue nas es-
colas é de distribuição gra-
tuita e, por isso, exortou aos
pais e encarregados de edu-
cação a denunciarem casos

de vendas daquele material 
na escola, mercado paralelo 
ou em qualquer outro local.

“O livro é gratuito, por-
tanto o Estado preconiza isso 
como um elemento do ma-
terial que gratuitamente se 
entrega aos alunos, que não 
deve ser submetido a este 
tipo de situação para a sua 
obtenção”, sublinhou.
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PUBLICIDADE

CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DECUAMBA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES    

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

CONCURSO N.º 05/UGEA/2021 – Contratação de Serviços 
de Consultoria para Elaboração de Estudos e Projecto 

Executivo para Construção de um Pontão e Acesso sobre o 
Rio Nmasse e Pontão sobre o Rio Nahage

Nos termos da alínea d) do n° 3 do artigo 33 conjugado com o n° 2 do 

artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras 

Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviço ao Estado, 

aprovado pelo decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que 

o objecto do concurso acima foi adjudicado à CEPE CONSULTORIA,
LDA pelo valor de 1.034.046,00MT.

Cuamba, aos 26 de Janeiro de 2021

Autoridade Competente

(Ilegível)

O
S estabelecimentos 
de ensino e as igrejas 
já começaram a se or-
ganizar para acomo-
dar as novas medidas 

decretadas pelo Governo, que 
prevêem, entre outras, o alar-
gamento do número de alunos 
por turma e de participantes 
em cultos religiosos, assim 
como a retoma das aulas pre-
senciais, no curso nocturno, e 
de Educação Física.

A porta-voz do Ministério 
da Educação e Desenvolvi-
mento Humano (MINEDH), 
Gina Guibunda, disse que já foi 
constituída uma comissão de 
trabalho que irá definir como 
as escolas deverão proceder 
para a retoma das aulas pre-
senciais para o curso nocturno 
e de Educação Física. 

Explicou que, antes do 
anúncio das novas medidas, 
a Educação já havia instruído 
as escolas para albergar 25 a 
30 alunos por turma, olhando, 
contudo, a capacidade máxi-
ma da sala, por forma a obser-
var o distanciamento físico de 
pelo menos um metro e meio. 

Em relação à Educação 
Física, Guibunda referiu que, 
antes da suspensão das au-
las presenciais, em 2020, esta 
actividade era feita no horário 
oposto ao das outras discipli-
nas, isto é, se o aluno tivesse 
aulas no período da manhã, 
fazia Educação Física à tarde.

“Ainda é cedo para adian-
tar mais pormenores. O gru-

TRÊS pessoas morreram on-
tem, no distrito de Chim-
bunila, no Niassa, na sequên-
cia do arrastamento,  pela força 
das águas da chuva, de um aq-
ueduto sobre o rio Ntolange, 
na Estrada Nacional Número 
14 (EN14), a  68 quilómetros da 
cidade de Lichinga, cortando 
a ligação com alguns distritos 
e a vizinha província de Cabo 
Delgado.

Das vítimas, duas fa-
ziam-se transportar numa 
motorizada e a outra numa 
carrinha que caíram numa 
cratera aberta em razão do 
arrastamento do aqueduto, 
numa altura de fraca visibili-
dade.

Os sinistros registaram-se 
num intervalo de uma hora. 
A carrinha, que transportava 
pranchas de madeira, seguia de 
Majune, em direcção a Lichin-
ga. O motociclista, por seu 
turno, seguia de Namuanica, 
um povoado de Chimbunila, 

para o distrito de Majune.
Oreste Zezela, delegado 

da Administração Nacional 
de Estradas (ANE), no Niassa, 
aponta que o arrastamento do 
aqueduto se deveu a factores 
humanos, nomeadamente o  
arremesso ao rio, de ramos e 
capim no processo de destron-
ca para abertura de novas ma-
chambas.

“Está a tornar-se frequente 
os agricultores arremessarem 
troncos para os rios, que são 
arrastados e ficam encalhados 
nos vãos das pontes ou aq-
uedutos que, pelo deficiente 
escoamento, acabam por 
provocar a destruição da in-
fra-estrutura de passagem de 
agua”, explicou Oreste Zezela.

Neste momento, a ANE no 
Niassa, através dos seus téc-
nicos, está a estudar formas 
de criar um desvio, alternati-
va que se afigura difícil  neste 
momento de fortes chuvas e 
elevados escoamentos.

Enquanto isso, decorrem 
contactos no sentido de lo-
calizar estruturas metálicas 
para a sua colocação sobre o rio 
Ntolange. 

Enquanto não se encontra 
uma solução para a reposição 
dos danos causados, a ligação 
entre a cidade de Lichinga e os 
distritos de Majune e Marrupa, 
no Niassa, e com Cabo Delgado 
deve ser feita através da EN13. 
Esta via obriga a um desvio até 
Cuamba, para chegar a Mar-
rupa e deste distrito para Cabo 
Delgado. Através da EN14, a 
viagem Lichinga Marrupa é 
feita em quatro horas, mas pela 
EN13 o percurso é concluído 
em 12 horas.

O secretário do Estado no 
Niassa, Dinis Vilanculo, que 
esteve no local, aconselhou a 
população no sentido de fazer 
a gestão correcta dos produ-
tos florestais, visando prevenir 
danos nas infra-estruturas e 
mortes.

A POLÍCIA da República de 
Moçambique (PRM), em Ma-
nica, deteve ontem, uma jo-
vem de 26 anos indiciada no 
crime de falsas qualidades. 
A acusada fazia-se passar de 
agente da Polícia de Protec-
ção para extorquir valores 
monetários às suas vítimas.

A jovem está detida nas 
celas da 1.ª Esquadra da 
PRM, em Chimoio, disse que 
se fazia passar por polícia 
para tentar ganhar dinheiro 
para o seu sustento, por não 
possuir condições de sobre-
vivência.

Disse ainda que no pas-
sado, era usada como infor-

mante pelo Serviço Nacional 
de Investigação Criminal 
(SERNIC), visando identifi-
car criminosos no bairro 25 
de Junho, onde reside.

De acordo com o por-
ta-voz da PRM em Manica, 
Mateus Mindú, para além de 
se fazer passar por polícia, 
pesa ainda sobre a jovem o 
crime de tentativa de rapto 
de uma menor de 15 anos e 
corrupção activa.

Apontou que a jovem 
tentou subornar a oficial de 
permanência, com um valor 
de três mil meticais, na ten-
tativa de se livrar das acusa-
ções que pesam sobre si.

RAPARIGAS, em coordenação 
com a organização Iniciativa 
Regional de apoio psicossocial 
(REPSSI), apresentaram on-
tem em Maputo uma proposta 
de seu engajamento na toma-
da de decisões.

Esta ferramenta de res-
ponsabilização social tem em 
vista os desafios enfrentados 
pelas raparigas e adolescentes 
no acesso aos serviços de saú-
de sexual e reprodutiva, bem 
como, no processo de tomada 
de decisão.

A proposta evidencia a 
criação de postos para denún-
cias de casos de estigma e dis-
criminação, baseados no gé-
nero, nas unidades sanitárias.

Para além da cidade de 
Maputo, a iniciativa vai abran-
ger as províncias de Gaza, Ma-
nica, Sofala e Cabo Delgado.

Márcia, uma das partici-
pantes, disse que processo de 
tomada de decisão envolven-
do a rapariga, continua difícil 

a nível nacional.
“O défice no processo de 

elaboração de políticas e pro-
gramas com participação das 
raparigas, condiciona o aces-
so aos serviços sociais básicos 
e limita a colaboração em as-
suntos a si destinados”, disse. 

De acordo com a assis-
tente de projectos da REPSSI, 
Malaika Azize, a proposta vai 
contribuir, positivamente, 
para a identificação dos pro-
blemas enfrentados pelas ra-
parigas.

A REPSSI tem como visão 
promover o acompanhamento 
psicossocial e mental das ra-
parigas e jovens, no que con-
cerne aos problemas sexuais 
reprodutivos e engajamento 
do grupo nos programas de 
inclusão e organização a nível 
da comunidade.

Assim, a instituição e par-
ceiros vão unir esforços para 
mitigar os problemas identi-
ficados.

ANUNCIADAS NO ÂMBITO DA COVID-19

Igrejas e escolas
preparam-se para
acomodar novas medidas

 Mesmo antes do alívio das medidas restritivas, algumas escolas já acomodavam 30 alunos por turma

po de trabalho estará reunido 
hoje (ontem) e amanhã (hoje) 
para definir como deveremos 
acomodar estas medidas, so-
bretudo, a questão de Educa-
ção Física”, sublinhou. 

As novas medidas, que vi-
goram a partir de amanhã, 19 
de Fevereiro, e por 60 dias, 
alargam o número de alunos 
de 20 para 30 por turma, as-
sim como permitem a pre-
sença em cultos religiosos de 
500 participantes em locais 
fechados e 1000 em espaços 
abertos sem, no entanto, ex-
ceder 50 por cento da capaci-
dade do local.

Mesmo estando à espera 
da orientação do MINEDH, os 
gestores de escolas já come-
çaram a falar com os alunos 
sobre a retoma das aulas de 
Educação Física, pois, como 
dizem, o alívio das medidas 
restritivas, no âmbito da pre-
venção da Covid-19, há muito 
era esperado pela comunida-
de escolar.

“Para este ano, conse-
guimos alargar para 30 o nú-
mero de alunos por turma, 
tendo em conta a capacidade 
de cada sala. Relativamen-
te à Educação Física, ainda 
não temos uma informação 

clara sobre como poderemos 
proceder mas, na mesma, 
acredito que não teremos 
grandes mudanças na prepa-
ração da própria escola e dos 
horários”, sublinhou Pedro 
Muianga, director-adjunto da 
Escola Secundária Noroeste 2, 
cidade de Maputo.

Segundo a directora da 
Escola Secundária de Laulane, 
Isabel Maiquita, este estabe-
lecimento de ensino tem con-
dições suficientes (balneários, 
água e desinfectantes) para 
garantir que as aulas de Edu-
cação Física decorram com 
menor risco de propagação do 

novo coronavírus. 
O mesmo cenário observa-

mos na Escola Secundária Es-
trela Vermelha, onde, segundo 
a directora Albertina Guambe, 
há seis salas sem alunos, ha-
vendo, por isso, condições de 
se reestruturar as turmas e ho-
rários, caso seja necessário. 

Entretanto, a presidente 
do Conselho Cristão de Mo-
çambique, Felicidade Chirin-
dza entende que com o alí-
vio das medidas restritivas as 
igrejas não irão mudar os ho-
rários estabelecidos no âmbito 
da Covid-19. Contudo, admi-
te que vai permitir que mais 
crentes participem nos cultos. 

Para Chirindza o anúncio 
das novas medidas não sig-
nifica o fim da pandemia da 
Covid-19, no país, por isso, 
apelou aos crentes, sobretudo 
os líderes das igrejas, a res-
peitarem a lotação máxima 
prevista, assim como todas as 
medidas de prevenção desta 
doença, como a higienização 
das mãos e o distanciamento 
físico. 

Apoia ainda que toda a co-
munidade cristã adira à vaci-
nação contra a Covid-19 para 
evitar as formas mais graves 
desta enfermidade.

“Quando a doença eclo-
diu, todos nós oramos para 
que Deus iluminasse os inves-
tigadores para encontrarem 
uma solução para o problema 
e a vacina é uma delas”, indi-
cou. 

DEVIDO AO ARRASTAMENTO DE AQUEDUTO 

Tráfego interrompido
na EN14 no Niassa

Cratera aberta pelo arrastamento do aqueduto

Falsa polícia
detida em Chimoio

Proposto engajamento da
rapariga na tomada de decisão

RECRUTAMENTO

O RESTAURANTE BAY ANKER está a recrutar para o seu quadro de pessoal 

as seguintes posições; 

• Gerente;
• Chefe de Sala;
• Chef (cozinha);
• Barman;
• Servente de Mesa;
• Runners (Assistentes de Mesa).

Localização: Moçambique para Cidade de Maputo.

Requisitos
• Habilitações literárias, mínino 12ª classe, e equivalentes para a área;

• Experiência profissional, cartas de recomendações é uma vantagem;
alto sentido de responsabilidade, criatividade e dinamismo:

• Boa aparência, apresentação, e capacidade de comunicação.

Candidatura 
• Os candidatos interessados deverão enviar as candidaturas para

o e-mail abaixo bayankerrestaurante@gamil.com ou endereço:

Bairro Triunfo, Rua da Massala, nº 40, Distrito Municipal KaMavota.
1531

AS províncias da Zambézia e Tete e 
alguns distritos de Nampula, Sofala 
e Manica estão, desde ontem à noi-
te, a registar chuvas fortes devido 
à passagem da depressão tropical 
Dumako.

O Instituto Nacional de Meteo-
rologia (INAM) prevê a queda de 
200 milímetros de precipitação nas 
zonas mais afectadas pelo fenóme-
no.

O meteorologista Acácio Tem-
be explicou que “Dumako”, que se 
formou inicialmente como tempes-
tade tropical, transformou-se em 
depressão com potencial para pro-
vocar chuvas fortes por ter entrado 
numa zona de convergência tropi-
cal, sem registo de ventos fortes.

Devido à situação prevalecente, 
a Direcção Nacional de Gestão de 
Recursos Hídricos (DNGRH) previa 

para ontem o aumento significati-
vo do volume de escoamento nas 
bacias hidrográficas dos rios Búzi, 
Púngoè, Zambeze, Licungo e Lúrio, 
e nas bacias costeiras das províncias 
da Zambézia e Nampula, podendo 
causar inundações e, consequente-
mente, impactos sobre as infra-es-
truturas socioeconómicas. 

A DNGRH prevê ainda a ocor-
rência de inundações urbanas de 

risco moderado a alto na cidade de 
Quelimane, onde chove desde ter-
ça-feira, e apelou à população para 
evitar atravessar os leitos dos rios e 
retirar-se das zonas baixas e ribeir-
inhas.

Entretanto, segundo o INAM, 
a quinta depressão tropical que se 
formou a leste de Madagáscar evo-
luiu para tempestade tropical mo-
derada, denominada EMNATI, com 

potencial para atingir o estágio de 
tempestade severa.

Espera-se que atinja a costa les-
te de Madagáscar no dia 22 próxi-
mo. Adicionalmente, formou-se na 
mesma região uma depressão tropi-
cal com potencial para evoluir para 
tempestade tropical moderada. 

O INAM refere que os dois fenó-
menos ainda não constituem perigo 
para Moçambique.

Chuvas fortes fustigam regiões Centro e Norte
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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
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A VOZ DO MUNÍCIPE

Péssimas condições da estrada 
inquietam na zona de Napipine

Crocodilos atormentam 
na barragem em Saua-Saua

RAHAIA JAMAL

C
ROCODILOS estão a 
atormentar na zona 
da barragem em 
Saua-Saua, no po-
puloso bairro de Na-

micopo, arredores da cidade 
de Nampula. Pelo menos 15 
pessoas foram atacadas pe-
los animais no ano passado 
quando pretendiam acarretar 
água ou atravessar o rio Mo-
napo. 

O município não tem pla-
no de construir uma ponte 
para garantir a mobilidade de 
pessoas e bens e o sector liga-
do ao ambiente na represen-
ção do Estado fala de sensibi-
lização e colocação de placas 
contendo informação sobre a 
existência e os perigos destes 
répteis.

Os ataques dos crocodilos 
afligem e colocam os muní-
cipes residentes na zona da 
barragem, que abastece água 
à cidade de Nampula, e no 
leito do rio Monapo, numa 
situação de insegurança, 
preocupação e alerta para 
uma vigilância permanente. 

Em todas as épocas chu-
vosas, os crocodilos emer-
gem do rio, fugindo da fúria 
das águas, e fixam-se em zo-
nas residenciais, colocando 
em risco a vida das pessoas.

A reportagem do “Notí-
cias”, que escalou esta se-
mana a zona da barragem e 
as margens do rio Monapo, 
apurou que as vítimas dos 
ataques dos crocodilos pre-
tendiam prover-se de água 
para consumo e pescar na al-
bufeira.

Mesmo sabendo que a al-
bufeira e o rio são potenciais 
viveiros dos crocodilos, os 
residentes na zona da bar-
ragem sem grandes posses 
para o seu auto-sustento têm 
na infra-estrutura uma fon-
te preciosa para a prática da 

pesca.
Nas vezes em que as ví-

timas foram crianças, se-
gundo soubemos, elas foram 
colhidas de surpresa quando 
brincavam nas margens da 
albufeira e no rio. Para além 
do consumo, a água do rio 
Monapo é usada pela popula-
ção da zona de Saua-Saua na 
irrigação de campos agrícolas 
e no abeberamento do gado 
caprino.

Feliz Francisco, residente 
na comunidade de Nicatho 
em Saua-Saua, explicou que 
a travessia do rio de um pon-
to para o outro é muito peri-
gosa, porque nas margens o 
solo é escorregadio. Segundo 

afirmou, qualquer descuido 
ao travessar a ponte, impro-
visada, pode ser fatal.

Contou que um dos seus 
vizinhos foi atacado, quando 
tentava pescar na albufei-
ra e perdeu parte de um dos 
membros inferiores. 

“Passamos por aqui com o 
coração na mão, porque não 
temos outra alternativa para 
chegar à parte urbana da ci-
dade”, disse. 

Junito Paulo, também 
residente no povoado de Ni-
catha, indicou que o maior 
perigo para atravessar o rio 
têm sido, em todas as épocas 
chuvosas, os crocodilos, que 
abandonam o leito e fixam-

-se nas suas margens.
“Para atravessar este rio

requere-se muita coragem”, 
avisou.

TRAVESSIA GERA 
NEGÓCIO
NO MEIO de tanta aflição 

e perigo, pessoas há que se 
aproveitam da situação, com 
todos os riscos patentes. Ar-
riscam a vida carregando nos 
ombros ou nas costas gen-
te que pretenda atravessar 
de uma margem para outra, 
em troca do pagamento de 
20 meticais por pessoa, sem 
carga.

Os nativos são os que 
mais se atrevem a praticar 

este negócio que, segundo 
soubemos, começou a fluir 
logo que o rio Monapo regis-
tou o aumento do escoamen-
to do volume de água, devido 
à queda das chuvas, desde o 

 A travessia no rio Monapo processa-se desta maneira O PLANO de actividades e o 
orçamento do Conselho Mu-
nicipal da Cidade de Nampula 
atinente ao ano de 2022 não 
prevê a construção de uma 
ponte sobre o rio Monapo.

O director de Comunica-
ção e Imagem do Conselho 
Municipal, Nelson Carvalho, 
que revelou o facto, explicou 
que este ano as atenções da 
autarquia estão viradas para 

a pavimentação da zona ur-
bana e algumas intervenções 
de asfaltagem, nos bairros 
suburbanos.

“As obras de pavimen-
tação contemplarão muitas 
ruas. Mas as coisas podem 
mudar e contemplar a cons-
trução de uma ponte sobre 
o rio Monapo. Isso tem a ver
com as necessidades que nos
forem apresentadas”, disse.

princípio do mês de Janeiro.
Vieira Ricardo, residen-

te na zona urbana da cida-
de, explora um espaço de 
terra arável na localidade 
de Saua-Saua. Referiu que 
o sofrimento da população
agravou-se, devido à falta de
uma ponte sobre o rio Mo-
napo, para assegurar a mo-
bilidade de pessoas e bens
entre o bairro de Napipine e a 
localidade de Saua-Saua, em
Namicopo.

 “A área de Saua-Saua 
tem bons espaços para a 
prática de agricultura, mas 
a falta de uma ponte atrasa 
os planos da população. No 
tempo chuvoso, é muito di-
fícil atravessar o rio Monapo, 

porque a corrente da água é 
muito forte”, lamentou.

Para Costa Armindo, ou-
tro munícipe residente na 
zona da barragem, que cor-
roborou com Vieira Ricardo, 
quem não tem dinheiro para 
pagar a travessia não tem di-
reito a nenhum tipo de apoio, 
independentemente da sua 
condição física.

A fonte afirmou que há 
vezes em que os moradores 
de Saua-Saua são forçados 
a alterar os seus programas 
no centro urbano, em tempo 
chuvoso. Os entrevistados 
apelaram ao Conselho Mu-
nicipal no sentido de cons-
truir uma ponte sobre o rio 
Monapo.

Município sem 
plano para ponte

O SECTOR de conservação 
e fauna bravia nos Serviços 
Provinciais do Ambiente ga-
rante que as pessoas estão in-
formadas sobre a existência e 
o perigo que os crocodilos
representam, daí ter coloca-
do placas de identificação na
zona e com informações so-
bre a existência destes rép-
teis no rio.

Para além das placas, o 

sector tem realizado, com 
regularidade, jornadas de 
sensibilização às comuni-
dades locais para que não 
se aproximem às margens 
e ao leito deste rio. A direc-
tora substituta dos Serviços 
Provinciais do Ambiente em 
Nampula, Regina Quinhen-
tos, lamentou que as comu-
nidades sejam renitentes em 
cumprir com os avisos e re-

comendações dadas, o que 
resultou no ano passado, por 
exemplo, no ferimento de 15 
pessoas como consequência 
dos ataques dos crocodilos.

“Continuamos a sensi-
bilizar as comunidades e a 
colocar mais placas de iden-
tificação, porque temos a 
consciência de que o cro-
codilo está no seu habitat”, 
disse.

Desaconselhou às comu-
nidades locais a pescarem na 
albufeira, muito menos lavar 
roupa e tomar banho no rio 
Monapo.

“Não podemos abater es-
tes animais. Quando temos 
uma situação de agressão ou 
ataque, a primeira coisa que 
se deve fazer é comunicar 
às entidades competentes”, 
instruiu a responsável.

Governo coloca placas de alerta
Apesar dos crocodilos, algumas pessoas arriscam para lavar roupa, tomar banho e tirar água para consumo

OS utentes da estrada que dá aces-
so à zona da barragem sobre o rio 
Monapo, no bairro de Napipine, 
clamam pelo melhoramento des-
ta infra-estrutura, que se apresenta 
totalmente danificada, uma situação 
que condiciona a circulação de via-
turas e outros meios, sobretudo na 
época chuvosa.  

Segundo disseram, trata-se de 
um problema antigo e do conheci-
mento das autoridades que, entre-
tanto, pouco fazem para resolvê-lo.

Isidro Aristide, morador daquele 
aglomerado populacional, contou 

que os líderes locais já reportaram 
o facto ao município, mas até hoje
não há resposta. O líder pediu a in-
tervenção do Governo, sobretudo na
zona próxima à Coca-Cola.

António Paulino, comerciante 
informal, reportou danos nas viatu-
ras de transporte semicolectivo de 
passageiros e os proprietários, devi-
do ao estado péssimo em que se en-
contra a via. Indicou que o problema 
começa a ser grave a partir da ponte 
sobre o rio Nikuta até à barragem, 
havendo, entretanto, uma outra em 
risco de desabar, na zona próxima à 

Penitenciária Regional.
Luís Mahiye, mototaxista, tam-

bém falou dos prejuízos causados às 
viaturas, e disse ter tomado conhe-
cimento de que não pode ser feito 
nesta época chuvosa.

Por seu turno, Geraldo Vasco, do 
bairro de Carrupeia, referiu que os 
moradores já se cansaram de cla-
mar pela reparação ou manutenção 
da estrada. Lamentou que a zona 
seja “povoada” por várias unidades 
fabris que, na sua opinião, deviam 
reabilitar a estrada, no âmbito da sua 
responsabilidade social.

Isidro Aristides

Luís Mahiye

António Paulino

Geraldo Vasco
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   PUBLICIDADE

República de Moçambique
Ministério do Género, Criança e Acção Social 

Instituto Nacional de Acção Social, IP

Delegação de Nacala – Porto

Anúncio de Concursos 

1. Nos termos do Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, o Instituto Nacional de Acção Social Delegação de Nacala-Porto
convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para contratação e prestação de acordo com a
seguinte tabela:

Nº do 
Concurso

Objecto
Modalidade 
de Concurso

Hora de 
Entrega das 
Propostas

Data-final de 
Entrega das 
Propostas

Hora de 
Abertura

Data de 
Abertura

Fornecimento de géneros alimentícios e 
produtos de higiene e limpeza no âmbito do 

PASD

Concurso 
Público

8.00 horas 11/3/2022 8.30 horas 11/3/2022

Fornecimento de géneros alimentícios e 
produtos de higiene e limpeza no âmbito do 

PAUS

Concurso 
Público

9.30 horas 11/3/2022 10.00 horas 11/3/2022

Fornecimento de material de escritório
Concurso 
Limitado

11.00 horas 2/3/2022 11.30 horas 2/3/2022

Fornecimento de combustíveis e lubrificantes, 
no âmbito de PSSB

Concurso 
Limitado

12.30 horas 2/3/2022 13.00 horas 2/3/2022

Prestação de serviços de segurança da 
instituição

concurso 
Limitado

8.00 horas 2/3/2022 8.30 horas 2/3/2022

Prestação de serviços de aluguer de viaturas, 
no âmbito de PSSB

Concurso 
Limitado

9.30 horas 2/3/2022 10.00 horas 2/3/2022

Fornecimento de meios de compensação
Concurso 
Limitado

11.00 horas 2/3/2022 11.30 horas 2/3/2022

Fornecimento de combustíveis e lubrificantes, 
no âmbito de PASD e PAUS

Concurso 
de Pequena 
Dimensão 

12.00 horas 2/3/2022 12.30 horas 2/3/2022

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos de concurso ou levantá-los na 
Rua 4 de Outubro, Cidade Alta, ao preço de 1.000,00MT não reembolsáveis.

3. As propostas deverão ser entregues no endereço, nas horas e em datas acima mencionadas e serão abertas em sessão
pública, na presença dos concorrentes na Sala de Reuniões desta instituição.

Nacala, aos 16 de Fevereiro de 2022

Autoridade Competente

    Hortência Alfredo Novela
(Técnica Superior em Adm. Pública N1)

57

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

(Serviços de Consultoria – Selecção de Firmas)

Elaboração de um Estudo de Viabilidade Técnica, Económico-Social e Ambiental 
para Construção de um Desembarcadouro, Incluindo os Respectivos Projectos de 

Execução na Província do Niassa – Distrito do Lago

Referência do Contrato: MZ-PROAZUL-277830-CS-QCBS

Identificação do Projecto: P174635

Fonte de Financiamento: Crédito IDA 6932-MZ

1. O Governo de Moçambique (GdM) com o apoio do Banco Mundial vai implementar o Projecto de Resil-
iência Rural no Norte de Moçambique (MozNorte) com o objectivo geral de contribuir para melhorar o
acesso às oportunidades de subsistência para comunidades vulneráveis e gestão de recursos naturais 
em 18 distritos das províncias de Cabo Delgado, Nampula e Niassa. O PERS tem como área de implemen-
tação 6 (seis) províncias, nomeadamente: Niassa, Nampula, Zambézia, Tete, Manica e Sofala cobrindo 52 
distritos.

2. A Entidade Contratante é o Fundo de Desenvolvimento da Economia Azul FP (ProAzul).

3. Os objectivos da consultoria incluem: a elaboração de (i) um estudo de viabilidade técnica, económico-so-
cial e ambiental que irá incluir os respectivos (ii) projectos de execução e (iii) cadernos de encargos para
a construção de um desembarcadouro localizado na Província do Niassa, Distrito do Lago – Metangula. 

4. O duração do execução do contrato está estimada em 6 (seis) a meses e espera-se que os serviços iniciem
em Maio de 2022. Termos de Referência com detalhe dos serviços de consultoria poderão ser obtidos no
endereço indicado abaixo ou através do link: https://www.proazul.gov.mz/concursos/

5. Consultores interessados poderão considerar a apresentação das suas manifestações de interesse e
propostas associando-se a outros Consultores sob forma de consórcio ou como subconsultores para
aprimorar suas qualificações para a actividade. No entanto, a experiência do subconsultor não será con-
siderada para fins da Lista Curta. Em todos os casos, a firma líder do consórcio deve ser responsável 
pela função de coordenador, devendo contribuir com pelo menos 40% do nível de esforço. No caso de 
consórcio todos os sócios serão conjunta e solidariamente responsáveis pela totalidade do contrato, se 
seleccionados.

6. Chama-se atenção aos Consultores interessados para a observância do prescrito na Secção III, parágrafos
3.14, 3.16 e 3.17 das Normas de Selecção de Consultores ao abrigo do Regulamento de Aquisições do
Banco Mundial para Mutuários de Operações de Financiamento de Projectos de Investimentos, edição de
Novembro de 2020, que estabelece a política do Banco Mundial sobre conflitos de interesse.

7. O ProAzul convida firmas de consultoria qualificadas a manifestarem seu interesse em prestar os serviços,
devendo fornecer informações que demonstrem que possuem qualificações necessárias e experiência
relevante para executar os serviços. Os critérios para selecção da Lista Curta incluem: 

(i) Actividade principal da firma de consultoria (Arquitectura ou Engenharias Civil);
(ii) Número de anos no negócio;
(iii) Pelo menos 10 anos de experiência de trabalho na área de infra-estruturas marítimas (portos de

pesca, desembarcadouros de pesca, etc) ou outras relacionadas;
(iv) Experiência de trabalho em condições similares.

8. O Consultor será seleccionado ao abrigo do método QCBS (Selecção Baseada na Qualidade e no Custo).
Informação adicional poderá ser obtida no endereço abaixo entre 8.30 e 14.30 horas, hora local.

9. A equipa técnica-chave do consultor não será objecto de avaliação para a constituição da lista curta.

10. Consultores interessados deverão depositar suas Manifestações de Interesse por escrito (fisicamente ou
por e-mail: aquisicoes@proazul.gov.mz) até às 11.30 horas do dia 4 de Março de 2022.

11. Fundo de Desenvolvimento da Economia Azul
Departamento de Aquisições (DA)
Av. Emília Daússe, n.º 591
Tel. +258 21 300571/68/81
Cell: 823026820
Maputo -Moçambique
E-mail: aquisicoes@proazul.gov.mz
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O 
MINISTRO da Defe-
sa Nacional, Cristó-
vão Chume, exigiu 
aos oficiais das Forças 
Armadas de Defesa 

de Moçambique (FADM) em-
possados para cargos de chefia 
e direcção que contribuam de 
forma rápida para a reposição 
da estabilidade do país.

Trata-se de 12 novos oficiais 
que vão desempenhar funções 
nas áreas inspectiva, operacio-
nal, de recrutamento e gestão 
de pessoal, formação profissio-
nal e produção agro-pecuária, 
assessoria legal, assim como 
comunicação e imagem.

Na cerimónia de posse, 
Cristóvão Chume disse que as 
movimentações em curso nas 
FADM resultam de um proces-
so de refrescamento dos qua-
dros iniciado em Dezembro, 
com o objectivo de imprimir 

maior dinâmica no sector da 
Defesa.

“Definimos este ano como 
de mudança na nossa aborda-
gem face às principais ameaças 
à integridade territorial e sobe-
rania nacional, com particular 
enfoque para o terrorismo”, 
afirmou.

Ao brigadeiro Chongo 
Vidigal, que vai dirigir o De-
partamento de Operações do 
Estado-Maior General, o mi-
nistro encorajou-o a coorde-
nar a concepção de um plano 
de operações que ponha termo 
às manobras dos terroristas no 
Teatro Operacional Norte.

Cristóvão Chume chamou 
atenção aos oficiais da área de 
Inspecção em diversas uni-
dades das FADM para a ne-
cessidade de estarem atentos 
ao abastecimento logístico às 
tropas, para que não haja dis-

paridades entre o que é pro-
porcionado e o que chega aos 
militares.

Um outro departamento 
ao qual o governante dedicou 
atenção especial é o de Comu-
nicação e Imagem, confiado ao 
coronel Benjamim Chabualo. A 
este, Cristóvão Chume apelou 
para que garanta imagem lim-
pa das Forças Armadas de De-
fesa de Moçambique.

“A nossa instituição é que 
deve liderar a educação cívica 
patriótica que mude a imagem 
que os jovens moçambicanos 
têm das nossas Forças Armadas 
e, sobretudo, do país”, acres-
centou.

Além dos oficiais mencio-
nados, o ministro empossou os 
brigadeiros Estêvão Francisco, 
do Departamento de Pessoal 
do Estado Maior General; Ri-
cardo Macuvele, do Departa-

mento de Reconhecimento; 
Omar Saranga e Xavier Antó-
nio, para vice-inspector das 
FADM e chefe do Estado-Maior 
do ramo do Exército, respecti-
vamente.

Tomaram ainda posse os 
brigadeiros Leonardo Dimas, 
inspector da Força Aérea de 
Moçambique; Aguiar Abdala, 
vice-comandante do Servi-
ço Cívico de Moçambique; e o 
comodoro Bernardo Choco-
mola, inspector da Marinha de 
Guerra.  

Os coronéis Aniceto Mata-
ruca, director do Hospital Mi-
litar de Maputo; Paulo Gabriel, 
assessor jurídico do MDN; e a 
tenente coronel Delfina An-
tónio, delegada do Centro 
Provincial de Recrutamento e 
Mobilização de Cabo Delgado, 
foram outros quadros que to-
maram posse.

AOS NOVOS OFICIAIS

Ministro da Defesa exige
reposição da estabilidade

Novos oficiais superiores assumem cargos de direcção nas FADM
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SEGUNDO A PRESIDENTE DA AR

Cooperação com Turquia 
caminha para a satisfação

A PRESIDENTE da Assembleia 
da República (AR), Esperança 
Bias, mostrou-se satisfeita 
com as profícuas relações de 
amizade e cooperação entre 
Moçambique e Turquia, que 
duram desde o tempo da luta 
pela independência nacional.

Bias manifestou este sen-
timento numa audiência de 
cortesia que concedeu quar-
ta-feira, em Maputo, ao em-
baixador da Turquia acredita-
do em Moçambique. 

Na ocasião, Esperança 
Bias solicitou ao diplomata 
para, na qualidade de repre-
sentante do Estado da Tur-
quia em Moçambique, tra-
balhar para incrementar as 
relações de cooperação exis-
tentes entre os dois países e 
povos, incluindo a área par-
lamentar. 

“Defendemos a neces-
sidade e pertinência de que 
haja mais e maior aproxima-
ção entre os nosso dois países 

e povos, com benefícios mú-
tuos e que concorram para 
seu bem-estar”, disse .

Por seu turno, o embai-
xador turco disse que o seu 
país pretende ver melhora-
das as relações de amizade e 
cooperação existentes entre 
os dois países nas vertentes 
económica e comercial, com 
a criação de uma embaixada 
de Moçambique na cidade 
capital da Turquia, Ancara.

“Além das áreas comer-

cial e económica, temos o 
campo da luta contra o ter-
rorismo em Cabo Delgado, 
em que pretendemos ajudar 
Moçambique a combater os 
insurgentes, pois sabemos 
o quão é importante para o
país”, disse o embaixador.

Acrescentou que a Tur-
quia pretende investir na 
agricultura, turismo e desen-
volvimento industrial, com 
ganhos para os dois países”, 
afirmou o diplomata.

Embaixador turco, ao centro, recebido em audiência na AR
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PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEPARTAMENTO DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

De acordo com alínea d) do n.º 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de 
Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao 
Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação 
do objecto dos concursos abaixo indicados:

N.º Concurso
Nome do 

Concorrente
Objecto de Concurso

Valor de 
adjudicação 

incluindo IVA

01
Concurso Limitado n.º 

10/UGEA/TA/2021

CHIAU 
INVESTIMENTOS 

E SERVIÇOS

Prestação de serviços de 
impressão, acabamento e 
embalagem do Bolentim 

Informativo e Folhetos do 
Tribunal Adminisrativo 

   1.250.000,00MT

02
Ajuste Directo 

n.º11A000141/ 53/
DAq/TA/2021

INTELLICA, SA

Prestação de serviços 
de assistência técnica e 

manutenção de Sistemas 
Implementados para Sectores 

de Apoio do Tribunal 
Administrativo

6.022.388,97MT

Maputo, Fevereiro de 2022
Tribunal Administrativo

1492

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

PROJECTO “MELHORAR A APRENDIZAGEM E EMPODERAR RAPARIGAS EM MOÇAMBIQUE”

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

SERVIÇOS DE CONSULTORIA 

AVALIAÇÃO, LEVANTAMENTO FÍSICO DOS EDIFÍCIOS EXISTENTES  NAS ESCOLAS 
PRIMÁRIAS IDENTIFICADAS E ELABORAÇÃO DOS PROJECTOS EXECUTIVOS PARA 

A SUA REQUALIFICAÇÃO COMO ESCOLAS BÁSICAS, OBSERVANDO OS ASPECTOS DE 
RESILIÊNCIA E CONFORME O PADRÃO DE INFRA-ESTRUTURAS PARA O ENSINO 

BÁSICO EM MOÇAMBIQUE

(Zona Sul)

O Governo de Moçambique (GdM) solicitou uma subvenção da Agência Internacional para o Desenvolvimento 
(IDA) para o custeio do Projecto de Melhoraria da Aprendizagem e Emponderamento da Rapariga e pretende 
aplicar parte destes recursos para contratar serviços de consultoria para avaliação, levantamento físico e 
elaboração dos projectos executivos dos edifícios existentes  nas escolas primárias identificadas, nas províncias 
de Inhambane, Gaza, Maputo-Província e Maputo-Cidade.

Os Serviços de Consultoria incluem, entre outras tarefas, (i) a Realização de levantamentos técnicos das 
escolas convencionais para elaborar uma lista preliminar de escolas com base na solidez estrutural, (ii) 
Fazer o levantamento da implantação dos diversos objectos da escola, (iii) Fazer as medições dos edifícios 
existentes e o levantamento dos danos causados pelas calamidades, (iv) Fazer o levantamento da situação 
ambiental e social através do preenchimento de formulários produzidos para o efeito, (v) Elaboração do 
projecto executivo e documentos para a requalificação de escolas e (vi) Criar uma base de dados contendo a 
informação detalhada, incluindo o custo estimado de requalificação de cada escola avaliada; 

Assim, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) convida  empresas de consultoria 
elegíveis a manifestarem o seu interesse na provisão de serviços para a consultoria acima referida. Os 
consultores interessados deverão fornecer informações que demonstrem que possuem as qualificações 
necessárias e a experiência relevante para a realização dos serviços. O processo de selecção (“short-listing”) 
será baseado nos seguintes critérios: (i) a experiência geral da empresa; (ii) a experiência da empresa nas 
áreas objectos deste concurso e, (iii) experiência da empresa no monitoramento de salvaguardas ambientais 
e sociais em obras de construção.

Os Consultores poderão associar-se a outras firmas e formar “joint ventures” ou sub-consultorias para 
melhorar as suas qualificações.

Chama – se atenção dos consultores interessados para a Secção III, parágrafos 3.14, 3.16 e 3.14 do Regulamento 
de Aquisições para os Mutuários do “IPF” do Banco Mundial de Julho de 2016, estabelecendo a política do 
Banco Mundial sobre o conflito de interesse.

O consultor será seleccionado de acordo com o método de selecção QCBS – método estabelecido no Regulamento 
de Aquisições do Banco Mundial, edição de Novembro 2020, aberto a todos concorrentes elegíveis e definidos 
no Regulamento de Aquisições.

As Manifestações de Interesse deverão ser entregues no endereço abaixo até às 15.00 horas (GMT +2) do 
dia 2 de Março de 2022.

Ministério da Educação e Desenvolvimento (MINEDH) 
Departamento de Aquisições
Avenida 24 de Julho, 7º Andar
Endereço electrónico: aquisicoes.minedh@gmail.com   
Tel: Telefone (+258) 21 490335 ou (+258) 21 492973
Maputo – Moçambique

Maputo, Fevereiro de 2022

A Entidade Contratante
1442

SALOMÃO MUIAMBO, 

EM BRUXELAS

M
OÇAMBIQUE foi 
referência parti-
cular na sessão de 
abertura da XI Ci-
meira UE-África, 

com o Presidente francês e do 
Conselho da União Europeia, 
Emmanuel Macron, a falar do 
terrorismo que afecta o norte 
da província de Cabo Delga-
do.

Macron referiu-se espe-
cialmente ao apoio dado pelo 
Ruanda no combate ao ter-
rorismo no nosso país como 
exemplo de solidariedade.

“Temos de ajudar a redu-

zir os riscos para as economias 
africanas”, afirmou Macron, 
durante a sessão plenária que 
contou com a presença do 
Presidente da República, Fi-
lipe Nyusi.

Nyusi que, aliás, esteve 
em Bruxelas - a sede da União 
Europeia (UE), em visita de 
trabalho à procura de apoios 
para o combate ao terrorismo.

No final da visita anterior, 
o PR manifestou-se feliz pelos 
resultados alcançados, adver-
tindo, porém, para a necessi-
dade de o país não proclamar
vitórias nesta luta, não obs-
tante os duros golpes infligi-
dos ao inimigo. 

A perseguição aos terro-

ristas em Cabo Delgado é feita 
conjuntamente pelas Forças 
de Defesa e Segurança (FDS), 
exército ruandês e missão 
militar da Comunidade de 
Desenvolvimento da África 
Austral (SADC).

Filipe Nyusi, que ontem 
retornou a Bruxelas para to-
mar parte na cimeira, está a 
participar em diversas mesas-
-redondas em que se debatem 
diferentes temáticas. E uma
das temáticas é a paz e segu-
rança, em que se aborda o ter-
rorismo não só em Moçambi-
que como também na região
do Sahel. Também interessam
a Moçambique outros temas
como as alterações climáti-

cas, a transição energética, o 
fortalecimento do sistema de 
saúde e distribuição de va-
cinas. Há ainda temas sobre 
a agricultura e desenvolvi-
mento sustentável, educação, 
formação, mobilidade, entre 
outros.

O PR lidera uma delega-
ção de alto nível que integra 
a ministra dos Negócios Es-
trangeiros, Verónica Macamo 
Ndlovo; o ministro da Indús-
tria e Comércio, Carlos Mes-
quita; a vice-ministra da Saú-
de, Lídia Cardoso; e ainda a 
embaixadora de Moçambique 
no Reino da Bélgica e repre-
sentante permanente do país 
junto da União Europeia.

CIMEIRA UE-ÁFRICA

Macron refere-se
à luta contra
o terrorismo no país

Defende-se mais apoio no combate ao terrorismo em Cabo Delgado

O SECRETÁRIO-GERAL da 
Frelimo, Roque Silva, iniciou 
ontem uma visita à cidade 
de Maputo para, entre ou-
tras questões, avaliar o grau de 
cumprimento das promessas 
eleitorais de 2018 e conhecer os 
desafios de governação da ca-
pital do país.

Além disso, Roque Silva vai 
inteirar-se do estágio de de-
senvolvimento do partido Fre-
limo na cidade de Maputo, bem 
como do relacionamento entre 
as bases, as estruturas do par-
tido e os órgãos de governação 
local.

Falando antes de orientar 
a sessão extraordinária do Co-
mité da Frelimo na cidade de 
Maputo, Roque Silva disse que 
a visita à capital do país visa 
manter a tradição do partido de 
estabelecer contacto perma-
nente com as suas bases, aferir 
o nível de governação local o
estágio de desenvolvimento do
partido.

“Também queremos avaliar 
como é que está a ser imple-
mentado o programa de go-
vernação da Frelimo resultante 
do manifesto eleitoral de 2018. 
Queremos perceber como é que 
estão a ser criadas condições 
para a melhoria da qualidade de 
vida do cidadão, numa cidade 
com enormes desafios como é 
Maputo”, disse.

Entre estes desafios, Ro-
que Silva arrolou a questão das 
inundações que ocorrem em 

Roque Silva trabalha
na cidade de Maputo

vários bairros durante a época 
chuvosa, os problemas na área 
de infra-estruturas de circu-
lação rodoviária, no acesso ao 
emprego e auto-emprego, en-
tre outros.

Acrescentou ser importan-
te avaliar como é que estas si-
tuações estão a ser controladas 
e como é que as necessidades e 
ansiedades da população estão 
a encontrar respostas através 
dos órgãos instituídos de go-
vernação local.

Num outro contexto, Ro-
que Silva lembrou que o país 

está a viver momentos dramá-
ticos devido à pandemia da Co-
vid-19 e a visita será uma opor-
tunidade para juntar a voz da 
Frelimo a todo o trabalho que 
está a ser feito pelas estruturas 
do partido, suas organizações 
sociais e os órgãos de governa-
ção municipal. Apelou à popu-
lação para continuar a observar 
as medidas de prevenção da 
Covid-19 e a aderir à vacinação.

Ontem, primeiro dia da 
visita, Roque Silva reuniu-se 
com representantes das  orga-
nizações sociais do partido na 

capital do país, nomeadamente 
a Associação dos Combatentes 
de Luta de Libertação Nacional 
(ACLLN), as organizações da 
Mulher Moçambicana (OMM) 
e da Juventude Moçambicana 
(OJM), e visitou infra-estru-
turas sócio-económicas. Hoje, 
o secretário-geral da Frelimo
deverá deslocar-se ao distrito
municipal KaNyaka, onde vai
manter contacto com os mem-
bros e simpatizantes do partido
na base e visitar locais impor-
tantes naquela parte insular da
cidade de Maputo.

Roque Silva orientou sessão extraordinária do Comité da Cidade de Maputo
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REPUBLIC OF MOZAMBIQUE
MINISTRY OF INDUSTRY AND COMMERCE

AGENCY FOR INVESTMENT AND EXPORT PROMOTION
PEMBA-LICHINGA INTEGRATED DEVELOPMENT CORRIDOR SPECIAL AGRO-INDUSTRIAL PROCESSING 

ZONE (SAPZ) PROJECT – PHASE 1

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
(INDIVIDUAL CONSULTANT)

PROJECT COORDINATOR
Reference: 01/APIEX/ZEPA/22

1. The Government of Mozambique (GoM), represented by the Ministry of Industry and Commerce (MIC),
through its implementing agency – the Investment and Export Promotion Agency (APIEX), with the
support of the African Development Bank, is in the process of implementing the Special Zone Project
for Agro industrial Processing (ZEPA) of the Pemba Lichinga Integrated Development Corridor, phase
1. The Project aims to improve agricultural productivity and agribusiness development, with a focus on
the value chains of soy, sesame, macadamia, potato, wheat, beans, corn, cotton and chickens. Therefore,
APIEX intends to apply part of the funding for the hiring of a Project Coordinator based in Maputo.

2. The primary objective/scope of work of the post will be responsibility for leading and coordinating
activities and financial resources as well as managing all fiduciary, administrative and technical aspects
of the Project. The Project Coordinator will be responsible for ensuring the follow-up of the activities
carried out by the central and provincial team and the identification of key strategic issues and
interventions for a better integration and development of the private sector in the Project. The Project
Coordinator will also act as the policy and economics officer, responsible for the implementation of all
activities of component 1 of the Project.

3. In this context, APIEX invites interested Individual Consultants to submit their Expressions of Interest
for this position. The Consultant will be responsible, among others, for:

• Leading and coordinating the Project implementation process at all levels (central, provincial
and district), and coordinating with service providers promoting the achievement of the Project’s
objectives and goals.

• Compliance with the coordination and administrative processes, information flows and cooperation
rules set out in the Project’s Implementation Manual (PIM), and updating the PIM if necessary, in
coordination with other implementing agencies;

• Liaise with the structures of the sectors involved in the Project throughout the execution and
evaluation process of the Project’s interventions, with particular emphasis on the fiduciary agencies
established in the sectors involved in the Project and consolidate the information to be reported to
competent bodies.

• Coordinating the implementation of the Project with provincial and district authorities; and
• Coordinating and supervising the direct reporting team (at central and provincial level), ensuring

the fulfillment of the duties and responsibilities contained in the Terms of Reference for each
function, the regular progress of activities and the fulfillment of the established objectives.

4. The criteria for evaluating Expressions of Interest are:
• A Bachelor’s degree in fields related to agriculture, industry, and development studies. A Master’s

degree in each of these fields will be a plus.
• A combination of a bachelor’s degree and 10 years minimum experience in fields related to

agriculture, industry, development studies may be considered in lieu of a Master’s degree.
• At least 15 years of combined work experience between the public sector and international

organizations and with full knowledge of the technical aspects of the country’s development
strategies and programs, especially in the areas of agriculture and industry.

• Over 10 years of management experience on large scale projects, including the ability to provide
strategic guidance, technical oversight, build strong teams, mentor employees, develop work plans
and manage project budgets and expenses.

• Good interpersonal skills with experience in networking with partners at all levels (ministry, donors, 
private sector, NGOs and local community organizations);

• Solid knowledge of contemporary issues related to private sector development, institutional
capacity building, value chains, business environment and governance in Mozambique.

• Knowledge of theoretical and practical aspects of project management, including project
management techniques and tools;

• Experience in managing projects of similar complexity and nature, including demonstrated ability
to actively explore new and innovative implementation and funding mechanisms to achieve the
Project objectives;

• Creative, energetic, pragmatic approach to problem solving and an appreciation of the respective
roles of the public and private sectors and civil society in relation to development activities.

• Relevant professional background in team management, facilitation and consensus building.
• Good analytical and problem-solving skills and related adaptive management capability with

quick action on completion and recommendations from the Project’s regular monitoring and self-
assessment activities, as well as periodic external evaluations.

• Good communication skills and competence in managing the Project’s external relations at all
levels; and

• Fluency in Portuguese and English.

5. Eligibility criteria, establishment of the short-list and the selection procedure shall be in accordance
with the African Development Bank’s Procurement Framework for Bank Group Funded Operations
dated 2015, which is available on the Bank’s website http://www.afdb.org.

6. Interested candidates with the required profile must send their Expressions of Interest, which must
consist of the following documents:
a. Letter of application.
b. Curriculum Vitae (CV) of 3 pages;
c. Copies of diplomas or certificates of academic qualifications.
d. Photocopy of Identity Card and 3 contactable references.

Additional Information and Terms of Reference can be obtained from the address below on working
days from 8:00 am to 3:30 pm.

7. Expressions of Interest shall be delivered to the address below by March 7, 2022, at 3:00 PM
(Mozambique time). Only selected candidates will be contacted. The applications must be marked as
follows: Project Coordinator for the Pemba-Lichinga Integrated Development Corridor Special
Agro-Industrial Processing Zone (SAPZ) Project – Phase 1.

Address:
Attention: Gil da Conceição Bires – General Director of APIEX  
Investment and Export Promotion Agency - APIEX, Maputo City
Rua da Imprensa, nº 332, R/C, Edifício 33 Andares
PO Box 4635, Maputo
Cell: (+258) 82 305 6432;
Fax: (+258) 21321289; 
Email: info.apiex@apiex.gov.mz

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS E EXPORTAÇÕES
CORREDOR DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO PEMBA-LICHINGA 

PROJECTO ZONA ESPECIAL DE PROCESSAMENTO AGROINDUSTRIAL (SAPZ) – FASE 1

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
(CONSULTOR INDIVIDUAL)

COORDENADOR DE PROJECTO
Referência: 01/APIEX/ ZEPA/22

1. O Governo de Moçambique (GdM), representado pelo Ministério da Indústria e Comércio (MIC), através
da sua agência implementadora – a Agência de Promoção do Investimento e Exportação (APIEX), com
o apoio do Banco Africano de Desenvolvimento está no processo de implementação do Projecto de
Zona Especial para Processamento Agroindustrial (ZEPA) do Corredor de Desenvolvimento Integrado
de Pemba- Lichinga, fase 1. O Projecto visa melhorar a produtividade agrícola e o desenvolvimento do
agronegócio, com foco nas cadeias de valor da soja, gergelim, macadâmia, batata, trigo, feijão, milho,
algodão e galinhas. Assim, a APIEX pretende aplicar parte do financiamento para a contratação de um
Coordenador de Projecto sediado em Maputo.

2. O principal objectivo/âmbito de trabalho do cargo será a responsabilidade de liderar e coordenar as
actividades e recursos financeiros, bem como gerenciar todos os aspectos fiduciários, administrativos
e técnicos do Projecto. O Coordenador do Projecto será responsável por assegurar o acompanhamento
das actividades desenvolvidas pela equipa central e provincial e a identificação das principais questões e
intervenções estratégicas para uma melhor integração e desenvolvimento do sector privado no Projecto.
O Coordenador do Projecto também atuará como oficial de política e economia, responsável pela
implementação de todas as actividades da componente 1 do Projecto.

3. Neste contexto, a APIEX convida  Consultores Individuais interessados   a submeterem as suas Manifestações
de Interesse para este cargo. O Consultor será responsável, entre outros, por:

• Liderar e coordenar o processo de implementação do Projecto a todos os níveis (central, provincial
e distrital), e coordenar com os prestadores de serviços promovendo a consecução dos objectivos e
metas do Projecto;

• Cumprimento dos processos de coordenação e administrativos, fluxos de informação e regras de
cooperação estabelecidos no Manual de Implementação do Projecto (PIM), e atualização do PIM, se
necessário, em coordenação com outros órgãos executores;

• Articular com as estruturas dos sectores envolvidos no Projecto durante todo o processo de execução
e avaliação das intervenções do Projecto, com destaque para os órgãos fiduciários estabelecidos
nos sectores envolvidos no Projecto e consolidar as informações a serem reportadas aos órgãos
competentes;

• Coordenar a implementação do Projecto com as autoridades provinciais e distritais; e
• Coordenar e supervisionar a equipa de reporte directo (a nível central e provincial), assegurando

o cumprimento dos deveres e responsabilidades constantes dos Termos de Referência para cada
função, o andamento regular das actividades e o cumprimento dos objectivos estabelecidos.

4. Os critérios para avaliação das Manifestações de Interesse são:
• Um diploma de Licenciatura em áreas relacionadas à agricultura, indústria e estudos de

desenvolvimento. Um mestrado em cada uma dessas áreas será um diferencial;
• Uma combinação de um diploma de bacharel e 10 anos de experiência mínima em áreas relacionadas

à agricultura, indústria, estudos de desenvolvimento pode ser considerada em vez de um mestrado;
• Pelo menos 15 anos de experiência de trabalho combinada entre o sector público e organizações

internacionais e com pleno conhecimento dos aspectos técnicos das estratégias e programas de
desenvolvimento do país, especialmente nas áreas de agricultura e indústria;

• Mais de 10 anos de experiência em gerenciamento de projectos de grande escala, incluindo a
capacidade de fornecer orientação estratégica, supervisão técnica, construir equipas fortes, orientar
funcionários, desenvolver planos de trabalho e gerenciar orçamentos e despesas de projectos;

• Boas habilidades interpessoais com experiência em networking com parceiros em todos os níveis
(ministério, doadores, sector privado, ONGs e organizações comunitárias locais);

• Sólido conhecimento de questões contemporâneas relacionadas ao desenvolvimento do sector privado,
capacitação institucional, cadeias de valor, ambiente de negócios e governança em Moçambique;

• Conhecimento dos aspectos teóricos e práticos da gestão de projectos, incluindo técnicas e ferramentas 
de gestão de projectos;

• Experiência na gestão de projectos de complexidade e natureza semelhantes, incluindo capacidade
demonstrada de explorar activamente novos e inovadores mecanismos de implementação e
financiamento para atingir os objectivos do Projecto;

• Abordagem criativa, enérgica e pragmática para a resolução de problemas e valorização dos
respectivos papéis dos sectores público, privado e da sociedade civil em relação às actividades de
desenvolvimento;

• Experiência profissional relevante em gestão de equipas, facilitação e construção de consenso;
• Boas habilidades analíticas e de resolução de problemas e capacidade de gerenciamento adaptativo

relacionado com acção rápida sobre a conclusão e recomendações das actividades regulares de
monitoramento e autoavaliação do Projecto, bem como avaliações externas periódicas;

• Boa capacidade de comunicação e competência na gestão das relações externas do Projecto a todos
os níveis; e

• Fluência em Português e Inglês.

5. Os critérios de elegibilidade, o estabelecimento da lista restrita e o procedimento de seleção devem
estar de acordo com o Quadro de Aquisições do Banco Africano de Desenvolvimento para Operações
Financiadas pelo Grupo do Banco de 2015, que está disponível no site do Banco http://www.afdb.org

6. Os candidatos interessados   com o perfil exigido deverão enviar a sua Manifestação de Interesse, que
deve ser composta pelos seguintes documentos:
a. Carta de candidatura;
b. Curriculum Vitae (CV) de 3 páginas;
c. Cópias de diplomas ou Certificados de habilitações académicas;
d. Fotocópia do Bilhete de Identidade e 3 referências contactáveis.

Informações Adicionais e Termos de Referência poderão ser obtidos no endereço abaixo, nos dias
úteis, das 8.00 às 15.30 horas.

7. As Manifestações de Interesse deverão ser entregues no endereço abaixo indicado até ao dia 7 de Março
de 2022, às 15.00 horas (hora de Moçambique). Somente os candidatos seleccionados serão contactados. 
As candidaturas deverão ser marcadas da seguinte forma: Coordenador do Projecto do Projecto do
Corredor de Desenvolvimento Integrado Pemba-Lichinga da Zona Especial de Processamento
Agro-Industrial (ZAPZ) – Fase 1.

Endereço:
Atenção: Gil da Conceição Bires – Director-Geral da APIEX
Agência de Promoção de Investimentos e Exportações - APIEX, Cidade de Maputo
Rua da Imprensa, nº 332, R/C, Edifício 33 Andares
Caixa Postal 4635, Maputo
Celular: (+258) 82 305 6432;
Fax: (+258) 21321289;
E-mail: info.apiex@apiex.gov.mz
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A Sasol Petroleum Temane Limitada (“Sasol”) convida 
fornecedores de Nitrogénio Líquido interessados (o 
“Participante” ou “Participantes”) a responderem a este 
concurso de pré-qualificação. Os participantes devem estar 
registados em Moçambique e terem uma estrutura de negócio 
comprovada onde a totalidade ou uma parte do capital social 
é detido por moçambicanos. Quanto maior for o capital social 
moçambicano, maior será a pontuação de avaliação para 
tais Participantes. Um Participante estrangeiro registado, 
cujo capital social é maioritariamente estrangeiro,  não será 
considerado. 

A fim de ser considerado fornecedor para o aprovisionamento 
de Nitrogénio Líquido, os Participantes devem apresentar 
o seguinte: estrutura da empresa (destacando o registo de
apropriação moçambicana); certidão de registo comercial
da empresa; licença(s) comercial(is); IVA/NUIT; relatórios
financeiros auditados dos últimos dois (2) anos; dados de
contacto de pelo menos três (3) clientes e que serviços o
Participante prestou a tais clientes (esses clientes podem
ser contactados pela Sasol para fornecerem referências),
comprovando o número de anos de actividade em Moçambique
e documentos comprovativos do SHE do Participante bem
como Sistemas de Gestão da Manutenção e processos.

Além disso, os Participantes devem responder às seguintes 
perguntas numeradas de 1 a 8, com documentos comprovativos 
providenciados, quando aplicável, utilizando o formato dos 
números da secção indicados abaixo:

1. Fornecimento de Nitrogénio:

a) Fornecimento apenas: comprovação para o fornecimento do
produto de nitrogénio líquido: capacidade de fornecimento,
controlo de pureza, controlo de resíduos, transporte e
outros controlos de produtos, incluindo MSDS; e/ou

b) Fábrica de Nitrogénio: comprovação para o fabrico e
fornecimento de Nitrogénio Líquido em que o Participante
fornecerá à fábrica de Nitrogénio as especificações
incluindo a capacidade de fornecimento, controlo da
pureza, controlo de resíduos, transporte e outros controlos
de produtos, e MSDS.

Sasol Petroleum Temane Limitada (“Sasol”) invites interested 
Liquid Nitrogen Suppliers (the “Participant” or “Participants”) 
to provide a response to this pre-qualification process. 
Participants must be registered in Mozambique and have a 
proven ownership structure where all or a portion of equity 
is owned by Mozambique nationals. The more Mozambique 
national equity the higher will be the evaluating score for such 
Participants. A wholly owned foreign registered Participant 
shall not be considered. 

In order to be considered as a qualified supplier for liquid 
Nitrogen supply, Participants must submit the following: 
ownership structure (highlighting Mozambique national 
ownership); company registration certificate; commercial 
license(s); IVA/VAT/sales tax number; audited financial reports 
for the last two (2) years; contact details of at least three (3) 
clients and what services the Participant provided to such 
clients (such clients may be contacted by Sasol to provide 
references), evidence of the number of years operating in 
Mozambique and documented evidence of the Participant’s 
SHE and Maintenance Management Systems and processes.

Additionally, Participants must respond to the following 
questions numbered 1 to 8, with evidence provided where 
applicable, using the format of the section numbers set out 
below:

1. Nitrogen Supply:

a) Supply only: evidence for the supply of liquid Nitrogen

product: supply capacity, purity control, waste control,
transport handling and other product controls including
MSDS; and/or

b) Nitrogen plant: evidence for the manufacture and supply
of liquid Nitrogen product where Participant shall provide

Nitrogen plant specifications to include supply capacity,
purity control, waste control, transport handling and other
product controls including MSDS.

2. Documentação e CVs dos trabalhadores respeitantes aos
Supervisores e Operadores de Nitrogénio: (i) cada um deve ter
pelo menos 5 anos de experiência nos Serviços de Nitrogénio
(no caso da fábrica de Nitrogénio: 5 anos de experiência
na operação e manutenção de tais fábricas); (ii) cada um
deve ter 2 anos de experiência em operações terrestres na
África Subsaariana; e (iii) cada um deve ter experiência com
o manuseamento de Nitrogénio ou outro material similar /
operações de bombagem nos últimos 5 anos.

3. Documentação de toda a certificação, idade, fotografias e
histórico de manutenção do equipamento para armazenar
e transportar o líquido e, se possível, uma fábrica móvel
de Nitrogénio localizada perto ou nas instalações de Sasol
Temane. A certificação também deve incluir mas não se deve
limitar a; ASME B31.3, API 16 C, NACE MR-01-75, API 6A, ou
quaisquer outras normas internacionalmente reconhecidas,
quando aplicável.

4. Documentos comprovativos de inspecção e teste de carga para
todos os equipamentos de elevação móveis em conformidade
com os requisitos legais, em particular com as Regras de
Operações e Equipamentos de Elevação de 1998 (“LOLER”),
Regras de Provisão e Utilização de Equipamentos de Trabalho
(“PUWER”) e equipamentos de elevação de acordo com a API
RP8B, ou outras normas semelhantes.

5. Documentos comprovativos da acreditação ISO e API, quando
aplicável - a ISO 9001 não é obrigatória e qualquer sistema /
manual de qualidade alternativo deverá ser analisado.

6. Documentos comprovativos do pré-planeamento do trabalho
e das garantias de fornecimento, incluindo apoio técnico.

7. Documentos comprovativos de armazenamento e verificações
da compatibilidade do transporte do equipamento.

8. Se as empresas moçambicanas não tiverem experiência
necessária, a Sasol incentiva a utilização de joint ventures (JV)
sempre que possível para assim se conseguir um alargamento
da capacidade local. No caso de ser proposta uma JV, é
favor fornecer todos os detalhes necessários, incluindo os
cronogramas.

2. Evidence and CVs of personnel which shall relate to Nitrogen
Supervisors and Operators: (i) each with at least 5 years
experience in Nitrogen Services (in the case of Nitrogen plant: 5
years experience in operating and maintenance of such plants);

(ii) each with 2 years experience on land based operations in
Sub-Sahara Africa; and (iii) each with Nitrogen or other similar
material handling / pumping operations within the 5 years.

3. Evidence of all certification, age, photographs and maintenance
history of equipment to store and transport liquid and, if

possible, a mobile Nitrogen plant located near or at Sasol
Temane facilities. Certification must also include but shall not
be limited to; ASME B31.3, API 16 C, NACE MR-01-75, API 6A,

or any other applicable Internationally recognized standards
where applicable.

4. Evidence of inspection and load test for all moveable lifting
tackle in accordance with legal requirements, in particular
Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations 1998

(“LOLER”), Provision and Use of Work Equipment Regulations
(“PUWER”) and lifting equipment to API RP8B, or all  other such
standards.

5. Evidence of ISO and API accreditation, where applicable - ISO
9001 is not mandatory and any alternative quality system /

manual shall be reviewed.

6. Evidence of pre-planning and supply assurances including
technical support.

7. Evidence of storage and transport equipment compatibility
reviews.

8. Where Mozambique owned companies do not have the
required experience, Sasol encourages the use of joint ventures

(JV) where possible to achieve an increase in local content. In
the event a JV is proposed please provide all required detail
including timelines.

A Sasol pré-qualifica os Participantes baseando-se em 
princípios de equidade com fornecedores idóneos que 
respeitem os prazos, a qualidade, a segurança, a saúde, o 
ambiente e o custo.

Caso deseje participar neste concurso de pré-qualificação, 
terá de enviar  até às 16h00 (hora de Moçambique) do dia 25 
de Março de 2022 as respostas e documentação respeitante a 
cada uma das perguntas acima mencionadas. O Participante 
deve responder em inglês. A sua resposta deve ser enviada 
para o seguinte endereço electrónico da Sasol:

WellDeliveryPrequalification@sasol.com 

Por favor, coloque o seguinte no cabeçalho do seu e-mail:

“PRÉ-QUALIFICAÇÃO: FORNECIMENTO DE NITROGÉNIO”

Todas as informações em epígrafe e os documentos de pré-
qualificação que apresentar destinam-se apenas a identificar 
possíveis fornecedores com capacidade de aprovisionamento, 
e não deverão de forma alguma ser interpretados como 
um compromisso da Sasol adjudicar um contrato a um 
Participante. 

É intenção da Sasol encorajar e identificar Participantes 
com capacidades para o fornecimento de Nitrogénio e 
posteriormente convidar apenas os Fornecedores com 
capacidade para tal, no parecer exclusivo da Sasol, a 
apresentarem uma proposta mais detalhada. No entanto, a 
Sasol não será obrigada a efectivar qualquer proposta como 
consequência deste concurso de pré-qualificação.

Sasol shall prequalify Participants on the basis that all else is 
equal with a reputable source that does not compromise time, 
quality, safety, health, environment and cost.

In the event you wish to participate in this pre-qualification 
process, you will need to respond by 16:00 (Mozambique time) 
on 25 March 2022 with answers and evidence to each of the 
above questions. A Participant must provide its response in the 
English language. Your response shall be made to the following 
Sasol e-mail address:

WellDeliveryPrequalification@sasol.com 

Kindly state the following in your e-mail header:

“PRE-QUALIFICATION: NITROGEN SUPPLY”

All information above and the pre-qualification documents you 
submit are aimed at identifying capable sources of supply only 
and shall in no way be construed as a commitment from Sasol to 
award any contract to any Participant. 

It is the intent of Sasol to encourage and identify capable 
Participants for the supply of Nitrogen and then invite only 
those capable Providers, in the sole opinion of Sasol, to submit 
a more detailed tender. However, Sasol shall not be obligated to 
effect any tender as a result of this pre-qualification process.

Fornecimento de Nitrogénio 

CONTRATO-QUADRO PARA A SASOL
CONVITE DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE E PRÉ-QUALIFICAÇÃO
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A Sasol Petroleum Temane Limitada (“Sasol”) convida 
Fornecedores de Serviços de Slickline interessados (o 
“Participante” ou “Participantes”) a responderem a este 
concurso de pré-qualificação. Os participantes devem estar 
registados em Moçambique e terem uma estrutura de negócio 
comprovada onde a totalidade ou uma parte do capital social 
é detido por moçambicanos. Quanto maior for o capital social 
moçambicano, maior será a pontuação de avaliação para 
tais Participantes. Um Participante estrangeiro registado, 
cujo capital social é maioritariamente estrangeiro,  não será 
considerado. 

A fim de ser considerado fornecedor para a prestação de 
Serviços de Slickline Liso, os Participantes devem apresentar 
o seguinte: estrutura da empresa (destacando o registo de
apropriação moçambicana); certidão de registo comercial
da empresa; licença(s) comercial(is); IVA/NUIT; relatórios
financeiros auditados dos últimos dois (2) anos; dados de
contacto de pelo menos três (3) clientes e que serviços o
Participante prestou a tais clientes (esses clientes podem
ser contactados pela Sasol para fornecerem referências),
comprovando o número de anos de actividade em Moçambique
e documentos comprovativos do SHE do Participante bem
como Sistemas de Gestão de Manutenção e processos.

Além disso, os Participantes devem responder às 
seguintes perguntas numeradas de 1 a 7, com documentos 
comprovativos, quando aplicável, utilizando o formato dos 
números da secção indicados abaixo:

1. Documentos e currículos dos trabalhadores relacionados com
operações da Intervenção Slickline: (i) Supervisores com pelo
menos 10 anos de experiência e com certificação IWCF nível-4
de Controlo de Pressão de Intervenção de Poço (Programa
de Controlo da Pressão de Intervenção em Poços, incluindo o
cabo de aço) da IWCF; (ii) Operadores com pelo menos 5 anos
de experiência e com certificação IWCF nível-2 (Programa de
Controlo de Pressão de Intervenção de Poço, incluindo o cabo
de aço) da IWCF; (iii) Especialista em Amostragem com pelo
menos 3 anos de experiência; (iv) Supervisores e Operadores
com pelo menos 2 anos de experiência na África Subsaariana; e
(iv) cada um com experiência de perfuração, mudança de zona
por deslocamento de mangas deslizantes, ajuste de plugues,

Sasol Petroleum Temane Limitada (“Sasol”) invites interested 
Surface Slickline Service Providers (the “Participant” or 
“Participants”) to provide a response to this pre-qualification 
process. Participants must be registered in Mozambique and 
have a proven ownership structure where all or a portion 
of equity is owned by Mozambique nationals. The more 
Mozambique national equity the higher will be the evaluating 
score for such Participants. A wholly owned foreign registered 
Participant shall not be considered. 

In order to be considered as a qualified supplier for Surface 
Slickline Services, Participants must submit the following: 
ownership structure (highlighting Mozambique national 
ownership); company registration certificate; commercial 
license(s); IVA/VAT/sales tax number; audited financial reports 
for the last two (2) years; contact details of at least three (3) 
clients and what services the Participant provided to such 
clients (such clients may be contacted by Sasol to provide 
references), evidence of the number of years operating in 
Mozambique and documented evidence of the Participant’s 
SHE and Maintenance Management Systems and processes.

Additionally, Participants must respond to the following 
questions numbered 1 to 7, with evidence provided where 
applicable, using the format of the section numbers set out 
below:

1. Evidence and CVs of personnel which shall relate to Slickline

Intervention operations: (i) Supervisors with at least 10 years

experience and having IWCF level-4 Well Control certification

(Well Intervention Pressure Control Program, including the
wireline element) from IWCF; (ii) Operators with at least 5

years experience and holding IWCF Level-2 Certification (Well

Intervention Pressure Control Program, including the wireline

element) from IWCF; (iii) Sampling Specialist with at least 3

years experience; (iv) Supervisors and Operators each having
at least 2 years experience in Sub-Sahara Africa; and (iv) each

with experience of understanding perforating, zone change

by shifting sliding sleeves, plug setting, setting of memory

ajuste de medidores de memória, PLT de memória, sondagem 
no fundo de poço, serviços de calibração, sonda de fundo 
de poço, detecção de fugas atrás de invólucros, registo de 
corrosão, pescaria pesada com linha trançada.

2. Fornecimento e gestão de um camião equipado com slickline
autónomo/unidade de linha trançada (todo o equipamento
deve ter menos de 5 anos a partir da data de fabrico) e qualquer
equipamento de superfície completo com: (i) central eléctrica
/ grua integral / compressor / tanque(s) de fluidos / bomba
de teste de pressão; (ii) Inclui equipamento de controlo de
pressão de 3”, 4” & 7”, incluindo os respectivos BOP’s e todo
o equipamento auxiliar necessário para ligar aos poços de
produção dos clientes; e (iii) todos os tamanhos necessários
de cabos cruzados, válvulas e ligações especializadas – tudo o
que for necessário para colocar ferramentas de terceiros num
poço de perfuração, tanto em operações de plataformas como
em operações sem plataformas, onde o Participante deverá
apresentar documentos como Certificados de Conformidade
(COC) e certificação reconhecida por terceiros de testes de
pressão, idade, princípios de reparação e apoio, fotografias e
histórico completo de manutenção de todo o equipamento.
A certificação deve também incluir mas não se deve limitar
a; ASME B31.3, API 16 C, NACE MR-01-75, API 6A, ou quaisquer
outras normas internacionalmente reconhecidas, quando
aplicável.

3. Documentação comprovativa de inspecção e teste de carga para
todos os equipamentos de elevação móveis em conformidade
com os requisitos legais, em particular os Regulamentos de
Operações e Equipamentos de Elevação de 1998 (“LOLER”), os
Regulamentos de Provisão e Utilização de Equipamentos de
Trabalho (“PUWER”) e equipamentos de elevação de acordo
com a API RP8B, ou outras normas semelhantes.

4. Documentação comprovativa da acreditação ISO e API, quando
aplicável - a ISO 9001 não é obrigatória e qualquer sistema /
manual de qualidade alternativo deverá ser analisado.

5. Dados comprovativos de pré-planeamento do trabalho,
execução, avaliação posterior do trabalho e um exemplo do
relatório de conclusão do poço, e apoio técnico.

gauges, memory PLT, bottomhole sampling, calliper services, 
downhole camera, leak detection behind casing, corrosion 

logging, heavy braided fishing.

2. Supply and management of a truck mounted, self-contained

slickline / braided line unit (all equipment to be less than 5

years from date of manufacture) and any associated surface
equipment complete with: (i) power pack / Integral crane /

compressor / fluid tank(s) / pressure test pump; (ii) Inclusive of

3”, 4” & 7” Pressure control equipment including their respective

BOP’s and all ancillary equipment required to connect with

the clients production wells; and (iii) all required sizes of
crossovers, valves and specialised connections – all which are

necessary to run third party downhole tools into a wellbore in

both rig and rigless operations where a Participant shall provide

evidence in the form of Certificates of Conformances (COC) and

a recognised third-party witness pressure testing certification,
age, repair and back-up philosophy, photographs and full

maintenance history of all equipment. Certification must

also include but shall not be limited to; ASME B31.3, API 16 C,

NACE MR-01-75, API 6A, or any other applicable Internationally

recognised standards where applicable.

3. Evidence of inspection and load test for all moveable lifting
tackle in accordance with legal requirements, in particular

Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations 1998

(“LOLER”), Provision and Use of Work Equipment Regulations

(“PUWER”) and lifting equipment to API RP8B, or all  other such

standards.

4. Evidence of ISO and API accreditation, where applicable - ISO
9001 is not mandatory and any alternative quality system /

manual shall be reviewed.

5. Evidence of job pre-planning, execution, post job review and

an example end of well report , and technical support.

6. Evidence of third party equipment  compatibility reviews anD

execution.

6. Documentos comprovativos de armazenamento e análises da
compatibilidade do transporte do equipamento.

7. Se as empresas moçambicanas não tiverem experiência
necessária, a Sasol incentiva a utilização de joint ventures (JV)
sempre que possível para assim se conseguir um alargamento
da capacidade local. No caso de ser proposta uma JV, é
favor fornecer todos os detalhes necessários, incluindo os
cronogramas.

A Sasol pré-qualifica os Participantes baseando-se em 
princípios de equidade com fornecedores idóneos que 
respeitem os prazos, a qualidade, a segurança, a saúde, o 
ambiente e o custo.

Caso deseje participar neste concurso de pré-qualificação, 
terá de enviar  até às 16h00 (hora de Moçambique) do dia 25 
de Março de 2022 as respostas e documentação respeitante a 
cada uma das perguntas acima mencionadas. O Participante 
deve responder em inglês. A sua resposta deve ser enviada 
para o seguinte endereço electrónico da Sasol:

WellDeliveryPrequalification@sasol.com

Por favor, coloque o seguinte no cabeçalho do seu e-mail:

“PRÉ-QUALIFICAÇÃO: SERVIÇOS DE SLICKLINE LISO”

Todas as informações em epígrafe e os documentos de pré-
qualificação que apresentar destinam-se apenas a identificar 
possíveis fornecedores com capacidade de aprovisionamento, 
e não deverão de forma alguma ser interpretados como 
um compromisso da Sasol adjudicar um contrato a um 
Participante. 

É intenção da Sasol encorajar e identificar Participantes com 
capacidades para o fornecimento de Serviços de Slickline 
Liso e posteriormente convidar apenas os Fornecedores 
com capacidade para tal, no parecer exclusivo da Sasol, a 
apresentarem uma proposta mais detalhada. No entanto, a 
Sasol não será obrigada a efectivar qualquer proposta como 
consequência deste concurso de pré-qualificação.

7. Where Mozambique owned companies do not have the required

experience, Sasol encourages the use of joint ventures (JV)

where possible to achieve an increase in local content. In

the event a JV is proposed please provide all required detail

including timelines.

Sasol shall prequalify Participants on the basis that all else is 
equal with a reputable source that does not compromise time, 
quality, safety, health, environment and cost.

In the event you wish to participate in this pre-qualification 
process, you will need to respond by 16:00 (Mozambique 
time) on 25 March 2022 with answers and evidence to each of 
the above questions. A Participant must provide its response 
in the English language. Your response shall be made to the 
following Sasol e-mail address:

WellDeliveryPrequalification@sasol.com

Kindly state the following in your e-mail header:

“PRE-QUALIFICATION: SURFACE SLICKLINE SERVICES”

All information above and the pre-qualification documents 
you submit are aimed at identifying capable sources of supply 
only and shall in no way be construed as a commitment from 
Sasol to award any contract to any Participant. 

It is the intent of Sasol to encourage and identify capable 
Surface Slickline Services and then invite only those capable 
Providers, in the sole opinion of Sasol, to submit a more 
detailed tender. However, Sasol shall not be obligated to 
effect any tender as a result of this pre-qualification process.

Prestação de Serviços de Slickine Liso

CONTRATO-QUADRO PARA A SASOL
CONVITE DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE E PRÉ-QUALIFICAÇÃO
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A Sasol Petroleum Temane Limitada (“Sasol”) convida 
fornecedores de tubos condutores de poços de petróleo 
interessados (o “Participante” ou “Participantes”) a 
responderem a este concurso de pré-qualificação. Os 
participantes devem estar registados em Moçambique e terem 
uma estrutura de negócio comprovada onde a totalidade 
ou uma parte do capital social é detido por moçambicanos. 
Quanto maior for o capital social moçambicano, maior 
será a pontuação de avaliação para tais Participantes. Um 
Participante estrangeiro registado, cujo capital social é 
maioritariamente estrangeiro,  não será considerado. 

A fim de ser considerado fornecedor para o aprovisionamento 
de Tubos Condutores os Participantes devem apresentar o 
seguinte: estrutura da empresa (destacando o registo de 
apropriação moçambicana); certidão de registo comercial 
da empresa; licença(s) comercial(is); IVA/NUIT; relatórios 
financeiros auditados dos últimos dois (2) anos; dados de 
contacto de pelo menos três (3) clientes e que serviços o 
Participante prestou a tais  clientes (esses clientes podem 
ser contactados pela Sasol para fornecerem referências), 
comprovando o número de anos de actividade em Moçambique 
e documentos comprovativos do SHE do Participante bem 
como Sistemas de Gestão da Manutenção e processos.

Além disso, os Participantes devem responder às 
seguintes perguntas numeradas de 1 a 6, com documentos 
comprovativos, quando aplicável, utilizando o formato dos 
números da secção indicados abaixo:

1. Comprovação da capacidade de fabrico e fornecimento de

Tubos condutores com as seguintes especificações:

• 24” SAWL 0.528”WT X70 soldadura de extremidade lisa ou

similar

• 20” SAWL 1.0 ”WT X56 20” SAWL 1.0 “WT X56 soldadura de

extremidade lisa ou similar

2. O Participante deve fornecer informações dos locais onde

realizou trabalhos e dos prazos de fabrico e entrega em

Moçambique.

3. Documentação comprovativa para verificação se o Participante

Sasol Petroleum Temane Limitada (“Sasol”) invites interested 
oil well conductor pipe suppliers (the “Participant” or 
“Participants”) to provide a response to this pre-qualification 
process. Participants must be registered in Mozambique and 
have a proven ownership structure where all or a portion 
of equity is owned by Mozambique nationals. The more 
Mozambique national equity the higher will be the evaluating 
score for such Participants. A wholly owned foreign registered 
Participant shall not be considered.  

In order to be considered as a qualified supplier for Conductor 
Pipe supply, Participants must submit the following: 
ownership structure (highlighting Mozambique national 
ownership); company registration certificate; commercial 
license(s); IVA/VAT/sales tax number; audited financial reports 
for the last two (2) years; contact details of at least three (3) 
clients and what services the Participant provided to such 
clients (such clients may be contacted by Sasol to provide 
references), evidence of the number of years operating in 
Mozambique and documented evidence of the Participant’s 
SHE and Maintenance Management Systems and processes.

Additionally, Participants must respond to the following 
question numbers 1 to 6, with evidence provided where 
applicable, using the format of the section numbers set out 
below:

1. Evidence of ability to manufacture and supply Conductor pipe

of the following specifications:

• 24” SAWL 0.528”WT X70 plain end butt weld or similar

• 20” SAWL 1.0 ”WT X56 plain end butt weld or similar

2. Participant to advise ex-works locations and the lead time to
manufacture and delivery to Mozambique.

3. Evidence to confirm whether Participant can supply conductor

pipe as per API specification. Evidence to confirm whether

Participant can supply goods that are designed, manufactured,

tem a capacidade de fornecer tubos condutores de acordo 

com a especificação API. Documentação comprovativa 

para verificação se o Participante tem capacidade de 
fornecer produtos desenhados, fabricados, aparafusados, 

inspeccionados e testados, etiquetados, armazenados, 

conservados, embalados e acondicionados, transportados e 

manuseados de acordo com a última edição da API Spec 5CT / 

ISO 11960, API Spec 5L / ISO3183 e outras Normas aplicáveis à 
Indústria Petrolífera e de Gás Natural.

4. Documentação comprovativa para verificação se o Participante

está certificado de acordo com a última edição do American

Petroleum Institute (API) Q1 e com o Programa de Monogramas

API. Por favor, providencie um scan do certificado.

5. O Participante deverá indicar o local mais próximo das

operações da Sasol que forneçam reparação certificada de
tubagens.  Por favor, forneça o nome da oficina e o tempo

aproximado de entrega.

6. Para a comunicação com os trabalhadores de perfuração e

logística da Sasol requer que os trabalhadores do participante

sejam fluentes na língua inglesa. O Participante deve indicar
quais são os trabalhadores encarregues da comunicação com

a Sasol em inglês.

A Sasol pré-qualifica os Participantes baseando-se nos 
princípios de equidade de fornecedores idóneos que respeitem 
os prazos, a qualidade, a segurança, a saúde, o ambiente e o 
custo.

Caso deseje participar neste concurso de pré-qualificação, 
terá de enviar  até às 16h00 (hora de Moçambique) do dia 25 
de Março de 2022 as respostas e a documentação respeitante 
a cada uma das perguntas acima mencionadas. O Participante 
deve responder ao concurso em inglês. A sua resposta deve 
ser enviada para o seguinte endereço electrónico da Sasol:

WellDeliveryPrequalification@sasol.com

Por favor, coloque o seguinte no cabeçalho do seu e-mail:

“PRÉ-QUALIFICAÇÃO: TUBOS CONDUTORES”

Todas as informações em epígrafe e os documentos de pré-

threaded, inspected and tested, marked, stored, preserved, 

packed and packaged, and transported and handled in 

accordance with the latest edition of API Spec 5CT / ISO 11960, 

API Spec 5L / ISO3183 and other applicable Petroleum and 
Natural Gas Industry Standards.

4. Evidence to confirm whether Participant is certified to the

latest edition of American Petroleum Institute (API) Q1 and the

associated API Monogram Program. Please provide a scan of

the certification.

5. Participant to advise the closest location to the Sasol

operations which can provide certified pipe repair. Please
provide workshop name and approximate turnaround time of

facility.

6. For communication with Sasol drilling and logistics personnel,

Participant personnel shall be fluent in the English language.

Participant to confirm its personnel who will liaise with Sasol
in English.

Sasol shall prequalify Participants on the basis that all else is 
equal with a reputable source that does not compromise time, 
quality, safety, health, environment and cost.

In the event you wish to participate in this pre-qualification 
process, you will need to respond by 16:00 (Mozambique time) 
on 25 March 2022 with answers and evidence to each of the 
above questions. A Participant must provide its response in the 
English language. Your response shall be made to the following 
Sasol e-mail address:

WellDeliveryPrequalification@sasol.com

Kindly state the following in your e-mail header:

“PRE-QUALIFICATION: CONDUCTOR PIPE”

All information above and the pre-qualification documents you 
submit are aimed at identifying capable sources of supply only 
and shall in no way be construed as a commitment from Sasol to 

qualificação que apresentar destinam-se apenas a identificar 
possíveis fornecedores com capacidade de aprovisionamento, 
e não deverão de forma alguma ser interpretados como 
um compromisso da Sasol adjudicar um contrato a um 
Participante. 

É intenção da Sasol encorajar e identificar Participantes 
com capacidades para o fornecimento de tubos condutores 
e posteriormente convidar apenas os Fornecedores com 
capacidade para tal, no parecer exclusivo da Sasol, a 
apresentarem uma proposta mais detalhada. No entanto, a 
Sasol não será obrigada a efectivar qualquer proposta como 
consequência deste concurso de pré-qualificação

award any contract to any Participant. 

It is the intent of Sasol to identify capable conductor pipe 
providers and then invite only those capable providers, in the 
sole opinion of Sasol, to submit a more detailed tender. However, 
Sasol shall not be obligated to effect any tender as a result of 
this pre-qualification process.

Fornecimento de Produtos Tubos Condutores   

CONTRATO-QUADRO PARA A SASOL
CONVITE À MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE E PRÉ-QUALIFICAÇÃO
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

1ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção Comercial deste Tribunal Judicial da Cidade de Maputo 

correm éditos de trinta (30) dias, citando o executado JÚLIO IVAN MESSA, com 

último domicílio voluntário geral conhecido no Bairro Mapulene, quarteirão 

60, casa nº 55, Chiango, província de Maputo, ora ausente em parte incerta do 

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

no jornal “Notícias”, pagar ao exequente BCI - BANCO COMERCIAL E DE 
INVESTIMENTOS, SA, a quantia de 2 094 853,37MT (dois milhões, noventa 
e quatro mil, oitocentos e cinquenta e três meticais e trinta e sete centavos), 

em dívida nos presentes Autos de Execução Ordinária nº 70/21-N, que por 

esta Secção lhe move o referido exequente ou, no mesmo prazo, nomear à 

penhora bens suficientes para tal pagamento e do mais que acrescer ou deduzir 
a oposição que tiver, nos termos do artigo 811º, nº 1, 812º e seguintes do 

Código do Processo Civil, sob pena de, não o fazendo, se devolver esse direito ao 

exequente, prosseguindo a execução seus termos do artigo 836º/1, a) do mesmo 

diploma legal, conforme tudo melhor consta da petição inicial, cujo duplicado se 

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

dentro das horas normais de expediente.

Maputo, aos 30 de Dezembro de 2021

A Ajudante de Escrivão
Felismina Jemisse Ubisse

Verifiquei

O Juiz de Direito
Dr. João de Almeida F. Guilherme
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UNIDADE DE GESTÃO DO PROCESSO KIMBERLEY, METAIS PRECIOSOS E GEMAS
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO DE OBRAS

Concurso Limitado Nº 39A003141/CL/01/UGPK/2022

1. A Unidade de Gestão do Processo Kimberley, Metais Preciosos e Gemas (UGPK) convida empresas  

interessadas a apresentarem propostas, fechadas, para a execução das Obras de Reabilitação
das instalações da UGPK na Província de  Manica, Cidade de Chimoio

2. Os concorrentes deverão ser titulares de alvará igual ou superior a 3ª classe, Categoria I,

Edificio e Monumentos,  nos termos do artigo 51 do Regulamento do Exercício da Actividade
de empreiteiro e consultor de Construção Civil, aprovado pelo Decreto n.º 94/2013, de 31 de

Dezembro, Cadastro Único actualizado, Certificado de Quitação as Finanças Públicas,
Certidão de Segurança Social actualizada, Declaração emitida pelo Instituto Nacional de
Estatística que comprove a prestação regular da Informação da Empresa.

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

Concurso ou adquirí-los na Secretaria do Serviço Provincial de Infra - Estruturas de Manica,

sita na AV. 25 de Setembro, 1° Andar, Edifício I, de Representação do Estado de Manica e ou na
UGPK, sita na Praça 25 de Junho, nº 380, 3º Andar, Cidade de Maputo, pela importância não

reembolsável de 1.000,00MT, depositada na conta nº 5418519006, Titular: UGPK, Metais

Preciosos e Gemas, Banco de Moçambique para cada conjunto.

4. As Propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 10.00 horas do dia 4/3/2022
e serão abertas em sessão pública, no Serviço Provincial de Infra - Estruturas de Manica, sita na

Av. 25 de Setembro, 1° Andar, Edifício I, de Representação do Estado de Manica, às 10.15 horas
do mesmo dia, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

5. A visita ao local de execução das obras terá lugar no dia 23/2/2022, pelas 10.00 horas.

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

8 de Março

Chimoio, aos 16 de Fevereiro de 2022

A Autoridade Competente

 (Ilegível)
2220

Escritório Sede de Moçambique
Rua A. W. Bayly, n.º 61. Maputo. Moçambique 
Tel: +258 21 490370. Telemóvel: +258 82 0001955 
Fax: +258 21 490375
NUIT – 700062147

CONCURSO PÚBLICO Ref.: 003/2022 – ADMIN/JHPIEGO MOÇAMBIQUE

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PCI

1. A JHPIEGO Mozambique convida por este meio empresas interessadas e elegíveis a  manifesta-
rem o seu interesse na apresentação de propostas em CARTA FECHADA para o fornecimento de
diverso material de PCI.

2. A manifestação de interesse está aberta a todos concorrentes legalmente registados e/ou ilegíveis
(anexar documentação relativa), pelo que, o processo será regido de acordo com as normas e
procedimentos em vigor na Jhpiego Moçambique.

3. A proposta deve ser apresentada em Meticais (MZN) indicando o valor unitário para cada item e
total dos items, o número do NUIT da Jhpiego, o valor do IVA deve ser referenciado a sua percenta-
gem. TODAS AS PROPOSTAS ABERTAS, enviadas sem as descrições acima referenciadas OU ENVIA-
DAS POR EMAIL SERÃO INVALIDADAS.

4. O período de validade das propostas deverá ser de 120 dias úteis, no mínimo.

5. O Caderno de encargos/informação adicional poderáo ser solicitados a partir do dia 11/2/2022
até ao dia 18/2/2022, pelo email: salma.buvane@jhpiego.org

6. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 12.00 horas do dia 23 de Feverei-
ro de 2022, com os seguintes dizeres:

JHPIEGO MOÇAMBIQUE

CONCURSO 003 / FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PCI

Av. Armando Tivane, nº 1608

Tel: 25821486422, Cell: 258 84 3123806, Fax: 258 21 490375

1262

1761
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES
_______________________________________________________________________________

Anúncio de Concurso Limitado
MINEDH -348/21/DAQUI/CL/B

_________________________________________________________________
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA MINEDH 

1. O Governo de Moçambique recebeu um crédito dos Parceiros de Cooperação para o apoio ao Plano
Estratégico do Sector da Educação e pretende aplicar parte deste financiamento para cobrir pagamentos
elegíveis nos contratos para a aquisição de  Equipamento Informático.

2. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano através do DAQUI – Departamento de Aquisições
convida empresas interessadas e qualificadas a apresentarem propostas em envelope fechado para o
fornecimento de equipamento informático nomeadamente:

• 12 Computadores de Mesa;

• 14 UPS;

• 6 Impressoras;

• 2 Fotocopiadoras.

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações no endereço abaixo indicado a partir do
dia 22 de Fevereiro de 2022, durante as horas normais de expediente e levantar os Documentos de
Concurso, mediante apresentação de um comprovativo de depósito da importância não reembolsável de
1000,00MT (mil meticais) na seguinte conta:

Titular: MINEDH
Moeda: MZN
Banco: Standard Bank, 
Conta nº.: 108-202374-100-8
NIB: 000301080202374100805

4. O período de validade das propostas é de 120 dias.

5. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 10.00 horas do dia 9 de Março de 2022
e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço, às 10.15 horas do mesmo dia, na presença dos
concorrentes que desejarem comparecer.

Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
Departamento de Aquisições
Avenida 24 de Julho, n.º 167, 7º Andar
Tel.: +258 21 490335
Maputo - Moçambique
Email:  aquisicoes.minedh@gmail.com

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

Maputo, Fevereiro de 2022

DAQUI

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
1ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO

Pela Primeira Secção Comercial deste Tribunal Judicial da Cidade de Maputo 
correm éditos de trinta (30) dias, citando o executado CARLOS MANUEL 
BRAZ, com última residência conhecida no Bairro de Infulene, Avenida Patrice 
Lumumba, casa número 8571, 2º andar, na cidade da Matola, ora ausente 
em parte incerta deste país, para, no prazo de dez (10) dias, que começa 
a correr depois de findo o dos éditos, tudo a contar da data da segunda e 
última publicação deste anúncio no Jornal “Notícias”, pagar ao exequente 
BCI - BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS, SA a quantia de 1 471 
636,99MT (um milhão, quatrocentos e setenta e um mil, seiscentos e 
trinta e seis meticais e noventa e nove centavos), em dívida nos presentes 
Autos de Execução Ordinária nº 81/2020-N, que por esta Secção lhe move 
o referido exequente ou, no mesmo prazo, nomear à penhora bens suficientes
para tal pagamento e do mais que acrescer ou deduzir a oposição que tiver,
nos termos dos artigos 811º, 812º e seguintes do Código do Processo Civil, sob
pena de, não o fazendo, se devolver esse direito ao exequente, prosseguindo a
execução seus termos do artigo 836º/1, a) do mesmo diploma legal, conforme
tudo melhor consta da petição inicial, cujo duplicado se encontra à disposição
nesta Secção, onde poderá solicitá-lo em qualquer dia útil dentro das horas
normais de expediente.

Maputo, aos 21 de Janeiro de 2022 

A Ajudante de Escrivão 
Felismina Jemisse Ubisse

Verifiquei

A Juíza de Direito
Drª Marquinha Pinto Basto
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DO TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE MAPUTO

Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE LANÇAMENTO DE CONCURSO

1. A Delegação da Província de Maputo pretende contratar uma empresa para prestação de serviços de manutenção, 
reparação, fornecimento de acessórios e novos aparelhos de ar-condicionado, nos seguintes locais:

a) Delegação da Provincia de Maputo;
b) Delegações Distritais da Machava; Manhiça; Marracuene, Moamba; Matutuine; Namaacha; e
c) Residência protocolar do Delegado Distrital da Manhiça.

2. Para o efeito, convida  pessoas singulares ou colectivas, vocacionadas na área de prestação de serviços de
refrigeração, devidamente licenciadas, interessadas e que reúnem requisitos de elegibilidade para apresentação de
propostas fechadas, de acordo com a informação abaixo:

Modalidade de 
Contratação

Objecto de contratação
Data e hora-limite de 

entrega das propostas

Data e hora-limite 
de abertura das 

propostas

CONCURSO LIMITADO 
Nº. 02/INSS/DPM/

UGEA/042.21/2022

Prestação de serviços de 
manutenção, reparação  e 

fornecimento de acessórios e novos 
aparelhos de ar-condicionado

4/3/2022 
pelas 10.00 horas

4/3/2022 
pelas 10.15 horas

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquirí-
los no edifício da Delegação da Provincia de Maputo, sito na Av. Governador Raimundo Bila, n.º 25 – UGEA, Cidade da
Matola, pela importância não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais);

4. A visita ao local é de carácter obrigatório e será realizada de acordo com o seguinte programa:

Locais Data Horário

(i) Delegação da Província de Maputo e Delegação Distrital
da Machava. 21/2/2022 9.00; 10.30; 11.30 às 12.00 horas, 

respectivamente

Delegação Distrital da Manhiça/residência do Delegado 
Distrital da manhiça 22/2/2022 10.00 horas

Delegação Distrital de Marrracuene 23/2/2022 10.00 horas
Delegação Distrital de Moamba 24/2/2022 10.00 horas
Delegação Distrtal de Matutuíne 25/2/2022 10.00 horas
Delegação Distrital de Namaacha 28/2/2022 10.00 horas

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

Matola, Fevereiro de 2022

A Autoridade Competente

(Ilegível)
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PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Concurso REF. 008/2022 – AQUISIÇÃO DE DESKTOPS COM MONITORES
 E MATERIAL INFORMÁTICO DOD

1. A JHPIEGO Mozambique convida por este meio empresas interessadas e elegíveis para
manifestarem o seu interesse na apresentação de propostas em CARTA FECHADA para
fornecimento de:

N.º Descrição/ 
Especificações Especificação correctas são exigidas Quantidade

1 Desktops e Monitores Ver caderno de encargos Ver caderno de 
encargos

2 Lotes I, II e III - Material 
informático Ver caderno de encargos Ver caderno de 

encargos

2. A manifestação de interesse está aberta a todos concorentes legalmente registados e
autorizados para o fornecimento de desktops (anexar documentação relativa). O processo 
será regido de acordo com as normas e procedimentos em vigor na Jhpiego Moçambique.

3. A proposta deve ser apresentada em Meticais (MZN) indicando o valor unitário para cada
item e valor total, o número do NUIT da Jhpiego, o valor do IVA deve ser referenciado a
sua percentagem. TODAS AS PROPOSTAS ABERTAS, enviadas sem as descrições acima
referenciadas OU ENVIADAS POR EMAIL SERÃO INVALIDADAS.

4. O período de validade das propostas deverá ser de 90 dias, no mínimo.

5. Cadernos de encargos/informação adicional poderão ser solicitados a partir do dia
21/2/2022 até ao dia 1/3/2022, pelo email: salma.buvane@jhpiego.org

6. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo, indicando o lote(s) pelo qual
concorre com o título “008/2022 – DESKTOPS COM MONITORES E MATERIAL
INFORMÁTICO - DOD” até às 15.00 horas do dia 3 de Março de 2022, pelo que, as mesmas 
serão abertas em sessão reservada e dirigida por um Comité de Avaliação interno, criado
para o efeito e, este processo será regido de acordo com as normas e procedimentos da
Jhpiego Mozambique.

JHPIEGO Mozambique
Av. Armando Tivane, n.º 1608

Cell: 258 84 3123806
Maputo – Moçambique
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
________

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEPARTAMENTO DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Tribunal Administrativo convida pessoas singulares, micro, pequenas e médias empre-

sas inscritas no Cadastro Único de Empreiteiros de Obras Públicas, Fornecedores de Bens
Prestadores de Serviços, a apresentarem propostas fechadas para os concursos discrimi-
nados na tabela abaixo:

N.º/0

Modalidade 
de contrata-

ção e respecti-
va referência

Objecto do 
Concurso

Data e hora de 
entrega das 
propostas

Data e hora de 
abertura das 

propostas

Local e 
hora de 

visita

Validade 
das 

propostas

Anúncio do 
posiciona-

mento

Garantia 
Provisória

01
11A000141/

CC/01/
TA/2022

Fornecimento 
de material de 
representação

23/2/2022
10.00 horas

23/2/2022
10.15 horas

N/A 90 dias 14/3/2022 N/A

02
11A000141/

CL/30/
TA/2022

Prestação de 
Serviços de 

Elaboração de 
Manual de Iden-
tidade Visual do 
Tribunal Admi-

nistrativo

1/3/2022
10.00 horas 

1/3/2022
10.15 horas

N/A 90 dias 14/3/2022 N/A

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos
do Concurso ou levantá-los, no Departamento das Aquisições do Tribunal Administra-
tivo, sita na Praça da Independência, n.º 1117, 1º andar, Cidade de Maputo, pela importân-
cia não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais) para cada conjunto, que deverá ser
depositada na conta bancária número 4568519003, do Banco de Moçambique.

a) Para o Concurso por Cotações não é necessário o depósito bancário.

3. As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado e serão abertas em ses-
são pública no mesmo local, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

4. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públi-
cas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º
5/2016, de 8 de Março.

Maputo, Fevereiro de 2022

Tribunal Administrativo
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ANÚNCIO DE VAGA

A Global Alliance Seguros, com sede em Maputo pretende admitir para seu quadro de pessoal (1) um(a) 
Subscritor(a) para trabalhar em seus escritórios em Maputo.

CARGO: Subscritor (a).

FINALIDADE GERAL DO TRABALHO:
Prestar um serviço profissional e de qualidade no apoio a subscrição, emissão de cotações, alterações de 
apolíces e tarefas administrativas relacionadas ao trabalho.

RESPONSABILIDADADES:
• Garantir que o processo de subscrição seja eficaz;
• Maximizar a satisfação do cliente;
• Reduzir custos e aumentar a rentabilidade.

HABILIDADES:
• Ser comunicativo;
• Ter capacidade de análise;
• Ter capacidade de tomar iniciativa e decisões;
• Ter capacidade de trabalhar sob pressão;
• Ter capacidade de relacionamento interpessoal;
• Ter habilidades de elaborar relatórios;
• Ser capaz de apresentar resultados e corresponder as expectativas dos clientes.

CONHECIMENTOS:
• Ter conhecimento de subscrição em Seguro - Ramo Não Vida;
• Ter experiência em métodos de venda eficazes e ideias inovadoras;
• Ter capacidade de garantir qualidade de trabalho e precisão de capturar informações sobre o sistema;

REQUISITOS MÍNIMOS: 
• Idade compreendida entre os 21 e 35 anos;
• Ter 12ª classe ou equivalente;
• Inglês e Português, fala e escrita fluentemente;
• Ser proficiente em MS Office (Word, Excel, PowerPoint e Outlook) e Internet.

VANTAGENS:
• Um (1) ano de experiência na área de Seguros.

Os interessados deverão enviar as cartas de candidatura, juntamente com o CV actualizado em português 
e inglês, cópia do bilhete de identidade autenticada, Certificados de habilitações literárias e profissionais 
autenticados, Registo Criminal, atestado de residência e cartas de recomendação/referência autenticadas, 2 
fotos tipo-passe, para Av. Marginal, parcela 141/C Maputo ou para o correio electrónico:
 recruitment@ga.co.mz até ao dia 24/2/2022. 
Somente Cvs seleccionados serão contactados.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

(CONSULTOR INDIVIDUAL) 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA APOIO NA PREPARAÇÃO DO 
PROJECTO E DAS CONDIÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO 

1. O Governo de Moçambique (GdM) recebeu um crédito de parceiros de cooperação para apoio ao
Plano Estratégico do Sector da Educação de Moçambique e pretende aplicar parte dos recursos deste
financiamento para o pagamento, ao abrigo de um contrato de Serviços de Consultoria a Assistência
Técnica para Apoio na Preparação do Projecto e das Condições de Implementação, incluindo a
Realização dos Seminários e Coordenação com o MGCAS.

2. De entre várias tarefas, o Consultor deve executar as seguintes tarefas: i) Apoiar na manutenção e
implementação contínua do Subsistema de Educação Pré-escolar desde o nível central, provincial e
distrital, nas comunidades beneficiadas; ii) Desenhar estratégias e mecanismos de capacitação das
equipas do projecto ao nível central, provincial e distrital; iii) Desenvolver o uso do plano de Monitoria
e Avaliação (MA) com foco específico na formação de actores locais no uso das ferramentas de MA.

3. Por conseguinte, o MINEDH convida consultores individuais elegíveis a manifestarem seu interesse
no provimento dos serviços acima mencionados. Os consultores interessados   deverão apresentar,
na altura da candidatura, uma carta de manifestação de interessente com Curriculum Vitae e os
documentos comprovativos das suas habilidades e experiência profissional.

Os consultores interessados deverão possuir as seguintes qualificações: i) nível superior nas áreas de 
Ciências de Gestão de Educação,  Administração Pública, Sociologia ou outras áreas afins; ii) deve ter 
pelo menos cinco (5) anos de experiência na implementação de projectos a nível nacional e local.

Chama – se atenção dos consultores interessados para a Secção III, parágrafos 3.14, 3.16 e 3.14 do 
Regulamento de Aquisições para os Mutuários do “IPF” do Banco Mundial de Julho de 2016, estabelecendo 
a política do Banco Mundial sobre o conflito de interesse.

4. O consultor será seleccionado de acordo como método de selecção para consultores individuais –
método estabelecido no Regulamento de Aquisições do Banco Mundial.

5. Os consultores interessados   poderão obter os Termos de Referência detalhados no endereço
fornecido abaixo, ou solicitar uma cópia electrónica através do seguinte endereço electrónico:
aquisicoes.minedh@gmail.com   das 8.30 às 15.00 horas (GMT + 2) antes da data de encerramento;

6. As Manifestações de Interesse deverão ser entregues no endereço abaixo até às 15.00 horas (GMT
+2) do dia 2 de Março de 2022

Ministério da Educação e Desenvolvimento (MINED) 
Departamento de Aquisições
Avenida 24 de Julho,  7º Andar
Endereço Electrónico: aquisicoes.minedh@gmail.com 
Tel: Telefone (+258) 21 490335 ou (+258) 21 492973
Maputo – Moçambique
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano

Departamento de Aquisições

Anúncio de Concurso Público
MINEDH - 354/22/DAQUI/CP/S

_______________________________
Prestação de Serviços de Manutenção de Viaturas 

No âmbito da implementação das suas actividades, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano  
pretende contratar um provedor de serviços de Manutenção e Reparação de Viaturas.

Para o efeito, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano convida empresas qualificadas e 
interessadas a apresentarem propostas fechadas para prestação de Serviços de Manutenção e Reparação 
de Viaturas .

Lote 1 - Manutenção e Reparação de Viaturas;
Lote 2 - Manutenção e Reparação de Viaturas Multimarcas.

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações ou levantar os Documentos de
Concurso no endereço abaixo, a partir do dia 22 de Fevereiro de 2022, durante as horas normais
de expediente, contra o depósito da importância não reembolsável de 1000,00MT (mil meticais)
na seguinte conta:

• Titular da Conta: Ministério de Educação e Desenvolvimento Humano
• Banco: Standard Bank,
• Conta N.º: 108-202374-100-8 - MZM
• NIB: 000301080202374100805

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

3. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 10.00 horas do dia 18 de Março
de 2022 e serão imediatamente abertas em sessão pública, no mesmo endereço, na presença dos
concorrentes que desejarem assistir o acto.

Endereço:
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
 Departamento de Aquisições
 Avenida 24 de Julho, n.º 167, 7º Andar
 Maputo 
 Telefone (+258) 21 490335, 21 492973 
 Email: aquisicoes.minedh@gmail.com

4. As propostas deverão ser acompanhadas de garantia provisória válida por 120 dias:
Lote – 1: 120.000,00MT
Lote – 2: 120.000,00MT 

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

DAQUI
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N
o âmbito dos
Acordos de
Desenvolvimento
Local (ADL), ao
longo do ano de

2021, a Sasol entregou 
às comunidades de 
Govuro e Inhassoro 
várias infra-estruturas de 
abastecimento de água. 
Trata-se de 51 furos de 
abastecimento de água 
reabilitados e outros 10 
construídos de raiz. Deste 
lote, 42 beneficiam as 
comunidades do Distrito 
de Inhassoro e 19 as do 
Distrito de Govuro, norte 
de Inhambane.

Para 2022, a Sasol 
tem um plano ambicioso, 
que contempla a 
construção de sistemas 
de abastecimento, que 
vão fornecer o precioso 

Sasol investe em abastecimento 
de água em Govuro e Inhassoro

2021

Investimento da Sasol em abastecimento de água em 2021

F
O

N
TA

N
Á

R
IO

S

Fontanários a serem reabilitados Total de 
Fontanários 
em reabilitação 
e Sistemas de 
Abastecimento 
em construção 

Sistemas de Abastecimento em construção

Total

GOVURO      INHASSORO

3 20

   6 6

23

Total

12
35

Prevê-se atingir a meta de  cerca 

de 2 mil ligações domiciliarias, 

em consonância com a iniciativa 

governamental Água para a Vida

Investimento da Sasol em abastecimento de água em 2022

2022

Comunidades 
definem as 
prioridades do 
investimento

O envolvimento da 
comunidade na gestão 
e monitoria de destes 
projectos são de extrema 
relevância para garantir 
a sua sustentabilidade.  
Da consulta feita, as co-
munidades e os governos 
distritais elegeram o 
abastecimento de água, 

como prioridade número 
um.

A Sasol, através 
do seu parceiro de 
implementação, a SNV, 
tem estado a capacitar 
as comunidades, de 

modo a prepará-las 
para gerir os sistemas 
de abastecimento de 
água. No âmbito deste 
projecto, os Governos dos 
dois distritos receberam 
uma viatura cada, para 
assistência técnica às 
comunidades. 

Para além projectos 
de água, no âmbito 
dos ADL, a Sasol 
implementa iniciativas 
de desenvolvimento 
económico, ordenamento 
territorial, promoção do 
desporto e capacitação 
em oportunidades de 
emprego e auto-emprego.

Os Acordos de 
Desenvolvimento Local 
(ADL) representam 
as prioridades para o 
financiamento de projectos 
de desenvolvimento, 
baseados na Política 
de Responsabilidade 
Social Empresarial, para 
a Indústria Extractiva, 
assinados em Setembro 
de 2019, com os 
Governos dos Distritos de 
Govuro e Inhassoro e 37 
comunidades locais.

F
O

N
TA

N
Á

R
IO

S

Fontanários a serem reabilitados Total de 
Fontanários 

em reabilitação 
e Sistemas de 

Abastecimento 

em construção 

Sistemas de Abastecimento em construção

Total

GOVURO      INHASSORO

 16  35

 3   7

51

Total

10
61

Testemunhamos 
com muita satisfação 
a colheita de 
bons frutos, nas 
diversas áreas de 
intervenção, criados 
pelos Acordos de 
Desenvolvimento 
Local.

Ovídio Rodolfo
Director Geral da Sasol em 
Moçambique  

Parabéns à Sasol 

pela concretização 

de acções visíveis, 

na implementação 

dos ADL.

Dulce Canhemba
Administradora de Inhassoro.

As iniciativas 

dos ADL estão a 

contribuir para 

a melhoria da 

qualidade de vida 

das comunidades.

Fernando Muzimbigua
Administrador Govuro

Já estamos a sentir 
o impacto das
iniciativas da Sasol.
Encorajamos a Sasol
a continuar com
estes projectos.

Justino Sainda 
Presidente do Comité de 
Parceria de Govuro

reservatórios e redes 
de distribuição. A água, 
depois de captada, será 
tratada e armazenada 
em reservatórios que 
alimentam uma rede de 
distribuição.

O Sistema de 
Abastecimento de Água 
de Inhassoro beneficiará 
a cerca de 21 mil Pessoas

Neste semestre, a Sasol e a ENH vão 
entregar um projecto estruturante – o 
chamado Sistema de Abastecimento 
de Água de Inhassoro - que 
beneficiará mais de 21 mil pessoas, 
estando previstas cerca de 2 mil 
ligações domiciliarias, em consonância 
com a iniciativa governamental Água 
para a Vida (Pravida). 

Este projecto vai aumentar o acesso 
ao serviço de abastecimento de água, 
que contribuirá para a redução de 
doenças resultantes do consumo de 
água imprópria.

líquido às escolas e 
unidades sanitárias dos 
Distritos de Inhassoro e 
Govuro. 

Os Sistemas de 
Abastecimento são 
compostos por furos, 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos

Gabinete de Reconstrução Pós-Ciclone Idai (GREPOC)
Multinational- Post Cyclones Idai and Kenneth Emergency Recovery and Resilience Programme for 

Mozambique, Malawi and Zimbabwe (PCIREP)

Pedido de Manisfestação de Interesse para Supervisão das Obras de 
Reabilitação dos Escritórios do INAM, IP e da Construção da Torre de 

Radar na Beira
Data:  18 de Fevereiro de 2022

Grant N.º: 5900155015802
ID: P-Z1-AZ0-014

RDGS/AHAI/RDRI/RDTS/COZW/COMZ/COMWDEPARTMENTS
RFP 093/PCIREP/GREPOC/SERVICES/22

O Governo de Moçambique recebeu uma doação do Banco Africano de Desenvolvimento para apoiar o Post Cyclones 
Idai and Kenneth Emergency Recovery and Resilience Programme for Mozambique, Malawi and Zimbabwe, e pretende 
aplicar parte dessa doação em pagamentos elegíveis sob o contrato de uma Firma de Consultoria para Supervisão das 
Obras de Reabilitação dos Escritórios do INAM, IP e da Construção da Torre de Radar na Beira.

Os serviços de Supervisão visam assegurar que as Obras de Reabilitação dos Escritórios do INAM IP e da Construção 
da Torre de Radar na Beira e suas obras auxiliares sejam implementadas de acordo com o Contrato de uma maneira 
coordenada, com um alto padrão de mão de obra e qualidade dos materiais empregues, dentro do período de 
construção programado e em conformidade com os desenhos aprovados, especificações e gestão de contratos e 
padrões ambientais aceitáveis e de acordo com os requisitos do Cliente pelo período de 1 ano com início esperado em 
Junho de 2022. A supervisão será efectuada nos locais das Obras Civis, cidade da Beira, Província de Sofala.

O INAM, IP agora convida consultores qualificados a manifestarem interesse em fornecer esses serviços. O uso da língua 
inglesa é obrigatório. Os consultores interessados deverão fornecer informações que indiquem que estão qualificados 
para realizar os serviços (brochuras, descrição de tarefas semelhantes, experiência em condições semelhantes, 
existência de habilitações apropriadas entre os funcionários, etc.). Os especialistas-chave não serão avaliados na fase 
de pré-selecção.

Os consultores poderão associar-se a outras empresas para melhorar suas qualificações, mas devem indicar claramente 
se a associação está na forma de joint venture e/ou subconsultoria. No caso de uma joint venture, todos os sócios da 
joint venture serão solidariamente responsáveis por todo o contrato, se seleccionados.

Os critérios de elegibilidade e o procedimento de selecção são de acordo com o Procurement Framework, dated 

2015 do Banco Africano de Desenvolvimento, que está disponível no site do Banco: http://www.afdb.org. 

Os consultores interessados poderão obter mais informações e os Termos de Referência através de 
 procurement@grepoc.org.mz durante o horário de expediente, 9.00 às 14.00 horas.

As manifestações de interesse deverão ser enviadas para procurement@grepoc.org.mz até às 10.30 horas do dia 
4 de Março de 2022 e mencionar “Supervision of rehabilitation of INAM’s Beira Offices and the construction of 
Doppler Radar tower in Beira Airport”.

Gabinete de Reconstrução Pós Ciclone Idai, GREPOC/PCIREP Sala de Reuniões
Luís Paulo Mandlate, Director Executivo 
Av. 25 de Setembro, n.º 916, 2.º andar, Maputo - Moçambique
Endereço de correio electrónico: procurement@grepoc.org.mz
Cell: N/A
Website: www.grepoc.org.mz

 O Director Executivo
(Ilegível) 

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

SERVIÇO DE JUSTIÇA E TRABALHO
SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE 
LUÍS PEDRO FOSECA XAVIER DE BASTOS

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de quinze de Fevereiro 
de dois mil e vinte e dois, exarada de folhas trinta a trinta e um, do livro de 
notas para escrituras diversas número trezentos e sessenta e cinco, traço “B”, 
do Segundo Cartório Notarial de Maputo, perante mim, DANILO MOMADE BAY, 
Conservador e Notário Superior, em exercício no referido Cartório, foi celebrada 
uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de LUÍS PEDRO FOSECA 
XAVIER DE BASTOS, de cinquenta e dois anos de idade, no estado de solteiro, de 
nacionalidade moçambicana, com última residência habitual no Bairro Polana-
Cimento “A”, filho de Marco Augusto Fonseca Xavier de Basto e de Maria Álvaro 
Cardoso Duque Fonseca Xavier de Basto.
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição da sua 
última vontade. Deixou como únicos e universais herdeiros de todos seus bens, 
seus filhos: LUANA SOFIA XAVIER DE BASTOS e MARCO DANIEL XAVIER DE 
BASTOS, solteiros, menores, naturais de Maputo.
Que segundo a lei não há quem com eles possa concorrer a esta sucessão. Que da 
herança fazem parte bens móveis e imóveis, incluindo contas bancárias.

Está Conforme
Maputo, aos 17 de Fevereiro de 2022

A Notária
(Ilegível)
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1. O Governo de Moçambique (GdM) solicitou uma subvenção da Agên-

cia Internacional para o Desenvolvimento (IDA) para o custeio do Pro-

jecto de Melhoraria da Aprendizagem e Emponderamento da Rapari-

ga e pretende aplicar parte destes recursos para contratar serviços

de consultoria para avaliação, levantamento físico e elaboração dos
projectos executivos dos edifícios existentes  nas escolas primárias
identificadas, nas províncias de Nampula, Cabo Delegado e Niassa.

2. Os Serviços de Consultoria incluem, entre outras tarefas, (i) a Reali-
zação de levantamentos técnicos das escolas convencionais para ela-

borar uma lista preliminar de escolas com base na solidez estrutural,

(ii) Fazer o levantamento da implantação dos diversos objectos da es-

cola, (iii) Fazer as medições dos edifícios existentes e o levantamento
dos danos causados pelas calamidades, (iv) Fazer o levantamento da
situação ambiental e social através do preenchimento de formulários
produzidos para o efeito, (v) Elaboração do projecto executivo e do-

cumentos de concurso para requalificação de escolas e (vi) Criar uma
base de dados contendo a informação detalhada, incluindo o custo

estimado de requalificação de cada escola avaliada;

3. Assim, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MI-

NEDH) convida empresas de consultoria elegíveis a manifestarem o
seu interesse na provisão de serviços para a consultoria acima refe-

rida. Os consultores interessados deverão fornecer informações que
demonstrem que possuem as qualificações necessárias e a experiên-

cia relevante para a realização dos serviços. O processo de selecção

(“short-listing”) será baseado nos seguintes critérios: (i) a experiência
geral da empresa; (ii) a experiência da empresa nas áreas objectos

deste concurso e, (iii) experiência da empresa no monitoramento de 
salvaguardas ambientais e sociais em obras de construção.

4. Os Consultores poderão associar-se a outras firmas e formar “joint

ventures” ou sub-consultorias para melhorar as suas qualificações.

Chama – se atenção dos consultores interessados para a Secção III,

parágrafos 3.14, 3.16 e 3.14 do Regulamento de Aquisições para os Mu-

tuários do “IPF” do Banco Mundial de Julho de 2016, estabelecendo a 
política do Banco Mundial sobre o conflito de interesse.

5. O consultor será seleccionado de acordo com o método de selecção
QCBS – método estabelecido no Regulamento de Aquisições do Ban-

co Mundial, edição de Novembro 2020, aberto a todos concorrentes

elegíveis e definidos no Regulamento de Aquisições.

6. As Manifestações de Interesse deverão ser entregues no endereço abaixo
até às 15.00 horas (GMT +2) do dia  2 de Março de 2022.

Ministério da Educação e Desenvolvimento (MINEDH)
Departamento de Aquisições
Avenida 24 de Julho, 7º Andar

Endereço Electrónico: aquisicoes.minedh@gmail.com
Tel: Telefone (+258) 21 490335 ou (+258) 21 492973
Maputo – Moçambique

Maputo, Fevereiro de 2022

A Entidade Contratante
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

PROJECTO “MELHORAR A APRENDIZAGEM E EMPODERAR RAPARIGAS EM MOÇAMBIQUE”

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 

AVALIAÇÃO, LEVANTAMENTO FÍSICO DOS EDIFÍCIOS EXISTENTES  NAS ESCOLAS PRIMÁRIAS IDENTIFICADAS E ELABORAÇÃO DOS 
PROJECTOS EXECUTIVOS PARA A SUA REQUALIFICAÇÃO COMO ESCOLAS BÁSICAS, OBSERVANDO OS ASPECTOS DE RESILIÊNCIA E 

CONFORME O PADRÃO DE INFRA-ESTRUTURAS PARA O ENSINO BÁSICO EM MOÇAMBIQUE

(Zona Norte)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério das Obras Públicas Habitação e Recursos Hídricos

Gabinete de Reconstrução Pós Ciclone Idai (GREPOC)

POST CYCLONE IDAI AND KENNETH EMERGENCY RECOVERY AND RESILIENCE PROGRAMME FOR 
MOZAMBIQUE, MALAWI AND ZIMBABWE – (PCIREP)

Request for Expression of Interest
Supervision of the Rehabilitation of INAM’s Beira Offices and the 

Construction of Doppler Radar tower in Beira Airport 
(Consulting Firm)

Date:  18th of February, 2022
Grant No: 5900155015802

ID: P-Z1-AZ0-014
RDGS/AHAI/RDRI/RDTS/COZW/COMZ/COMWDEPARTMENTS

RFP 093/PCIREP/GREPOC/SERVICES/22

The Republic of Mozambique has received financing from the African Development Bank toward the cost of the Post 
Cyclone IDAI and KENNETH Emergency Recovery and Resilience Programme for MOZAMBIQUE, MALAWI and 
ZIMBABWE, and intends to apply part of the agreed amount for this loan to payments under the contract for the 
Supervision of the Rehabilitation of INAM’s Beira Offices and the Construction of Doppler Radar tower in Beira 
Airport.

The Consulting services that include supervision of the rehabilitation of INAM’s Beira Offices and the construction 
of Doppler Radar tower in Beira Airport under this contract are to be performed by a Firm which will ensure that 
the construction and rehabilitation Civil Works and the ancillary works are implemented according to the Contract 
in an orderly manner with a high standard of workmanship and specified quality of materials within the scheduled 
construction period and in conformity with the approved drawings, specifications and contract management and 
acceptable environmental standards. The assignment shall be carried in the civil works sites located in Beira city, Sofala 
Province. The construction period will be for one year, expected to start in June, 2022. 

Gabinete de Reconstrução Pós Ciclone Idai now invites eligible consultants to indicate their interest in providing these 
services. The use of English language is mandatory. Interested consultants must provide information indicating that they 
are qualified to perform the services (brochures, description of similar assignments, experience in similar conditions, 
availability of appropriate skills among staff, etc.). Key Experts will not be evaluated at the shortlisting stage. 

Consultants may associate with other firms to enhance their qualifications, but should indicate clearly whether the 
association is in the form of a joint venture and/or a sub-consultancy. In the case of a joint venture, all the partners in the 
joint venture shall be jointly and severally liable for the entire contract, if selected.

Eligibility criteria, establishment of the short-list and the selection procedure shall be in accordance with the QCBS 
method set out in the the African Development Bank Procurement Framework, dated 2015, which is available on the 
Bank’s website at http://www.afdb.org

Interested consultants may obtain further information, including the Terms of Reference, at procurement@grepoc.org.
mz during office hours 09.00 to 14.00 hours.

Expressions of interest must be delivered to procurement@grepoc.org.mz by 4th of March, 2022 at 1030 hours and 
mention “Supervision of rehabilitation of INAM’s Beira Offices and the construction of Doppler Radar tower in 
Beira Airport”.

Gabinete de Reconstrução Pós Ciclone Idai, GREPOC/PCIREP meeting room
Luís Paulo Mandlate, Executive Director
Av. 25 de Setembro, n.º 916, 2nd floor – Maputo – Moçambique
Electronic mail address: procurement@grepoc.org.mz 
Website: www.grepoc.org.mz 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS 

DIRECÇÃO NACIONAL DOS REGISTOS E NOTARIADO

ANÚNCIO
Faz-se público que ZEFANIAS NELSON MAPILELE, natural de Xai-Xai e 
residente no Bairro Kumbeza, província de Maputo, requereu autorização 
para a mudança do nome da sua filha menor LIRA CRISTINA ZEFANIAS 
MAPILELE, para passar a usar o nome completo de LIRA MILAGROSA 
PAULO MAPILELE.

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

Maputo, aos 6 de Setembro de 2021

O Director Nacional
Arafat Nadim de Almeida Jumá Zamila

(Conservador e Notário Superior)
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PUBLICIDADE 19Sexta-feira, 18 de Fevereiro de 2022

CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE LICHINGA
GABINETE DO PRESIDENTE

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com o art. 63, n°1 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, o Conselho Municipal da Cidade de Lichinga, através do FIIA, 
comunica a adjudicação do objecto do concurso abaixo indicado:

N.º de Concurso Público Objecto Empresa Valor Total Incluindo IVA

50001420/CP/08/2021
Contratação de Fornecedor de Bens para: Aquisição de 10 
Contentores para recolha de Resíduos Sólidos 

YAO INFORMÁTICA 4.898.764,00MT

Lichinga, aos 17 de Fevereiro de 2022

O Presidente
(Assinatura Ilegível)

Luís António Saide Jumo 
(Especialista da Educação)

2

ANÚNCIO
O VENERANDO JUIZ DESEMBARGADOR E PRESIDENTE 

DO TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE CABO 
DELGADO-PEMBA

Faz saber que o dia 1 de Março de 2022, pelas 10.00 horas, no 
Tribunal Judicial da Província de Cabo Delgado, foi designado 
para a venda por meio de propostas em carta fechada, em 
primeira praça, nos Autos de Carta Precatória para Venda de 
Imóvel, nº 03/2022, movida pelo exequente NOSSO BANCO, 
SOCIEDADE EM LIQUIDAÇÃO, representado pelos seus 
Procuradores, os Srs. Drs. Pedro Macaringue, Celso Tsungo, 
Armando Massango e outros, Advogados, com domicílio 
profissional na cidade de Maputo, contra os executados: RECOL, 
LDA, MAMADE RIAGE ABDALA ISMAIl e KHATUBAI ABDALA, 
com domicílio nesta cidade de Pemba, Av. do Chai, representados 
pelo seu mandatário judicial, o Sr. Dr. Nor Lala Júnior, ordenada 
nos Autos de Execução Ordinária nº 88/2018-P, que correm 
seus termos na 1ª Secção Comercial do Tribunal Judicial da 
Cidade de Maputo, para garantia de pagamento da quantia 
exequenda de 240 901 476,00MT (duzentos e quarenta 
milhões, novecentos e um mil, quatrocentos e setenta e 
seis meticais), custas prováveis e demais despesas legais, nos 
termos do nº 1, do artigo 901º, do CPC, o seguinte imóvel.

VERBA ÚNICA
Imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial de Pemba, 
sob o nº 3667 a fls. 12v, do livro B-12 e inscrito na mesma 
Conservatória sob o nº 4272 a fls. 122v, do livro G-17, a favor de 
Mamade Riage Abdala Ismail, pelo valor mínimo de 32 290 
000,00MT (trinta e dois milhões, duzentos e noventa mil 
meticais), cujo exequente requereu a adjudicação pelo mesmo 
valor à seu favor. - Art. 877º, do CPC.
São convidadas todas as pessoas com interesse na compra do 
imóvel, para comparecerem na sala de sessões deste Tribunal, 
no dia e hora marcada, para se proceder à venda ao preço 
mínimo supracitado.

Pemba, aos sete dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e 
vinte e dois.

O Juiz-Presidente
Dr. António Sebastião Fernando Matimula

(Juiz Desembargador)

O Distribuidor Provincial
Dr. José Leão

(Escrivão de Direito de 1ª)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO TRABALHO, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL

Instituto Nacional de Segurança Social
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE MAPUTO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ADITAMENTO AO ANÚNCIO DO CONCURSO 
LIMITADO Nº 16/INSS/DPM/UGEA/2021

No dia 14 de Setembro de 2021, a Delegação Provincial de Maputo, 
por lapso, lançou o concurso em epígrafe, para contratação de uma 
empresa especializada na prestação de serviços de segurança 
privada às instalações da Sede da Delegação da Província de 
Maputo, Delegações Distritais de Machava, Manhiça, Matutuíne, 
Moamba, Marracuene, Boane, Namaacha, Magude, e residências 
protocolares de Fomento Sial e da Manhiça, contudo, por causa do 
valor de adjudicação, 7.349.238,00MT (sete milhões, trezentos e 
quarenta e nove mil, duzentos e trinta e oito meticais), o mesmo 
enquadra-se na modalidade de Concurso Público, nos termos do 
artigo 44 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.

Matola, Fevereiro de 2022
A Autoridade Competente

(Ilegível)
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1. O Hospital Provincial de Xai-Xai convida pessoas colectivas ou singulares nacionais, interessadas
a apresentarem propostas fechadas para os concursos discriminados na tabela abaixo:

N.º de
ordem

Nᵒ do 
Concurso

Modalidade do 
Concurso

Objecto do Concurso

Data e hora-
limite de 

entrega de 
documentos

Data e 
hora de 

abertura 
das 

propostas

Custo do 
Documento 
de Concuro

01
01/HPXX-

UGEA-GZ/22
Concurso Público

Fornecimento de 
géneros alimentícios

10/3/2022
7.45 horas

10/3/2022 
8.00 horas

1.500,00

02
02/HPXX-

UGEA-GZ/22
Concurso Limitado

Fornecimento de 
material de higiene e 

limpeza

1/3/2021 
8.45 horas

1/3/2022 
9.00 horas

1.000,00

03
03/HPXX-

UGEA-GZ/22
Concurso Público

Fornecimento de 
material de expediente

10/3/2022 
8.45 horas 

10/3/2022
9.00 horas

1.500,00

04
04/HPXX-

UGEA-GZ/22
Concurso Limitado 

Fornecimento de gás 
doméstico

1/3/2022
9.45 horas

1/3/2022
10.00 horas

1.000,00

05
05/HPXX-

UGEA-GZ/22
Concurso Público

Fornecimento 
de combustível e 

lubrificantes

10/3/20212
10.45 horas

10/3/2022 
11.00 horas

1.500,00

06
06/HPXX-

UGEA-GZ/22

Concurso 
de Pequena 
Dimensão 

Fornecimento de pão
1/3/2022 

10.45 horas
1/3/2022

11.00 horas
500,00

07
07/HPXX-

UGEA-GZ/22

Concurso 
de Pequena 
Dimensão

Fornecimento de 
material eléctrico

1/3/2022
11.45 horas

1/3/2022 
12.00 horas

500,00

08
08/HPXX-

UGEA-GZ/22

Concurso 
de Pequena 
Dimensão

Fornecimento de 
material de carpintaria

1/3/2022 
12.45 horas

1/3/2022 
13.00 horas

500,00

09
09/HPXX-

UGEA-GZ/22

Concurso 
de Pequena 
Dimensão

Fornecimento de 
material de canalização

2/3/2022 
7.45 horas

2/3/2022
8.00 horas

500,00

10
10/HPXX-

UGEA-GZ/22

Concurso 
de Pequena 
Dimensão

Fornecimento de 
refeições

2/3/2022
7.45 horas

2/3/2022 
8.00 horas

500,00

11
11/HPXX-

UGEA-GZ/22

Concurso 
de Pequena 
Dimensão

Fornecimento de lanche
2/3/2022
8.45 horas

2/3/2022 
9.00 horas

500,00

12
12/HPXX-

UGEA-GZ/22

Concurso 
de Pequena 
Dimensão

Prestação de serviços 
de manutenção 
e reparação de 
equipamento 

informático e instalação 
de anti-vírus

2/3/2022 
9.45 horas

2/3/2022
10.00 horas

500,00

13
13/HPXX-

UGEA-GZ/22
Concurso Limitado

Prestação de serviço 
de segurança das 
instalações e do 

património do hospital

2/3/2022
10.45 horas

2/3/2022 
11.00 horas

1.000,00

14
14/HPXX-

UGEA-GZ/22

Concurso 
de Pequena 
Dimensão

Prestação de serviços 
de serralharia

2/3/2022 
11.45 horas

2/3/2022 
12.00 horas

500,00

15
15/HPXX-

UGEA-GZ/22
Concurso Limitado

Prestação de serviços 
de manutenção e 

reparação de viaturas e 
gerador de emergência

2/3/2022 
12.45 horas

2/3/2022
13.00 horas

1.000,00

16
16/HPXX-

UGEA-GZ/22
Concurso Limitado

Prestação de serviços 
de manutenção de 

extintores de incêndio

3/3/2022
7.45 horas

3/3/2022 
8.00 horas 1.000,00

17
17/HPXX-

UGEA-GZ/22
Concurso Limitado

Prestação de serviços 
de manutenção 
e reparação de 

equipamento de frio

3/3/2022
8.45 horas

3/3/2022 
9.00 horas

1.000,00

18
18/HPXX-

UGEA-GZ/22

Concurso 
de Pequena 
Dimensão

Prestação de serviços 
de canalização, limpeza 

das fossas e esgotos

3/3/2022
9.45 horas

3/3/2022
10.00 horas

500,00

19
19/HPXX-

UGEA-GZ/22

Concurso 
de Pequena 
Dimensão

Prestação de serviços 
de desratização

3/3/2022
10.45 horas

3/3/2022 
11.00 horas

500,00

20
20/HPXX-

UGEA-GZ/22

Concurso 
de Pequena 
Dimensão

Prestação de serviços 
de reparação de pneus

3/3/2022 
11.45 horas

3/3/2022 
12.00 horas

500,00

21
21/HPXX-

UGEA-GZ/22

Concurso 
de Pequena 
Dimensão

Fornecimento de 
garrafões de água 

mineral

3/3/2022 
12.45 horas

3/3/2022
13.00 horas

500,00

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do
concurso ou levantá-los na UGEA do Hospital Provincial, sita no Bairro 13, Rua do Hospital Provincial, 
cidade de Xai-Xai, pela importância não rembolsável indicada na tabela acima, que deverá ser
depositada na conta bancária número: 2946279 BIM

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

4. Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de
Março.

Xai-Xai, Fevereiro de 2022

A Autoridade Competente

(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO

SERVIÇO PROVINCIAL DE SAÚDE

HOSPITAL PROVINCIAL DE XAI-XAI

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA)

ANÚNCIO DE CONCURSOS

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
__________

MINISTÉRIO DO TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE CABO DELGADO

 UNIDADE GESTORA E EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE PUBLICAÇÃO DE CONCURSOS

1. A Delegação Provincial do INSS de Cabo Delgado convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras, interessadas e que reúnam requisitos de
elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para o fornecimento e prestação de serviços, abaixo indicados:

ANÚNCIO DE PUBLICAÇÃO DE CONCURSOS

N.º de Concurso e Modalidade Objecto de contratação
Custo de 

Caderno de 
Encargo

Data e hora de en-
trega

Data e hora de 
abertura

Valor de garantia 
provisória

001/INSS/DPC-D/CL/UGEA/071/2022
Concurso Limitado

Contratação de uma empresa de higiene e limpeza no edifício-sede do INSS 
de Cabo Delgado, Delegações Distritais de Montepuez e Chiúre

1.000,00MT
 9.00 horas do dia 

1/3/2022
9.15 horas do dia 

1/3/2022
Não 

requerida

002/INSS/DPC-D/CL/UGEA/071/2022
Concurso Limitado

Contratação de uma empresa para a manutenção de aparelhos de ar con-
dicionado, no edifício da Delegação Provincial do INSS de Cabo Delgado, 
Delegação Distrital de Montepuez, Residência Protocolar da Delegação 

Provincial e Distrital de Montepuez

1.000,00MT
 11.00 horas do dia 

1/3/2022
11.15 horas do dia 

1/3/2022
Não 

requerida

003/INSS/DPC-D/CL/UGEA/071/2022
Concurso  Limitado

Contratação de uma empresa de prestação de serviços para a manutenção 
do grupo gerador da Delegação Provincial do INSS de Cabo Delgado

1.000,00MT
13.00 horas do 
dia 1/3/2022

13.15 horas do 
dia 1/3/2022

Não
 requerida

004/INSS/DPC-D/CL/UGEA/071/2022
Concurso  Limitado

Contratação de Prestação de Serviços de Segurança Privada 1.000,00MT
9.00 horas do dia 

2/3/2022
9.15 horas do dia

2/3/2022
Não

 requerida

005/INSS/DPC-D/CL/UGEA/071/2022
Concurso Limitado

Contratação de uma Empresa Para o Fornecimento de Material e Consumí-
veis de Escritório

1.000,00MT
11.00 horas do 
dia 2/3/2022

11.15 horas do 
dia 2/3/2022

Não 
requerida

2. Os concorrentes interessados poderão apreciar e/ou adquirir os documentos do concurso no edifício da Delegação Provincial do INSS de Cabo Delgado, localizado
no bairro Eduardo Mondlane – Expansão, 2º andar, na UGEA, cidade de Pemba.

3. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de  Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado,
aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.

Pemba, Fevereiro de 2022

A Autoridade Competente

(Ilegível)

32Delegação Provincial de Cabo Delgado: Bairo Eduardo Mondlane – Expansão 1 - * CP nº 103 * Tel.: 27220094 - Pemba

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

11ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
O DOUTOR DAVID WILSON MACUHA, JUIZ DE DIREITO 

DA DÉCIMA PRIMEIRA SECÇÃO DO TRIBUNAL JUDICIAL 
DA PROVÍNCIA DE MAPUTO - MATOLA

Pela décima Primeira Secção deste Tribunal correm éditos 
de 30 (trinta) dias, a contar da 2ª e última publicação deste 
anúncio, citando a executada GRÁFICA HERMON, representada 
pelo senhor Abubacar Chame Omar, com última residência no 
Bairro do Alto Maé, Av. Mohamed Siad Barre, nº 5, 1º andar, 
cidade de Maputo, agora em parte incerta, para, nos termos dos 
artigos 924º e 925º, nº 1, do CPC e no prazo legal de 5 (cinco) 
dias, findos os éditos, pagar a quantia exequenda no valor de 
456 170,00MT (quatrocentos e cinquenta e seis mil e cento 
e setenta meticais), nos presentes Autos de Acção Executiva 
para Pagamento de Quantia Certa, registados com número 
20/21-I/Ex, em que é exequente LZ SHADDAI GRÁFICA E 
SERIGRAFIA, ou dentro do prazo, nomear à penhora bens 
suficientes para tal pagamento ou deduzir oposição que tiver, 
conforme duplicado do requerimento executivo e do despacho 
determinativo da penhora, que se encontra à disposição neste 
Cartório, onde poderão ser solicitados em qualquer dia útil 
dentro das horas normais de expediente. Advertindo-se-lhe de 
que a falta de oposição de pagamento ou nomeação de bens à 
penhora, prosseguirão autos até final à sua revelia.

Matola, aos vinte e seis dias do mês de Janeiro de dois mil e 
vinte e dois

A Escrivã de Direito
(Ilegível)

O Juiz de Direito
(Ilegível)

1865  
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ANÚNCIO DE CONCURSO

A World Vision-Moçambique (WV-Moç) torna público que pretende contratar uma 
empresa para Serviços de Auditoria Externa para um Projecto de Malária, financiado 
pelo Fundo Global

Forma de submissão das propostas técnicas e financeiras/prazo:

O concurso está aberto a todos interessados elegíveis, bastando, para o efeito, submeter 
as suas propostas até ao dia 28 de Fevereiro de 2022 através do correio electrónico  
mozo_tender@wvi.org 
Este endereço serve apenas para a submissão das propostas.

Termos de Referência (TdRs):
Os interessados poderão solicitar os Termos de Referência, a partir da data da publicação 
deste anúncio através do correio electrónico mozodme_consultancy@wvi.org 
Este email serve apenas para solicitação de TDRs e pedido de informação.

Documentos necessários para a submissão das propostas:
Os concorrentes deverão submeter igualmente os seguintes documentos:
1. Cópia da licença do Exercício de Actividade Comercial ou Alvará;
2. Certidão da Conservatória do Registo Comercial da empresa;
3. Cópia da última declaração períodica do IVA e INSS;
4. Certidão de Quitação das Finanças da empresa;
5. Certidão de atribuição do NUIT;
6. Referências de trabalhos similares.

Os resultados serão anunciados através de uma carta dirigida a todos os seleccionados. 

A World Vision é uma organização cristã de ajuda humanitária, desenvolvimento e promoção 

da justiça, dedicada ao trabalho com as crianças, suas famílias e comunidades no mundo todo, 

para que elas atinjam seu potencial máximo através da abordagem das causas da pobreza e 

da injustiça. 
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DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA ZAMBÉZIA

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO
Concurso N.º 02/CP/PS/DPANE-IP-Z/2022

Contratação de Prestação de Serviços de Segurança para Instalações da ANE, IP- Zambézia 
e Laboratório de Solo de Mocuba para ano 2022

1. A Administração Nacional de Estradas, Instituto Público – Delegação Provincial da Zambézia (ANE, IP-DPZ), através do
financiamento do Governo de Moçambique (Fundo de Estradas – FP) convida empresas nacionais ou estrangeiras, interessadas 
e que reúnam os requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para o seguinte Concurso:

Objecto Nº de Concurso Modalidade de 
Contratação

Garantia 
Provisória

Contratação para prestação de serviços de segurança para 
instalações de ANE, IP – Delegação Provincial da Zambézia e 

Laboratório de Solo de Mocuba para ano 2022

02/CP/PS/DPANE-
IP-Z/2022

Concurso  
Público

N/Aplicável

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concursos ou adquirí-los no
endereço abaixo, a partir do dia 18 de Fevereiro de 2022, nas horas normais de expediente. Para aquisição de cada documento 
de Concurso, os concorrentes deverão pagar uma importância não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais) através da
conta da Delegação Provincial da ANE-Zambézia, nº 66492725, domiciliado no Millennium BIM – Conta.

• ENDEREÇO: Administração Nacional de Estradas, IP - Delegação Provincial da Zambézia
Rua do Resistência, n.º 601

Telefones: 823024598/843400170, Tell fixo: 242152244
Quelimane – Moçambique 

3. O prazo de validade das propostas será de 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura das propostas.

4. As propostas deverão ser entregues no endereço indicado no número 2 do presente anúncio. A sessão pública de abertura
das propostas e o anúncio de posicionamento dos concorrentes será no mesmo endereço, na presença dos concorrentes que
desejarem comparecer (um representante por concorrente), nas seguintes datas e horas:

LOTES
Data e Hora-final de 

entrega das propostas
Data e Hora das Abertura 

das Propostas
Data e Hora do Anúncio de 

Posicionamento dos Concorrentes

Todos 11/3/2022 – 10.00 horas 11/3/2022 – 10.15 horas 18/3/2022 – 14.00 horas

5. As visitas guiadas aos locais serão efectuadas nas seguintes datas e horas: 

Lotes Data Hora Local de Concentração

02 23/2/2022 8.00
 Administração Nacional de Estradas, IP - Delegação Provincial da 

Zambézia

6. A reunião de Pré-concurso será realizada na seguinte data e hora: 

Data da Reunião de 
Pré-Concurso Hora Local do Encontro

24/2/2022 9.00 horas
Delegação Provincial da ANE IP Zambézia 

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

Quelimane, aos 16 de Fevereiro de 2022

1. No âmbito da implementação do programa de Abastecimento de Água, Saneamento e Higiene na Província 
da Zambézia, uma Parceria entre o Governo de Moçambique e UNICEF, a DPOP da Zambézia pretende
aplicar parte destes fundos para a contratação de Serviços de Consultoria para a Fiscalização das Obras
de Construção de 45 Blocos Sanitários Escolares Inclusivos e 30 Furos de Abastecimento de Água,
nos Distritos de Milange, Molumbo e Pebane, na Província da Zambézia, dividido em 4 lotes:

Objecto

Lote I
Fiscalização das Obras de Construção de 15 Blocos Sanitários Escolares Inclusivos no 
Distrito de Milange

Lote II
Fiscalização das Obras de Construção de 15 Blocos Sanitários Escolares Inclusivos no 
Distrito de Molumbo

Lote III
Fiscalização das Obras de Construção de 15 Blocos Sanitários Escolares Inclusivos no 
Distrito de Pebane

Lote IV
Fiscalização das obras de construção de 30 Furos de Abastecimento de Água nos Distritos 
de Milange (10), Molumbo (10) e Pebane (10)

2 O presente pedido de Manifestação de Interesse tem como objectivo, fazer a pré-qualificação de empresas 
elegíveis com capacidade comprovada para a Fiscalização das Obras de Construção de 45 Blocos 
Sanitáios Escolares Inclusivos e 30 Furos de Abastecimento de água em 2022, conforme ilustra a 
tabela acima.

3 Com efeito, são convidadas todas as Empresas elegíveis a expressar o seu interesse em prestar a DPOP da 
Zambézia, Serviços de Consultoria supra referidos, devendo para o efeito indicar claramente o número 
de lotes em que se mostrem interessados. Empresas interessadas em mais do que um lote deverão 
submeter Manifestações de Interesse separadas. Não serão aceites propostas que apresentem uma 
mesma equipa para mais de um lote.

4 São elegíveis empresas ou grupos de empresas que demonstrarem possuir qualificações jurídicas, técnica 
e regularidade fiscal, através da apresentação da respectiva documentação comprovativa. Potenciais 
concorrentes podem associar-se de forma a melhorarem a sua capacidade técnica.

5 O concurso será realizado de acordo com os procedimentos constantes 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 e está aberto a todos concorrentes, conforme definido no referido 
regulamento.

6 Os potenciais concorrentes deverão de forma individualizada prestar de entre outras as seguintes 
informações:

6.1  Documentos de Qualificação actualizados: Alvará (2ª classe ou superior para o exercício da  
actividade de consultoria de construção civil), Estatutos, Certificado de Quitação das Finanças,  declaração 
emitida pelo INE que comprove a prestação regular da informação da empresa, Certidão de Segurança 
Social e Cadastro Único actualizado pode ser uma vantagem.

6.2 Perfil da Organização/Empresa, com especial relevância para a Fiscalização de obras civis;

6.3 Quadro técnico qualificado nas áreas visadas para esta consultoria com respectivos CV’s e                     
Certificados de habilitações profissionais, devendo incluir no mínimo:

• Um Chefe da Equipa/Fiscal Sénior- Com formação Universitária em Engenharia Civil/
hidráulica. Ter experiência pelo menos 5 anos, na gestão de contratos, fiscalização e coordenação
de trabalhos desta natureza

• Um Fiscal Residente para cada um dos lotes. Formação do nível médio na área de Construção
Civil ramo de Estruturas/Hidráulica; Conhecimentos das principais políticas e estratégias do
sector na fiscalização de obras de Construção de Infra-estruturas Escolares; Experiência em mais
de 5 anos, comprovada em trabalhos similares.

6.4  Meios Circulantes/Materiais/Equipamentos, para o fiscal residente é solicitado a alocação de 
        um meio circulante para o deslocamento às obras, instrumentos básicos de medição para 
       fiscalização de obras civis, telefone e computador.

7 As propostas deverão ser apresentadas em separado para cada lote, devendo cada proposta conter 
todos os documentos requeridos incluindo equipa técnica e documentos de qualificação em separado 
para o Lote a que pretende concorrer. Não serão aceites propostas que apresentem uma mesma equipa 
requerida para mais de um lote. Igualmente não será aceite nenhuma proposta de um concorrente que 
tenha ainda trabalhos pendentes em curso ou registo de fraco desempenho em contratos anteriores.

8 As Manifestações de Interesse deverão ser entregues em triplicado num envelope fechado, no endereço 
abaixo indicado, até às 10.00 horas do dia 10 de Março de 2022. A abertura das propostas terá lugar 
às 10.15 horas do mesmo dia. Manifestações de Interesse enviadas por correio electrónico (E-mail) e/
ou por Fax, não serão consideradas.

Direcção Provincial de Obras Públicas da Zambézia 
Av. Josina Machel, Cidade de Quelimane 
Email: ugea.dpophrhz@gmail.com

Quelimane, aos 14 de Fevereiro de 2022

O Director Provincial
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO EXECUTIVO PROVINCIAL DA ZAMBÉZIA
DIRECÇÃO PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS

REPARTIÇÃO DE GESTÃO, EXECUÇÃO, AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO

CONCURSO Nº 47E001261/QP/0002/2022
Manifestação de Interesse para Serviços de Consultoria para Fiscalização das Obras de Construção de 45 Blocos Sanitários Escolares Inclusivos e 
30 Furos de Abastecimento de Água, nos Distritos de Milange, Molumbo e Pebane, na Província da Zambézia
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1. O Conselho Municipal da Cidade de Mocuba recebeu financiamento das Subvenções de
Desenvolvimento Municipal (SDM) do Projecto de Desenvolvimento Urbano e Local (PDUL)
financiado pelo Banco Mundial e pretende aplicar parte dos recursos para pagamentos de
despesas elegíveis no âmbito da contratação de serviços de consultoria para a fiscalização de
construção de edifícios:

• Construção de uma Escola Primária com 3 Salas de Aula, Bloco Administrativo e
Sanitários com área de 312m2; e

• Centro de Saúde com Maternidade, Sanitários e Atendimento com área de 360m2.

2. Os serviços de consultoria (“os Serviços”) têm como objectivo a fiscalização da construção de
edifícios acima indicadas. O Consultor deverá garantir que os trabalhos de fiscalização sejam
executados dentro dos prazos previamente estabelecidos, com o rigor, qualidade e custos
previstos no contrato. Os critérios de pré-selecção serão: (i) Experiência geral nos serviços de
fiscalização e (ii) Experiência específica nos serviços de fiscalização de edifícios. Os especialistas
principais não serão avaliados na fase de pré-selecção.

3. Os Termos de Referência (TdR’s) detalhados para os serviços acima poderão ser solicitados por
e-mail no endereço abaixo indicado.

4. O Município de Mocuba convida empresas de fiscalização elegíveis (“Consultores”) a
manifestarem o seu interesse na prestação dos Serviços. Os Consultores interessados deverão
fornecer informações que demonstrem que possuem as qualificações necessárias e a experiência
relevante para executar os serviços constituídos por (i) descrição de trabalhos anteriores de
fiscalização de edifícios realizados pelo Consultor com a informação da duração, o cliente e valor
do contrato; (ii) organização e quadro do pessoal da empresa e (iii) certificados / cópias de
evidências que atestam (comprovam) a realização de tais serviços indicados no ponto
(i) acima e (iv) submissão de cópias de documentos actualizados de elegibilidade da empresa
(Cadastro Único, Quitação das Finanças, alvará Comercial, BR com estatutos actualizados,
Certificado do INSS, INE, entre outros.

5. Atenção especial à inelegibilidade de Consultores já contratados pelo Município para a elaboração
de estudos de especialidade e projectos executivos, objecto destes serviços de fiscalização.
Adicionalmente, os Consultores interessados deverão conformar-se com a Secção III, parágrafos
3.14, 3.16 e 3.17 do “Regulamento de Aquisições para Mutuários do IPF” do Banco Mundial de
Julho de 2016, revisto em Novembro de 2017 e Agosto de 2018, estabelecendo a política do
Banco Mundial sobre conflito de interesses.

6. Os Consultores poderão associar-se a outras firmas de consultoria para aprimorar as suas
qualificações, mas devem indicar claramente se a associação é na forma de Consórcio e / ou
sub-consultoria e indicar na carta de submissão quem será o líder do consórcio. No caso de
consórcio, todos os membros serão solidariamente responsáveis pela totalidade do contrato, em
caso de selecção.

7. O Consultor será seleccionado de acordo com o método de Selecção Baseado no Menor Preço
(SBMP) estabelecido no Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março que aprova o Regulamento de
Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao
Estado, conjugado com as políticas, directrizes e procedimentos do Banco Mundial.

8. As manifestações de interesse em Português poderão ser submetidas por email (pdf) ou em
envelopes selados e deverão ser enviadas no endereço abaixo até ao dia 4 de Março de 2022,
pelas 15.00 horas.

Conselho Municipal da Cidade Mocuba

Avenida 25 de Setembro
UGEA do Município
Att. Sr. Alves Frio
Email: ugeacacmocuba@gmail.com ou planificacaomocuba@gmail.com

Mocuba, aos 17 de Fevereiro de 2022
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DA ZAMBEZIA

Tel: 24 810090/810208 – Fax: 24 810006
CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE MOCUBA

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
CONCURSO N.º 90043/SC/05/CMCM-UGEA/2022

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA A FISCALIZAÇÃO DA ACTIVIDADE DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
 (EPC COM 3 SALAS DE AULA EM CUNHEIA E CENTRO DE SAÚDE DE MATEBE)
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MUNICÍPIO DE ANGOCHE
CONSELHO MUNICIPAL DE ANGOCHE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio dos Concursos N.º 65.023/CL/01/2022 e 
65.023/CL/02/2022  

O Conselho Municipal da Cidade de Angoche convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para 
a Contratação de fornecimento de Combustíveis e Lubrificantes. 

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar documentos do concurso ou
levantá-los na Secretaria do Conselho Municipal da Cidade de Angoche, sida na Rua das Embarcações, Telefax: 
26720251, pela importância não reembolsável de 1.500,00MT (mil quinhentos meticais), a partir do dia
11 de Fevereiro de 2022.

2. O período de validade das propostas será de doze (12) dias.

3. O Anúncio de Posicionamento será feito três horas depois da abertura do concurso, no endereço indicado
no ponto 1, podendo participar os concorrentes e todos interessados.

4. Data e hora de entrega e das propostas será feito até no dia 23/2/2022, às 9.15 horas e abertura às 9.30
horas do mesmo dia.

5. Os concorrentes deverão juntar nas propostas documentos das qualificações jurídicas, Económicas, financeiras,
Técnicas e a Regularidade Fiscal ou Certidão de inscrição no Cadastro Único.

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.

Angoche, aos 9 de Fevereiro de 2022
O Chefe

(Ilegível) 48

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DA ZAMBÉZIA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO 

De acordo com o Art. 33, nº3, alínea b) do Regulamento de Contratação de 
Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços 
ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que o 
Objecto do concurso abaixo foi adjudicado à seguinte firma:

Objecto
Nº de 

Concurso

Modalidade 
de 

Contratação 
Empresa Valor 

Prestação de Serviços de 
Cópias e Encadernação de 
Documento de Concurso 

01/DPANE 
IP-Z /RA /21

Concurso por 
Cotação

OFFICE 
SERVICE 

MACHINE
246.000,00MT

Quelimane, aos 17 de Fevereiro de 2022

Av. da Resistência, n.º 60 · Telefone n.º 24217719/ 823024598 · Telefax n.º  24-215244 · Quelimane · Moçambique
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Delegação Provincial de Niassa     
 UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Concursos

A Delegação Provincial do FE, FP Niassa convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais, interessadas a apresentarem 

propostas fechadas para os concursos abaixo indicados:

Item

Modalidade 
de 

Contratação
Objecto de Contratação

Data e Hora 
de Entrega 

das Propostas

Data e 
hora da 

abertura das 
propostas

Validade 
das 

Propostas

Garantia 
Provisoria

1
Concurso 
Limitado

Concurso n ° 03/DPFE,FPN/
CL/2022 Contratação de serviços 

de Catering para a Delegação e 
Trabalhadores das Portagens de 

Utuculo e de Congerenge

28/2/2022 

10.15 horas

28/2/2022  

  10.30 horas
120 Dias N/A

2
Concurso 
Limitado

Concurso n° 04/DPFE,FPN/
CL/2022 Contratação de Serviços 

de Limpeza de Escritórios e 
Manutenção do Jardim para a 
Delegação Provincial do FE,FP 

Niassa

1/3/2022

 10.00 horas

1/3/2022

 10.15 horas
120 Dias N/A

3
Concurso 
Limitado

Concurso n ° 05/DPFE,FPN/
CL/2022 Contratação de Serviços 
para a Manutenção das Viaturas 

da Delegação Provincial do FE,FP 
Niassa

3/3/2022

10.00 horas

3/3/2022

10.15 horas
190 Dias N/A

Os concorrentes interessados poderão adquirir o caderno de concurso pelo valor de 2.500,00MT (dois mil e quinhentos 

meticais), a partir do dia 16 de Fevereiro de 2022, na Delegação Provincial do FE, FP Niassa, sito no bairro Massenger, 

Km 3.2, telefone 27121000/ 27121001.

Lichinga, aos 14 de Fevereiro de 2022

A Autoridade Competente

(Ilegível)
29
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        17 de Fevereiro 2022

Assunto: Mudança de instalações

Exmos. Senhores;

A RHDC CONSULTORIA & SERVIÇOS, LDA, pessoa colectiva, portador do NUIT 400 353 263, com sede na Avenida Av. 

Samora Machel, n.º 297, 5.º andar – Distrito Municipal KaMpfumu, Maputo, vem por meio desta comunicar aos seus 

clientes e ao público em geral a mudança de suas instalações para Av. Zedequias Manganhela, n.º 309, 1º Andar, Porta 
Nº 7, Cidade de Maputo e a mudança da sua Sucursal localizada na Av. Namaacha, Km-6 – n.º 728, 1º -Matola, para o 

Distrito de Marracuene, Av. de Moçambique, n.º 108, Bairro Mincanhine, n.º 1177, no edifício da VILLA LUÍSA 
EMPREENDIMENTOS, LDA. 

Sem mais do momento, endereçam com elevada estima e consideração saudações.

Directora-Geral

(Assinatura Ilegível)

RHDC CONSULTORIA E SERVIÇOS, LDA
Av. Samora Machel Nº 397, 5º Andar
Av. Tomás Nduda Nº 1050 R/C
Av. Namaacha, Km 6 – Nº 728,1º -Matola
Av. Eduardo Mondlane - Bairro Cimento, Pemba- Cabo Delgado 
Bairro: 19 de Outubro, estrada residencial de Nhamacunda -Vilanculos
Telefones: +258841433473/+258827418943/+258870036211 
Facebook : RHDC Consultoria e Serviços, Lda
Email: rhdconsultoria@gmail.com • empregorhdc@gmail.com
www.rhdconsultoria.co.mz  •  Nuit 400353263

CONSULTORIA E AUDITORIA EM DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL. RECRUTAMENTO E SELECÇÃO. AVALIAÇÃO E APLICAÇÃO DE TESTES (ASSESSMENT). 

PESQUISAS, FORMAÇÃO COMPORTAMENTAL E TÉCNICA. TEAM BUILDING, TRABALHO TEMPORÁRIO. PALESTRAS E SEMINÁRIOS CORPORATIVOS SOBRE A 

GESTÃO DA MUDANÇA, TRADUÇÕES, ENTRE OUTROS SERVIÇOS,

República de Moçambique
STAE - Secretariado Técnico de Administração Eleitoral

Direcção Provincial de Maputo
UGEA- Unidade Gestora Executora das Aquisições

Repartiçao de Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSOS

A Direcção Provincial do STAE de Maputo convida pessoas colectivas ou singulares 

nacionais interessadas, a apresentarem propostas fechadas, em conformidade com o 

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, 

para os concursos discriminados na tabela abaixo:

N° do Concurso Objecto Modalidade Data-Final de Entrga 
das Propostas

01/STAE/DPM/
RA/2022

fornecimento de material 
de escritório

Concurso de Pequena 
Dimensão

Data: 2/3/2022
Hora: 9.00 horas

03/STAE/DPM/
RA/2022

fornecimento de géneros 
alimentícios

Concurso por Cotações
Data: 25/2/2022
Hora: 9.00 horas

04/STAE/DPM/
RA/2022

fornecimento de produtos 
de higiene e limpeza

Concurso por Cotações
Data: 25/2/2022
Hora: 10.00 horas

Aquando da apresentação das propostas são exigidos os seguintes documentos 
actualizados: Alvará, Certidão emitida pela UFSA (Cadastro Único), Certidão de 
Quitação do INE, Certidão de Quitação do INSS, Certidão de Quitação das Finanças, 
Certidão de Entidades Legais e Certidão do Tribunal Judicial.

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, Termos de Referência 
e examinar os documentos de concurso ou adquirí-los, na Direcção Provincial do STAE 
de Maputo, sita na  Av. 25 de Junho, n° 1177 na Cidade da Matola, pela Importância 
não restituível de 500,00MT (quinhentos meticais), para cada modalidade, a ser 
depositada na conta institucional BIM – 76429017

NB: Somente é vendido o documento do Concurso N.º 03/STAE/DPM/RA/2022, 
Fornecimento de Material de Escritório.

As propostas deverão ser entregues no endereço acima aludido. 

A Autoridade Competente

(Ilegível)

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de quinze de Fevereiro de dois mil e 
vinte e dois, lavrada de folhas vinte e um e seguintes, do livro de notas para escrituras diversas 
número 725-A, deste Primeiro Cartório Notarial de Maputo, perante mim, SARA MATEUS COSSA, 
Conservadora e Notária Superior, em exercício no referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de 
Habilitação de Herdeiros por óbito de MARIA AUGUSTA ESTEIRA NHAMPOSSA, casada que era, 
natural de Inhambane, falecida no dia quatro de Setembro de dois mil e doze, em Johannesburg-
África do Sul, filha de Domingos José Esteira e de Augusta Teresa Filipe, com última residência 
habitual nesta cidade de Maputo, não tendo deixado testamento nem qualquer outra disposição da 
sua última vontade, sucedem-lhe como únicos e universais herdeiros de todos seus bens móveis e 
imóveis, os filhos: ÉRICA AUGUSTA JOSÉ NHAMPOSSA, solteira, maior, natural de Maputo, SHEILA 

ISABEL JOSÉ NHAMPOSSA, solteira, maior, natural de Maputo e JOSÉ LEOPOLDO NHAMPOSSA 
JÚNIOR, solteiro, maior, natural de Maputo, todos residentes nesta cidade de Maputo.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos declarados herdeiros ou com eles 
possam concorrer na sucessão à herança da referida MARIA AUGUSTA ESTEIRA NHAMPOSSA.

Está Conforme
Maputo, aos 15 de Fevereiro de 2022

A Notária
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
PRIMEIRO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE MARIA AUGUSTA ESTEIRA NHAMPOSSA
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Convite para Participação no Concurso Público
 Serviço de Transporte de Carga e Aluguer de Viaturas

Concurso # (PR Nº 9279)

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

Secção 2 - Convite para:
A CARE lança um edital para Serviço de Transporte de Carga e Aluguer de Viaturas, válido por 12 meses 
para as províncias de Inhambane, Cabo Delgado e Nampula, e devem responder às especificações constante 
no caderno de encargo.

Secção 3 - Levantamento de cadernos de encargos
 Os Fornecedores interessados poderão obter mais informações incluindo os Cadernos nos seguintes 
endereço da CARE Internacional Moçambique:

• MAPUTO: Av. Mártires de Mueda, n.º 596, cidade de Maputo, Maputo

• NACALA: Bairro-Triângulo-Cidade de Nacala-Porto, Nampula

• PEMBA: Rua n.º 61, Bairro Natite, Cidade de Pemba, Cabo Delgado

• MAXIXE: Estrada Nacional n.º 1, Bairro Chambone 6, Maxixe, Inhambane

durante o horário normal de expediente, de quinta-feira, 17 de Fevereiro a segunda-feira, 21 de 
Fevereiro, das 8.00 às 17.00 horas. Assim como por e-mail, para carla.dasilva@care.org e 

sinezia.muquivirele@care.org 

Os Fornecedores interessados poderão também aceder ao Caderno de Encargos a através do link:

https://bit.ly/3JvTM5g

O prazo do levantamento/ solicitação do caderno de encargo será até ao dia 21 de Fevereiro de 2022, 
pelas 17.00 horas, nos endereços da CARE mencionados acima.

O prazo da submissão dos documentos de licitação completos será até ao dia 24 de Janeiro de 2022, pelas 
15.00 horas, nos endereços da CARE mencionados acima.

Para informações adicionais poderá contactar a CARE Internacional – Moçambique, através do endereço 
electrónico carla.dasilva@care.org e sinezia.muquivirele@care.org 
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DIRECÇÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA 

AVISO DE CORTE 
A Electricidade de Moçambique, E. P., informa aos seus estimados clientes e ao público em geral que, 
no âmbito da Manutenção Preventiva e Correctiva das infra-estruturas eléctricas, haverá interrupção 
no fornecimento de energia eléctrica no próximo dia 20 de Fevereiro (Domingo) do corrente ano, nos 
seguintes locais e horários: 

Maputo, 18 de Fevereiro de 2022 

Iluminando a Transformação de Moçambique 

Domingo, dia 20/02/2022 

Cidade de Maputo 
Das 06:00 às 16:00 horas devendo afectar os Bairros 
Aeroporto B, Bagamoio, Luiz Cabral (ao longo da Av. 
de Moçambique), Unidade 7, FPLM, Mavalane A, Par-
te dos Bairros Urbanização, Inhagoia, 25 de Junho, 
Jorge Dimitrov. 

Província de Maputo 
Das 07:00 às 15:00 horas devendo afectar os Bairros 
Matola Gare, Socimol, Km15 e Bunhiça. 

Província de Inhambane 
Das 07:00 às 15:00 horas devendo afectar os Povoados 
de Mangugumete e Macunhe. 

Província de Manica 
Das 06:00 às 16:00 horas devendo afectar o distrito de 
Tambara. 

Província de Sofala 
Das 06:00 às 16:00 horas devendo afectar os distritos 
de Marromeu, Caia, Chemba, Cheringoma. 
Das 05:00 às 07:00 horas devendo afectar a cidade da 
Beira com excepção dos bairros da Manga, Aeroporto 
e Inhamizua. 

Província de Tete 
Das 06:00 às 16:00 horas devendo afectar os distritos 
de Chiuta, Chifunde, Maravia, Macanga, Angonia, 
Tsangano, os bairros Francisco Manhanga, Josina Ma-
chel, Filipe Samuel Magaia, Matundo e Chingodzi na  
cidade de Tete. 
Das 06:00 às 14:00 horas devendo afectar os bairros 
Chipanga 11, 25 de Setembro, Chithatha e Mutarara. 

Província de Zambézia 
Das 06:00 às 16:00 horas devendo afectar os distritos 

de Mopeia, Luabo, Derre e Murrumbala, Posto Ad-
ministrativo de Chimuara, os povoados de Nzero, 
Braz e Neuere. 

Das 06:00 às 14:00 horas devendo afectar o Posto 
aministrativo de Namanjavira e Cidade de Mocu-
ba. 

Província de Niassa 
Das 06:00 às 14:00 horas devendo afectar o Distrito 
de Metarica, os povoados de Quidione, Meripo, 
Nacala, Luleio e Buaria. 

Província de Nampula 
Das 06:00 às 14:00 horas devendo afectar parte do 
Bairro de Marrere, Cervejas de Moçambique, 
Posto Administrativo de Namaita e Distrito de 
Murrupula. 
Das 05:00 às 06:00 horas devendo afectar o distrito 
de Eráti. 

Província de Cabo Delgado 
Das 05:00 às 06:00 horas, devendo afectar os Distri-
tos de Ancuabe, Chiure, Montepuez, Namuno e 
Balama. 
Das 06:00 às 14:00 horas, devendo afectar os Distri-
tos de Meluco, Quissanga, Ibo, Vila de Macomia, os 
Postos Administrativos de Chai, Mucojo e Aldeia 
de Pangane. 

Para efeitos de precaução todas as instalações deve-
rão ser consideradas como estando permanente-
mente em tensão. 

Pelos transtornos que esta situação poderá criar aos 
consumidores das zonas acima indicadas, assim 
como para o público em geral a EDM endereça sin-
ceras desculpas. 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE GAZA

2ª Secção Cível

XAI-XAI

ANÚNCIO

A SENHORA DOUTORA AMINA MOMADE ISSUFO ALY, MERITÍSSIMA JUÍZA 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 9 de 
Março de 2022, pelas 11.00 horas, no edifício do Tribunal Judicial da Província de 
Gaza, será posto por arrematação em hasta pública pela Segunda 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 Notariado 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 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 90 500,00USD (noventa mil e quinhentos 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 Fevereiro de 2022

A Escrivã de Direito
Rachel Aulino Monjane Nhantumbo

Verifiquei
A Juíza de Direito

Drª Amina Momade Issufo Aly
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Tributação Eficiente para Desenvolvimento Inclusivo (TEDI) 

PEDIDO DE MANIFESTAÇĀO DE INTERESSE PARA AUDITAR A 
REPRESENTAÇĀO COMERCIAL ESTRANGEIRA DA COWATER INTERNACIONAL 

INC. EM MOÇAMBIQUE 

Para o Período 

01 de janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 

Contextualização 

A Cowater International Inc. é líder mundial em serviços de consultoria de gestão, concentrando-
se nas economias em desenvolvimento e emergentes. A empresa trabalha com governos, 
organizações parceiras, comunidades e sociedade civil na concepção e implementação de 
soluções sustentáveis que gerem impacto social, financeiro e ambiental duradouro. A empresa 
está sedeada no Canadá. 

A Cowater está a implementar um projecto de Assistência Técnica intitulado, Tributação 
Eficiente para Desenvolvimento Inclusivo (TEDI). O projecto é financiado pelo Foreign, 
Commonwealth and Development Office (FCDO) do Reino Unido. 

A Missão 

A Cowater Internacional deseja contratar os serviços de uma empresa de auditoria externa para 
efeitos de auditoria das demonstrações financeiras e contas do Programa TED para o período 
de um ano, 01 de Janeiro de 2021 - 31 de Dezembro de 2021, conforme exigido pelas políticas 
empresariais da Cowater Internacional e pelas regras do FCDO.   

A auditoria será realizada em conformidade com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) 
emitidas pela Federação Internacional de Contabilistas (IFAC). 

A auditoria será realizada por um auditor externo, independente e qualificado (Revisor Oficial de 
Contas / Contabilista Público Autorizado) que seja membro de um organismo profissional de 
contabilidade reconhecido e conceituado a nível mundial. 

Período Previsto 

Prevê-se que a missão se estenda por duas (2) semanas para o trabalho de campo e uma (1) 
semana para a elaboração dos relatórios, dando, ao mesmo tempo, pelo menos duas (2) 
semanas para as respostas da direcção.   

Termos de referência disponíveis a pedido no email general@tedimozambique.com 

Prazo para submissão do pedido: 25 de Fevereiro de 2022 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO
SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE SAMUEL TCHECO

1876 

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de dez de Fevereiro de dois mil e vinte e 
dois, exarada de folhas vinte e seis a vinte e sete, do livro de notas para escrituras diversas número 
trezentos e sessenta e cinco, traço “B”, do Segundo Cartório Notarial de Maputo, perante mim, 
DANILO MOMADE BAY, Conservador e Notário Superior, em exercício no referido Cartório, foi 
celebrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de SAMUEL TCHECO, de setenta e 
cinco anos de idade, no estado de casado com Leopoldina Manhiça, sob o regime de comunhão 
geral de bens, de nacionalidade moçambicana, com última residência habitual no Bairro Central 
“B”, KaMpfumo, filho de Elone Janaina Tcheco Xerinda e de Salimana Elisa.
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição da sua última vontade. Deixou 

como únicos e universais herdeiros de todos seus bens, sua esposa LEOPOLDINA MANHIÇA, 
viúva, que ocupa simultaneamente a posição de meeira e seu filho SAMUEL ELONE TCHECO, 
solteiro, maior, naturais de Maputo.
Que segundo a lei, não há quem com eles possa concorrer a esta sucessão.
Que da herança fazem parte bens móveis e imóveis, incluindo contas bancárias.

Está conforme
Maputo, aos 11 de Fevereiro de 2022

O Notário 
(Ilegível)

DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS
A EMOSE - Empresa Moçambicana de Seguros, SA comunica ao 
mercado em geral que, em cumprimento das deliberações da 
Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 19 de Julho de 2021, 
irá proceder a distribuição dos dividendos relativos ao exercício 
findo a 31 de Dezembro de 2020, no dia 23 de Fevereiro corrente, 
ao preço bruto de 1,0169MT por acção.

Mais, se informa que os dividendos serão distribuídos aos 
titulares das acções à data de 21 de Fevereiro de 2022, estando 
os dividendos sujeitos à retenção na fonte de 10% para acções do 
grupo C e de 20% para acções do grupo B, em sede de IRPC e IRPS.

EMPRESA MOÇAMBICANA DE SEGUROS, SA
Maputo, aos 25 de Janeiro de 2022
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Solicitação de Propostas 
Especialista em Monitoria e Avaliação 

 
O prazo de entrega de propostas é: 25 de Fevereiro de 2022. 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES
PROJECTO “MELHORAR A APRENDIZAGEM E EMPODERAR RAPARIGAS EM MOÇAMBIQUE”

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

SERVIÇOS DE CONSULTORIA
AVALIAÇÃO, LEVANTAMENTO FÍSICO DOS EDIFÍCIOS EXISTENTES  NAS ESCOLAS PRIMÁRIAS IDENTIFICA-
DAS E ELABORAÇÃO DOS PROJECTOS EXECUTIVOS PARA A SUA REQUALIFICAÇÃO COMO ESCOLAS BÁSI-

CAS, OBSERVANDO OS ASPECTOS DE RESILIÊNCIA E CONFORME O PADRÃO DE INFRA-ESTRUTURAS PARA 
O ENSINO BÁSICO EM MOÇAMBIQUE

(Zona Centro)

1. O Governo de Moçambique (GdM) solicitou um subvenção da Agência Internacional para o Desenvolvi-
mento (IDA) para o custeio do Projecto de Melhoraria da Aprendizagem e Emponderamento da Rapa-
riga e pretende aplicar parte destes recursos para contratar serviços de consultoria para avaliação, le-
vantamento físico e elaboração dos projectos executivos dos edifícios existentes  nas escolas primárias
identificadas, nas províncias da Zambézia, Tete, Manica e Sofala.

2. Os Serviços de Consultoria incluem, entre outras tarefas, (i) a Realização de levantamentos técnicos das
escolas convencionais para elaborar uma lista preliminar de escolas com base na solidez estrutural,
(ii) Fazer o levantamento da implantação dos diversos objectos da escola, (iii) Fazer as medições dos
edifícios existentes e o levantamento dos danos causados pelas calamidades, (iv) Fazer o levantamento
da situação ambiental e social através do preenchimento de formulários produzidos para o efeito, (v)
Elaboração do projecto Executivo e documento de concurso para requalificação de escolas e (vi) Criar
uma base de dados contendo a informação detalhada, incluindo o custo estimado de requalificação de
cada escola avaliada;

3. Assim, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) convida empresas de con-
sultoria elegíveis a  manifestarem o seu interesse na provisão de serviços para a consultoria acima
referida. Os consultores interessados deverão fornecer informações que demonstrem que possuem as
qualificações necessárias e a experiência relevante para a realização dos serviços. O processo de selec-
ção (“short-listing”) será baseado nos seguintes critérios: (i) a experiência geral da empresa; (ii) a expe-
riência da empresa nas áreas objectos deste concurso e, (iii) experiência da empresa no monitoramento
de salvaguardas ambientais e sociais em obras de construção.

4. Os Consultores poderão associar-se a outras firmas e formar “joint ventures” ou sub-consultorias para
melhorar as suas qualificações.

Chama – se atenção dos consultores interessados para a Secção III, parágrafos 3.14, 3.16 e 3.14 do Re-
gulamento de Aquisições para os Mutuários do “IPF” do Banco Mundial de Julho de 2016, estabelecendo
a política do Banco Mundial sobre o conflito de interesse.

5. O consultor será seleccionado de acordo com o método de selecção QCBS – método estabelecido no
Regulamento de Aquisições do Banco Mundial, edição de Novembro 2020, aberto a todos concorrentes
elegíveis e definidos no Regulamento de Aquisições.

6. As Manifestações de Interesse deverão ser entregues no endereço abaixo até às 15.00 horas (GMT +2)
do dia  2 de Março de 2022.

Ministério da Educação e Desenvolvimento (MINEDH) 

Departamento de Aquisições

Avenida 24 de Julho, 7º Andar
Endereço Electrónico: aquisicoes.minedh@gmail.com   

Tel: Telefone (+258) 21 490335 ou (+258) 21 492973
Maputo – Moçambique

Maputo, Fevereiro de 2022
A Entidade Contratante 1442

República de Moçambique
STAE - Secretariado Técnico de Administração Eleitoral

Direcção Provincial de Maputo
UGEA- Unidade Gestora Executora das Aquisições

Repartição de Aquisições

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DE 
CONCURSOS

AN

Nos termos da alínea d) do número 3 do artigo 33 do Regulamento de 
Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e 
Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 
de Março, comunica-se a adjudicação dos seguintes concursos:

N° do Concurso Objecto
Modalidade 
do Concurso

Concorrente 
Adjudicado

Valor de 
Adjudicação

02/STAE/DPM/
RA/2022

Manutenção e 
reparação de viaturas 

de marca TOYOTA

Ajuste 
Directo

CFAO MOTORS 
MOZAMBIQUE, 

LDA
100.000,00MT

03/STAE/DPM/
RA/2022

Manutenção e 
reparação de viaturas 

de marca Mahindra

Ajuste 
Directo MHL AUTO, SA 350.000,00MT

04/STAE/DPM/
RA/2022

Manutenção e 
reparação de viaturas 

de marca FORD

Ajuste 
Directo INTER AUTO, LDA 200.000,00MT

05/STAE/DPM/
RA/2022

Fornecimento de água 
mineral 18,9 litros

Ajuste 
Directo

SOCIEDADE 
DE ÁGUAS DE 

MOÇAMBIQUE
100.000,00MT

01/STAE/DPM/
RA/2022 Serviços de limpeza Concurso 

por Cotações
STAR CLINING & 
SERVIÇOS, LDA

328.185,00MT

02/STAE/DPM/
RA/2022 Fornecimento de toner Concurso 

por Cotações

THANDI 
INVESTIMENTOS, 

LDA
243.066,33MT

A Autoridade Competente

(Ilegível)
1505

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DO DISTRITO DE BOANE

CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS E NOTARIADO DE BOANE
EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE ARMANDO COSSA

1884

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e nove de Novembro de dois mil e vinte e um, 
exarada de folhas cinco a folhas seis verso, do livro de notas para escrituras diversas número TRINTA-A, 
da Conservatória dos Registos e Notariado, a cargo de HORTÊNCIA DEOLINDA LASSE UAQUENE, 
Conservadora e Notária Superior, foi celebrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de 
ARMANDO COSSA, no estado que era de solteiro, natural de Namaacha, falecido no dia dezoito de Julho de 
dois mil e vinte e um, no Hospital Provincial da Matola, filho de Matias Cossa e de Maria Carolina Muianga, 
com a última residência que foi em Mafuiane-Namaacha.
Mais certifico que na referida escritura foram declarados únicos e universais herdeiros, seus filhos: 
VELASCO ARMANDO COSSA, MATIAS ARMANDO COSSA, solteiros, maiores, naturais de Namaacha e 
Maputo, respectivamente, PAIXÃO ARMANDO COSSA e ALFREDO ARMANDO COSSA, solteiros, maiores, 

naturais de Mafuiane e residentes em Namaacha.
Que o falecido deixou bens e não deixou testamento nem qualquer outra disposição de última vontade.
Que não há outras pessoas que segundo a lei lhes prefiram ou com eles possam concorrer à sucessão da 
herança.
Que da herança fazem parte bens móveis e imóveis.

Está Conforme
Boane, aos 6 de Dezembro de dois mil e vinte e um

O Notário
Augusto Eduardo Focholo



PUBLICIDADE 27Sexta-feira, 18 de Fevereiro de 2022

CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE MONTEPUEZ

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Adjudicação de Concurso

De acordo com alínea d) no 3 do artigo 33 conjugado com o no 2 do artigo 64 do Regulamento de 
Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao 
Estado, aprovado pelo Decreto no 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto do 
concurso abaixo:

No de Concurso
Nome do 

Concorrente
Objecto do Concurso

Valor da adjudicação 
incluindo IVA

Concurso Limitado No  
07/CACM/UGA/ 2021

CONSTRUÇÕES 
MONTECOL, EI DE 
MOCIN MANSUR 

CASSAMO

Obras de Construção de 4 Alpendres 
nos Bairros de Nancaramo “A”, Maviha, 
Mahipa, Matico e Conclusão de 2 nos 

Bairros de Nacate e Nicuapa para 
Reuniões, Autarquia de Montepuez – 

Região Sul

3.381.626.22MT

Montepuez, aos 17 de Fevereiro de 2022

O Presidente

Cecílio Anli Chabane
33

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

COFRE GERAL DOS REGISTOS E NOTARIADO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Concursos

1. O Cofre Geral dos Registos e Notariado convida pessoas colectivas, nacionais ou estrangeiras,
interessadas e que reúnam requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para os
concursos discriminado na tabela abaixo:

Objecto

Data e Hora

Valor
Documento

Concurso

Garantia 
Provisó-

ria
Modalidade

Local da 
abertura 
das pro-
postas

Limite de 
Entrega 

Propostas

Abertura 
Propostas

Posiciona-
mento dos 
concorren-

tes

Validade
Proposta

Forneci-
mento de 
material 

para Rede 
de Internet

28/2/2022
11.00 horas

28/2/2022
11.15 ho-

ras
4/3/2022 90 Dias 1.000,00MT

Não Re-
querida

C. Limitado
N˚ 02/CGRN-
-UGEA/2022

Cofre Geral 
dos Registos 
e Notariado

Serviços de 
limpeza

10/3/2022
13.00 horas

10/3/2022
  13.15 
horas

14/3/2022 90 Dias 1.000,00MT
Não Re-
querida

C. Limitado
N˚ 03/CGRN-
-UGEA/2022

Cofre Geral 
dos Registos 
e Notariado

Nota: Para o Concurso Limitado N.º 03/CGRN-UGEA/2022- Serviços de Limpeza está marcada uma 
visita obrigatória às instalações do Cofre Geral dos Registos e Notariado, para o dia 25/2/2022 das 
10.00 às 14.00 horas, sita na Rua do Bagamoio, número 48, 1º andar, Telefone +25821311367/+258
21311368/860423313 

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do
concurso ou adquirí-los nos endereços descritos abaixo, pela importância não reembolsável
indicada na tabela acima, mediante apresentação de talão de depósito do Banco Absa, na conta nº
0032111000011, NIB 000200323211100001158, em nome da mesma Instituição, Cofre Geral
dos Registos e Notariado.

Cofre Geral dos Registos e Notariado- Rua do Bagamoio, número 48, 1º andar, Telefone +2582131
1367/+25821311368/860423313

3. 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 Marҫo.

Maputo, aos 17 de Fevereiro de 2022

O Presidente do Conselho de Administração do Cofre   

(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA

CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE MOCUBA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio do Concurso de Pequena Dimensão N.º 90043/PD/06/2022
1. O Conselho Municipal da Cidade de Mocuba convida pessoas singulares, micro e pequenas empresas interessadas e

que reúnam  requisitos de qualificação a apresentarem propostas fechadas para Prestação de Serviços de Telefonia 
Móvel, para uso no serviço operacional e administrativo do Conselho Municipal da Cidade de Mocuba, conforme as
especificações constantes nos documentos de concurso.

2. Estão dispensados os documentos de concurso no todo, devendo constar apenas o alvará do exercício da actividade
e o Cadastro Único.

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concursos ou adquirí-
los na Unidade Gestora Executora das Aquisições, sita nas instalações do Conselho Municipal da Cidade de Mocuba,
na Avenida 25 de Setembro, pela importância não reembolsável de 1.500,00MT, para cada conjunto.

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

5. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 13.00 horas do dia 1 de Março de 2022 e serão
abertas em sessão pública, no mesmo endereço, às 10.15 horas do mesmo dia.

6. O anúncio do posicionamento dos concorrentes terá lugar em sessão pública, no mesmo endereço, às 10.00 horas
do dia 3 de Março de 2022.

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

Mocuba, aos 17 de Fevereiro de 2022

A Autoridade Competente

(Ilegível)
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Contexto: A Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO), em colaboração 
com o MADER está a implementar um projecto financiado pelos fundos do Governo Italiano, intitulado MAIS 
VALOR (UNIDO ID:170217). O objectivo deste projecto é contribuir para o aumento da renda dos pequenos 
agricultores do café do Ibo e dos produtores de fruta & vegetais nas províncias de Cabo Delgado e Manica, 
respetivamente. Neste âmbito, comunica-se o lançamento de Três (3) concursos em lotes separados como 
descrito abaixo:

Lote A: 
Fornecimento de equipamento de laboratório para ISPM, Província de Manica 
(Número de Evento: 7000005352):
Lote B: 
Fornecimento de dois (2) camiões e quatro (4) motorizadas, Província de Manica
 (Número de Evento: 7000005353)
Lote C: 
Fornecimento de uma linha completa de secagem de fruta tropical
 (Número de Evento: 7000005354)
Lote D: 
Assistência na Digitalização de Cadeias de Valor Agrícola Seleccionadas (Número de Evento: 7000005371)

Informação adicional sobre o anúncio e as especificações técnicas poderão ser obtidas através do seguinte 
link: https://www.unido.org/resources-procurement/procurement-opportunities 

Todas as entidades interessadas são encorajadas a responder e submeter as suas propostas através do e-mail 
da UNIDO@unido.org. 

Observação: As propostas deverão ser submetidas em língua inglesa.

Nome do Projecto:
MAIS VALOR (UNIDO 
170217)

Prazo de 
Submissão: Variável dependendo do
lote (ver link acima)

Solicitação de Propostas (RFP)
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           EMBAIXADA DA FINLÂNDIA 

      MAPUTO 

Vende-se Viatura: 

Marca:  AUDI 
Modelo: A6 2.8 
Ano:   Fabricado em 2009, entrou em Moçambique no final de 2009 
Matricula:  AAC-838-CM (CD-016-M-01) 
Cor:   Branca 
Assentos: 5 assentos, Couro castanho 
Combustível:   Gasolina 
Quilometragem: 65.200 km 

A Embaixada da Finlândia está a vender o seu veículo AUDI A6 2.8 com os detalhes acima. O carro está em bom 
estado dentro e fora. Sem acidentes. O veículo pertenceu apenas à Embaixada e tinha as manutenções regulares e 
profissionais na África do Sul.  O carro será vendido a quem apresentará a melhor oferta, no estado em que se 
encontra e sem nenhuma garantia. 

Para Consultas: Sr. Dengo 85 600 0037 e Sr. Maculuve 85 600 0041 

As propostas deverão ser enviadas em envelope fechado com os dados completos de contato do licitante para a 
Embaixada até 4 de Março de 2022 às 12 horas para o seguinte endereço: 
Embaixada da Finlândia, Av. Julius Nyerere 1128, Maputo, Cc. Sr. Caetano Dengo. A viatura poderá ser apreciada 
neste mesmo endereço. 

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura do dia sete 
do mês de Fevereiro do ano dois mil e vinte e dois, lavrada de folhas 
quarenta e quatro a quarenta e cinco, do livro de notas para escrituras 
diversas número 98-A, a cargo de MOMEDE FARUCO MAMUDO 
MUJAVAR, licenciado em Direito, Conservador e Notário Superior, 
em exercício no referido Cartório, foi celebrada uma Escritura de 
Habilitação de Herdeiros por óbito do senhor DÉLCIO CONSTANTINO 
MARINGUE, ocorrido no dia vinte e sete de Junho de dois mil e 
dezasseis, na altura com vinte e nove anos de idade, no estado civil que 

era solteiro, natural de Xai-Xai, de nacionalidade moçambicana, filho de 
Constantino Arnaldo Maringue e de Trafina Jossefa Mathavane.
Que o autor da herança não deixou testamento nem qualquer 
disposição que expressa a sua última vontade.
Que a herança é constituída por valores monetários depositados em 
banco.
Que deixou como única e universal herdeira, sua mãe TRAFINA 
JOSSEFA MATHAVANE, solteira, natural de Chimbonhanine, residente 
em Xai-Xai.

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

Está Conforme

Cartório Notarial de Xai-Xai, aos 7 de Fevereiro de 2022
O Notário
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO

CARTÓRIO NOTARIAL DE XAI-XAI

EXTRACTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE DÉLCIO CONSTANTINO MARINGUE

5

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de quinze 
de Fevereiro de dois mil e vinte e dois, lavrada de folhas quatro a 
cinco, do livro de notas para escrituras diversas número 162-D, 
deste Primeiro Cartório Notarial de Maputo, perante mim, SARA 
MATEUS COSSA, Conservadora e Notária Superior, em exercício 
no referido Cartório foi lavrada uma Escritura de Habilitação 
de Herdeiros por óbito de SEBASTIÃO GUILAZE CHAVANE, 
casado que era com Joana Sucana, natural da Manhiça, falecido 
no dia vinte e oito de Setembro de dois mil e quatro, no Hospital 

Central de Maputo, filho de Silasse Chavane e de Evelina Chiau, 
com última residência habitual no Bairro da Malhangalene, não 
tendo deixado testamento, nem qualquer outra disposição da 
sua última vontade e sucedem-lhe como únicos e universais 
herdeiros de todos seus bens móveis e imóveis, sua esposa 
JOANA SUCANA, ora viúva e seus filhos: MARCOLINO 
SEBASTIÃO CHAVANA, casado com Cacilda Mário Chongo, 
GRACIETE MARGARIDA CHAVANA, EDMUNDO SEBASTIÃO 
CHAVANE e VIRGÍLIO SEBASTIÃO CHAVANA, solteiros, 

maiores, naturais de Maputo e Manhiça, residentes nesta cidade.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos 
declarados herdeiros ou com eles possam concorrer na sucessão 
à herança do referido SEBASTIÃO GUILAZE CHAVANE.

Está Conforme
Maputo, aos 17 de Fevereiro de 2022

A Notária
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

DIRECÇÃO DE JUSTIÇA DA CIDADE DE MAPUTO
DEPARTAMENTO DOS REGISTOS NOTARIADO E ASSSUNTOS RELIGIOSOS

1º CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE SEBASTIÃO GUILAZE CHAVANE

1888
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28 ZAMBÉZIA EM FOCO

Superfície  103.478 km²
População  3 849 455 (2007); 22 Distritos

CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DA MATOLA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

De acordo com alínea d) do número 2 do artigo 33º conjugado com o número 2 do artigo 63º 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 adjudicação do objecto dos concursos 

abaixo indicados:

N.º Objecto de contratação
Modalidade de 

Concurso
Empresa Adjudicada

Valor de 
adjudicação

01
Contrato de prestação de serviços 

de fornecimento de combustíveis 

e lubrificantes 
Ajuste Directo PETROMOC SA 49.174.223,46MT

02
Contrato de prestação de serviços 

de fornecimento de tapetes de lã

Concurso por 

Cotações
BALAGGIO 200.596,50MT

03
Contrato de prestação de serviços 

de fornecimento de Mesa 

Redonda

Concurso por 

Cotações
BALAGGIO 245.934,00MT

04
Contrato de Prestação de serviços 

de fornecimento de mobiliário

Concurso por 

Cotações
BALAGGIO 290.335,50MT

05
Contrato de prestação de 

serviços  fornecimento de placa e 

elementos de inauguração

Concurso por 

Cotações
BALAGGIO 115.830,00MT

06
Contrato de prestação de serviços 

de aluguer de meios para 

transporte de inertes
Ajuste Directo MADISA CONSTRUÇÕES 3.790.800,00MT

07
Contrato de prestação de 

serviços de fornecimento de 20 

contentores

Ajuste Directo SHL METALOMECÂNICA 3.159.800,00MT

08
Contrato de prestação de serviços 

de fornecimento de fardamento 

para  Polícia Municipal

Ajuste Directo FAUMIL LDA 3.307.044,00 MT

09

Empreitada de obras para 

construção do Mercado 

Intercessão no Município da 

Matola

Concurso Público PD CONSTRUÇÕES, LDA 14.985.144,47MT

Matola, Fevereiro de 2022

O Chefe da UGEA

(Ilegível)
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ZONA ECONÓMICA DE MOCUBA

Investidos 40 milhões USD
em projectos estruturantes

O responsável acredita que 
a atracção de investimentos 
poderá aumentar nos próxi-
mos anos com o relaxamento 
das medidas do protocolo sa-
nitário. Segundo ele, dentro de 
poucos dias serão retomadas as 
acções de divulgação das opor-
tunidades de investimentos e 
benefícios fiscais no contexto 
da Zona Económica e Franca 
Industrial de Mocuba que ti-
nham sido interrompidas de-
vido à pandemia da Covid-19. 

“Essa será uma forma de 
vender a ZEE de Mocuba a 
potenciais investidores”, dis-
se Ilídio Marques, para quem, 
durante I Conferência Inter-
nacional de Investimentos, 

realizada no ano de 2020 em 
Mocuba, foram apresentados 
pelo sector privado projec-
tos de médio e longo prazos, 
como, por exemplo, a cons-
trução da barragem em Mu-
geba, a reactivação do antigo 
complexo Têxtil de Mocuba, 
entre outros.

Os empresários locais têm 
vindo a abordar a represen-
tação da APIEX na cidade de 
Mocuba sobre o arranque dos 
projectos estruturantes da 
economia e o papel do Estado 
na criação de incentivos fiscais 
e financeiros. 

Alguns bancos comerciais 
colocam na cidade de Mocuba 
unidades de negócios para fa-

cilitar a concessão de crédito. 
Contudo, os empresários pe-
dem crédito com juros bonifi-
cados, que os bancos comer-
ciais ainda não começaram a 
conceder.

A Zona Económica Especial 
e Franca Industrial de Mocuba 
é uma área que abrange todo o 
distrito de Mocuba e uma parte 
de Lugela, sobretudo o posto 
administrativo de Munhama-
de.

Na região, há solos aráveis, 
florestas, rios, estradas e recur-
sos energéticos, que a tornam 
apetecível a investimentos 
nacionais e estrangeiros que 
podem transformar esse po-
tencial em riqueza real.

Cidade de Mocuba, em cuja zona económica especial foram investidos 400 milhões de dólares em projectos estruturantes

Lepra ressurge na província
A LEPRA está a ressurgir na 
Zambézia, situação que preo-
cupa as autoridades sanitárias, 
depois de em 2018 terem de-
clarado a província como livre 
da doença. 

Nessa altura, segundo das 
autoridades sanitárias, havia 
apenas um caso em cada dez 
mil pessoas, o que tinha dei-
xado a sociedade convicta de 
que tinha havido progressos 
assinaláveis na erradicação 
desta doença infecciosa carac-
terizada por sintomas nervosos 
e cutâneos, aumentando a dis-
criminação das pessoas devido 
às manchas no corpo, tubércu-
los e úlceras.

Dados das autoridades sa-
nitárias indicam que em 2019 
foram diagnosticados 233 no-
vos casos da doença nos distri-
tos de Guruè, Ile, Lugela, Mo-
lumbo, Mulevala e Pebane. 

Os mesmos dados indi-
cam que, em 2020, a província 
diagnosticou 536 casos e no 
passado o número viria a subir 
para 769 casos, sendo que pre-
valência no período em análise 

passou de 1,3 para 1.9 por cen-
to. Abordado ontem pela nossa 
Reportagem, o chefe do Depar-
tamento de Saúde Pública na 
Direcção Provincial do sector, 
Aníbal Fernando, reconheceu 
que as percentagens preocu-
pam as autoridades sanitárias. 
O mais grave ainda, segundo 
a nossa fonte, é que a doença 
já começa a manifestar-se em 
crianças. 

No biénio 2020/2021, os ca-
sos diagnosticados duplicaram 
em crianças ao passar de 31 para 
61 no ano passado.

O facto levou as autoridades 
sanitárias a aprimorarem as es-
tratégias para combater o avan-
ço da doença, tendo já iniciado 
com o diagnóstico precoce, 
disseminação de informações 
para os autocuidados, treina-
mento de profissionais do sec-
tor, entre outras intervenções. 

Muitos doentes só se preo-
cupam com o tratamento 
quando a doença já está num 
estado avançado, o que dificul-
ta a resposta eficaz das autori-
dades sanitárias, explicou.

O diagnóstico da lepra é fei-
to por observação das manchas 
na pele e outros sintomas apre-
sentados pela pessoa. A falta de 
informação prejudica muito os 
indivíduos na hora de realizar 
tratamento ou visitar o médico 
para tirar possíveis dúvidas.

A lepra é uma das principais 
razões da cegueira do mundo. 
O mesmo ocorre ao se falar da 
incapacidade física permanen-
te, sendo mais incidente em 
países localizados nos trópi-
cos. A doença existe há mais de 
quatro mil anos e especialistas 
sugerem mais investimentos 
no diagnóstico, tratamento e 
disseminação de informação 
para a sua prevenção, sendo os 
meios de comunicação um for-
te parceiro para contribuir nos 
esforços para reduzir o impacto 
da lepra no país. 

REPOSTOS FÁRMACOS 
NO CENTRO DE SAÚDE 
VANDALIZADO
O sector da Saúde na pro-

víncia da Zambézia acaba de 
repor os fármacos e utensílios 
que foram roubados por des-

conhecidos no centro de saúde 
da sede do posto administrati-
vo de Chire, no distrito de Mor-
rumbala. 

Devido ao transbordo do 
Chire, um dos afluentes do rio 
Zambeze, o centro de saúde 
ficou inundado, o que levou o 
pessoal do sector a fugir para 
locais seguros.

Notando a ausência dos 
técnicos, desconhecidos van-
dalizaram o centro de saúde, 
roubaram medicamentos, ma-
terial médico e cirúrgico, bem 
como outros utensílios usados 
para o tratamento de doentes. 

O chefe do Departamento 
de Saúde Pública na Direcção 
Provincial da Saúde na Zam-
bézia, Aníbal Fernando, disse 
ontem à nossa Reportagem 
que a vandalização teve lugar 
aquando da ocorrência da de-
pressão tropical Ana.

Os malfeitores roubaram 
também bens dos funcionários, 
incluindo painéis solares que 
forneciam energia eléctrica ao 
centro de saúde e casa dos en-
fermeiros.

Homens abandonam  TARV
AS autoridades sanitárias da província da 
Zambézia dizem que os homens seropo-
sitivos não estão a aderir ao tratamento 
anti-retroviral devido ao receio de serem 
estigmatizados e discriminados pela socie-
dade. 

Para inverter a situação, esta quarta-
-feira foi lançada em Quelimane, capital
provincial, a campanha “Somos Iguais”,
que visa, entre outros objectivos, sensibi-
lizar os homens que não fazem tratamen-
to por causa do estigma e discriminação
a mudarem de atitude e os seus amigos e
familiares serão também sensibilizados a
encará-los como homens normais.

Na ocasião, o secretário-executivo do 
Conselho Provincial de Combate ao HIV/
SIDA na Zambézia, Filipe Vicente, dis-
se que com a campanha  se quer trazer de 

volta os homens que estão a abandonar o 
tratamento, visando baixar a carga viral. 
Referiu que, no ano passado, o número de 
pessoas que estavam a ser seguidas era de 
320 mil, com uma taxa de retenção de 70 
por cento.

Sem indicar a actual percentagem, Fi-
lipe Vicente disse que morrem anualmente 
oito mil pessoas vítimas de doenças asso-
ciadas ao HIV/SIDA. Destas, vinte e seis por 
cento são jovens com idades entre 14 e 26 
anos e 27 e 49 anos em adultos, com maior 
destaque para as mulheres.

Arão Campira, representante do di-
rector provincial da Saúde da Zambézia, 
explicou que a campanha é uma estratégia 
que visa essencialmente melhorar a saúde 
da população da província, principalmente 
aquela que vive com HIV/SIDA.

O sector da Saúde espera que com essa 
campanha consiga aumentar o número dos

pacientes que vivem com o vírus a fa-
zerem o tratamento anti-retroviral (TARV).

O sector quer reduzir o número de 
abandonos e influenciar positivamente, 
reduzindo a estigmatização, uma vez que 
muitos doentes pensam que viver com o 
vírus é um problema quer na sociedade 
quer nas suas famílias.

Esta campanha consiste em várias ac-
tividades. Uma delas será o diálogo comu-
nitário, em que líderes religiosos e comu-
nitários vão reunir a população para falar 
sobre o TARV, estigma e discriminação, 
mas também serão exibidas peças tea-
trais nos distritos e comunidades sobre a 
vantagem de fazer o TARV e para reduzir 
o estigma.

ESCOLAS DE QUELIMANE

Falta de passadeiras
periga vida de crianças

A FALTA de passadeiras e de 
agentes reguladores de trânsito 
nos locais de maior concentra-
ção de crianças, como escolas 
e creches, coloca os petizes 
numa situação de alta vulnera-
bilidade a acidentes de viação. 

Directores de escolas e ges-
tores de creches entrevistados 
ontem pela nossa Reportagem 
em Quelimane afirmam que 
no ano passado vários alunos 
sofreram acidentes de viação 
quando tentavam atravessar 
as ruas para chegar à escola ou 
quando regressavam à casa.

A preocupação dos direc-
tores das escolas, gestores de 
creches e pais e encarregados 
de educação aumenta ainda 

mais com o início do presente 
ano lectivo, pelo que pedem 
aos condutores de viaturas e 
não só a respeitarem os sinais 
de trânsito e reduzirem a velo-
cidade em respeito aos petizes.

A directora da Escola Pri-
mária Completa 17 de Setem-
bro, em Quelimane, Rosa Ca-
mões Bobino, pede passadeiras 
às autoridades próximo das 
escolas, para chamar atenção 
aos condutores para reduzirem 
a velocidade. 

Segundo ela, a protecção 
das crianças é responsabili-
dade de todos: escolas, pais 
e encarregados de educação, 
agentes reguladores de trânsito 
e os condutores porque, muitas 

vezes, as crianças, com a pres-
sa de chegar à escola ou voltar 
para casa, não têm a noção do 
perigo que correm ao atraves-
sar as estradas.

Segundo a interlocutora, 
não havendo passadeiras, os 
agentes reguladores de trân-
sito deviam posicionar-se em 
todos os estabelecimentos de 
ensino para evitar que ocor-
ram mais acidentes. Paralela-
mente, entende que a Polícia 
de Trânsito devia apostar na 
educação rodoviária para as 
crianças nas escolas.

Entretanto, fonte do De-
partamento de Trânsito da 
Polícia Municipal de Que-
limane diz que a edilidade 

JOCAS ACHAR

M
AIS de 40 milhões de 
dólares norte-ame-
ricanos estão a ser 
investidos desde o 
ano passado na Zona 

Económica Especial e Franca 
Industrial de Mocuba, na pro-
víncia da Zambézia, visando 
explorar os vastos recursos na-
turais. 

O investimento representa 
a emissão de certificados para 
as oito empresas que estão a 
operar em Mocuba, nomeada-
mente a Chemanini Comercial, 
Mocuba Comércio e Indústria, 
Scatec Solar, Tumbine Inves-
timentos, Mocotex, Wood 
World, Muza Zinco e MBFI.

O representante da Agên-
cia para a Promoção de Investi-
mentos e Exportações (AIPEX) 
na cidade de Mocuba, Ilídio 
Marques, disse há dias, em 
entrevista ao “Notícias”, que 
na Zona Económica Especial 
e Franca Industrial de Mocuba 
foram feitos investimentos pú-
blicos em infra-estruturas que 
têm como objectivo principal 
dinamizar a atracção de inves-
timentos, nomeadamente uma 
central fotovoltaica com capa-
cidade de 400 quilovolts para o 
distrito, a estrada Mocuba-Mi-
lange e reabilitação do sistema 
de abastecimento de água. 

Ainda segundo o nosso 
entrevistado, essas infra-es-
truturas visam tornar a Zona 
Económica e Franca Industrial 
da Mocuba mais apetecível ao 
investimento nacional e es-
trangeiro, para que o Estado 
capte receitas com a activida-
de económica e se criem mais 
postos de trabalho.

está à procura de parceiros 
visando colocar passadeiras 
nos locais frequentados por 
crianças. Referiu que, como 
medida cautelar, a Polícia 
Municipal de Quelimane tem 
vindo a realizar palestras para 
sensibilizar os utentes da via 
pública visando evitar a ocor-
rência de sinistros rodoviá-
rios. 

As autoridades municipais 
prometem colocar passadei-
ras nos próximos três meses. 
Recomendam, no entanto, 
que as famílias assumam o seu 
papel, nomeadamente acom-
panhar as crianças à escola e 
no seu regresso à casa, para 
evitar acidentes de viação.

Durante uma semana, a 
nossa Reportagem fez uma 
ronda por algumas escolas da 
cidade de Quelimane e cons-
tatou que as crianças correm 
sérios riscos de vida. Quando 
o sino toca, na hora de saída,
os petizes estão com muita
pressa de ir para casa porque o 
estômago está vazio e, muitas
vezes, atravessam a estrada
sem olhar para os lados. 

Há pais e encarregados 
de educação que vão levar os 
seus filhos e educandos, mas 
o grosso das crianças vai à es-
cola e volta para casa sozinho. 
Muitas vezes, estas crianças 
atravessam em grupos nume-
rosos e há condutores de via-
turas, motorizadas e bicicletas 
que circulam à alta velocidade. 
Alguns desses automobilistas 
nem respeitam o sinal verme-
lho dos semáforos.

A Polícia de Trânsito deve apostar na educação rodoviária das crianças
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FELEX  MATSINHE

matsinhefelex@gmail.com

ATRAVÉS desta página o esti-
mado leitor pode partilhar as suas 
reflexões sobre temas da actuali-
dade política, económica e social. 
Os originais das cartas de opinião 
não devem ter mais de 150 pala-
vras, podendo ir até 500 quando 
sejam de análise. A Redacção 
reserva-se o direito de as con-
densar. Encoraja-se, sobretudo, 
aos jovens a partilharem as suas 

reflexões sobre o dia-a-dia das 
suas comunidades, do país e do 
mundo, bastando enviar as cartas 
para o endereço cartas@snoticias.
co.mz, indicando o nome com-
pleto, número do documento de 
identificação e contacto telefóni-
co. O “Notícias” reserva-se o di-
reito de não publicar opiniões ou 
análises que choquem com a sua 
linha editorial.

CARTAS

QUANDO era criança o meu maior sonho era de ser contabilista, mas 
tudo veio a mudar quando vi o sofrimento da minha mãe. Fiquei re-
voltado com a doença da minha mãe, de tal forma que deixei para 
trás o meu sonho da infância e decidi que quando crescer quero me 
formar em medicina e me tornar um médico para salvar vidas. Sempre 
que a minha mãe fosse para o hospital, dizia que o atendimento seria 
seis meses após a data de marcação da consulta porque há tanta gente 
doente e não há médicos suficientes para atender a todos. Isso criou 
mais revolta em mim.

No entanto, quando terminei a minha 12.ª classe concorri para o 
curso de medicina e fui admitido numa das maiores universidades do 
país. Foram sete anos de muita aprendizagem. Durante esse período, 
ajudei mulheres a dar a luz, salvei vidas e pude confirmar a minha 
convicção de que um profissional de saúde é um vaso precioso para 
um país. Isso me deu mais energia para correr e terminar o meu curso 
para servir o meu país do coração, Moçambique.

Eu acreditava que tudo fosse automático porque o país necessita 
de mais quadros no ramo da saúde, mas quando  terminei o meu curso 
voltei para casa com o diploma na mão, todavia sem emprego. A infor-
mação que nos veio depois da formação dava conta que as admissões 
dos médicos seriam feitas na base de concursos públicos.

Eu acho isso muito ridículo e assustador, depois de sete anos de 
formação por que preciso de aguardar por um concurso público para 
trabalhar como médico, um concurso que só acontece uma vez por 
ano e, por vezes, com uma vaga de médico, sendo que os hospitais 
reclamam de insuficiência de médicos? 

Fico ainda mais preocupado porque anualmente são empossados 
juízes, graduados militares e polícias, etc., e são na hora enquadrados 
na Função Pública e começam a trabalhar sem precisar de depender 
de um concurso público. Todos nós concorremos, mas na hora de dar 
emprego somos tratados de formas diferentes. É triste.

Será que o país valoriza mais o trabalho do Juiz, do militar e do 
polícia, em detrimento ao do médico? 

Por último, vou deixar um conselho. Hoje, para eu sobreviver de-
pendo de um pequeno negócio de venda de roupa, sendo que na pa-
rede da minha casa tenho um diploma de formação em medicina. Se 
o país realmente não tem condições de enquadrar os médicos recém
formados, que se pare de  formar médicos porque os jovens ficam
marginalizados e sem nada para fazer depois da formação. O Médico
não foi feito para trabalhar como Caixa num banco ou noutros ramos,
fora da medicina. Por favor, tenham piedade de nós.

VAN DILSON HUMBERTO 

MUHORRO GUEZE

NOS últimos tempos e se calhar com 
mais intensidade nos últimos dias, te-
nho acompanhado nos media um de-
bate aceso acerca das portagens que 
estão a ser erguidas ao longo das nos-
sas estradas. Para muitos, principal-
mente automobilistas, a iniciativa é 
“mal-vinda”. Para alguns, porque vai 
pesar nos seus bolsos, e para outros 
porque vai enriquecer mais ao Estado, 
ou melhor a alguns membros e outros 
demais motivos que fazem essas pes-

soas ter aversão a essas infra-estru-
turasque, na minha humilde opinião, 
só têm surgido para impulsionar cada 
vez mais o desenvolvimento do nosso 
belo Moçambique. 

Penso que é legitimo discutir-se 
acerca das tarifas porque, para além 
de realmente pesar no bolso dos au-
tomobilistas, também vai pesar no 
bolso dos utentes  dos transportes pú-
blicos, pois provavelmente teremos 
que testemunhar outra subida da tari-
fa dos transportes e num curto espaço 
de tempo, a primeira pela subida do 
combustível ( que subiu a pouco tem-

po e segundo alguns analistas voltará 
a subir em breve) e a segunda pelo 
preço das portagens. 

 Quanto ao preço das portagens 
estou em plena concordância com 
quem reclama, mas em plena dis-
cordância com quem reclama a sua 
construção. São as mesmas pessoas 
que reclamam da falta de emprego e 
dos poucos postos de trabalho e por 
distração não conseguem ver as por-
tagens como uma solução para a es-
cassez de emprego que tanto afecta as 
famílias moçambicanas. 

É claro que se deve ficar preocu-

pado com a canalização do dinheiro 
que essas portagens vão arrecadar, 
pois se a REVIMO fizer um traba-
lho semelhante ao da TRAC terão 
vários merecidos aplausos. As pes-
soas devem perceber que, caso essas 
portagens sejam administradas com 
profissionalismo vão beneficiar ou-
tros sectores, como por exemplo, os 
de água e energia, e se calhar até de 
catering (que vai abastecer refeições 
para os funcionários que vão traba-
lhar nas portagens) e vários outros 
sectores que poderão crescer devido 
aos serviços prestados a essas infra-

-estruturas públicas e oferecer mais
postos de trabalho. 

Estou mais preocupado com 
aquelas pessoas que precisam utilizar 
os seus veículos para se deslocar aos 
postos de trabalho ou que utilizam as 
suas viaturas como fonte de renda. 

Espero que todos olhemos as in-
fra-estruturas públicas como uma so-
lução para o desenvolvimento deste 
país e não como um problema e se 
todos nos unirmos numa só causa, o 
benefício será equitativo para todos 
moçambicanos, do Rovuma ao Ma-
puto. 

CELSIO BILA

A INTERVENÇÃO vem a propó-
sito de algum questionamento de 
um amigo estrangeiro, recém-che-
gado. 

Estávamos a passear pela bai-
xa da cidade de Maputo, quando 
o Jorge (chileno) olhou para mim
e perguntou: Aqui em Moçam-
bique, quem tem prioridade na
estrada é o peão ou é o automo-
bilista?

Ri bastante e não pude disfar-
çar pela pontual observação. E, 
sem rodeios, respondi: Na escola 
de condução ensinam-nos que o 
peão tem prioridade sobre os car-
ros, quando na via pública. Infeliz-
mente, são poucos os que praticam 
o ensinamento. Ele fez um trejei-
to e disse: pois, deu para ver que
ninguém respeita o peão. E rimos
bastante.

Daí, mudamos de assunto en-
quanto eu lhe apresentava a cida-
de, sem, contudo, esquecermos do 
calor abrasador que fazia. Trans-
pirávamos muito. E aproveitei o 
ensejo para justificar o porquê da 
preferência de cerveja e não de 
vinho.

No dia seguinte (10.02.22), por 
volta das 14.00 horas, encontrá-
mo-nos para alguns afazeres e ele, 
em seus pensamentos, comentou, 
enquanto atravessávamos a Ave-
nida Eduardo Mondlane: UFF! te-
nho de me habituar. Olhei para ele 
e o questionei: habituar-se de quê, 
amigo? Pensava que ele quisesse 

falar de calor. Mas não: “Aqui se 
atravessa a estrada de qualquer 
lugar”, rematou ele referindo-se 
que o peão só deveria atravessar a 
estrada pela passadeira. Mas aqui 
a coisa é outra, é como chapa-100 
pára em qualquer lugar.

Este propositado intróito tem 
como intenção alertar e conscien-
cializar a sociedade moçambica-
na para a mudança de compor-
tamento na via pública. O nível 
de educação de uma sociedade é 
vista a partir de pequenas coisas, 
algo aparentemente insignificante 
como um simples bom dia, a cor-
tesia no trato, o agradecimento ao 
motorista por nos ter transportado 
em segurança, etc.

Mas também, não deixar de 
apontar o dedo às municipalidades 
pela forma como gerem as estra-
das, sobretudo porque não têm em 
conta que, antes do automobilista 
existe um munícipe. Este que deve 
ser respeitado acima de qualquer 
viatura. Porém, a ausência de pas-
sadeiras, passeios degradados, ine-
xistência de semáforos para peões, 
demonstram esta falta de sensibi-
lidade.

Por outro lado, os automobilis-
tas fazem-se às ruas em balbúrdia, 
buzinando e o peão correndo  o 
risco de cair ou de ter um ataque 
cardíaco, simplesmente porque o 
automobilista não quer abrandar 
a velocidade ou cessar a marcha 
para permitir uma travessia segura 
do transeunte – que insensibilida-
de!

Anestesia social

Vamos debater apenas soluçõesPor que não se
valoriza os médicos?

GIL GUNE 

VERDADE seja dita: viver em Moçambique 
anima! 

Difícil é mesmo acreditar que anima, por-
que o país é assolado por muitas intempéries 
que afectam negativamente a economia e o 
desenvolvimento. Mas porque ainda existem 
coisas que animam, não só aquelas que são co-
mestíveis, até as que podemos ver e ler também 
animam.

Algo que anima é ver uma “chuva” de co-
mentários sobre um assunto que não devíamos 
discutir, porque a sua discussão é banal. Por 
conta disso, prefiro chamar de ignorância por 
parte de quem criticou negativamente. Porém, 
propostas são animadoras.

Por uma questão de contextualização, foi 
aberta a maior exposição do mundo que acon-
tece em Dubai, desde o dia 1 de Outubro de 
2021 e na última segunda-feira, 07 de Feverei-
ro de 2022, foi o Dia de Moçambique na mes-
ma exibição. 

Como outros países, Moçambique fez a sua 
exibição apresentando culturalmente o seu pas-
sado, presente e também perspectivar o futuro. 
Emoldurado no espaço sobre a sustentabili-
dade, Moçambique mostra um país com uma 
história animadora, um presente ofuscado por 
conta de diversas intempéries, porém com um 
futuro que ainda nos permite sonhar nele.   

Após a entoação dos hinos nacionais dos 

dois países, neste caso de Moçambique e dos 
Emirados Árabes Unidos, aconteceram vários 
momentos. Mas o único que mereceu destaque 
por parte dos internautas moçambicanos foi a 
actuação de oito músicos moçambicanos, com 
maior destaque para Valdimiro José, Onésia 
Muholove e Mr. Kuka.

Para a surpresa de muitos e minha, é que os 
que tecem vários comentários desabonatórios 
esquecem que houve uma série de processos 
seguidos pelo Ministério da Cultura e Turismo, 
dentre os quais o convite formulado aos artis-
tas para apresentar parte do mosaico cultural 
do país.

Sem querer fugir do assunto que me faz 
partilhar este comentário, permita-me que co-
loque a todos os que criticaram negativamente 
a colaboração dos artistas que foram repre-
sentar perto de 30 milhões de moçambicanos 
as seguintes perguntas: Conhecem o lema da 
Expo Dubai? Quantos países por lá passaram 
e o que fizeram? Acompanharam o discurso do 
Primeiro-ministro? O que entenderam? E qual 
é a missão ou objectivo da Expo?

Faço estas pequenas perguntas porque sin-
to que devemos avançar para um outro lado 
da conversa com perguntas respondidas, sob o 
risco de expor um assunto que não será enten-
dido.  

Aos críticos, antes de mais quero também 
dizer que o curador, o músico Moreira Chon-
guiça, está de parabéns pelo trabalho que fez e 

por ter montado um espectáculo de cerca de 30 
minutos com músicas que expõem muito bem 
o mosaico cultural nacional. Ele soube fazer o
casamento de músicas de Moçambique inteiro,
desafiando a juventude a mostrar o que de bom,
musicalmente, existe no país do Pandza. 

Antes de criticar deve-se compreender o 
conceito, repito, o conceito de cada espectácu-
lo - mas também sabiam que cada apresentação 
tem um conceito que é desenhado?- porque na 
falta dessa informação cairemos sempre no 
erro de tentar criticar, algumas vezes, assuntos 
sem bases.

Mais uma vez digo que anima viver, ver, 
ouvir e ler algumas cartas abertas e ou mesmo 
post’s nas redes sociais que no final do dia nor-
teiam conversas nos diversos cafés e esquinas. 

Confesso que durante 24.00 horas, fiquei 
confuso porque não sabia o que responder aos 
dois textos que fui convidado a ver e dar o meu 
parecer, neste caso,à carta aberta do ilustre To-
más Vieira Mário e o post do musicólogo Amá-
vel Pinto. Mas se há algo que de verdade me 
assustou é a forma como se tenta menosprezar 
os outros com os seguintes dizeres: “Em tão 
notável evento internacional, fosse daquela na-
tureza: incaracterístico e pouco representativo 
da cultura musical nacional”, o que me leva a 
pensar que o pandza e os seus fazedores não 
pode ser levado além-fronteiras. Pensando de 
uma outra forma, parece-me que os escolhidos 
não são amados por alguns, tanto é que há su-

gestão que fazem para que alguns possam re-
presentar o país culturalmente na diáspora. Se-
guindo com o post do Amável Pinto, se há uma 
coisa que devo dizer que também peca é que se 
esqueceu de respeitar o esforço que é feito an-
tes de uma apresentação, particularmente o en-
saio que os permitiu apresentar o espectáculo 
com mestria, o que leva os que pensam como 
eu que eles (Kuka, Onesia e VJ) conhecem e 
bem as músicas dos seus colegas ou mesmo 
dos amigos. Numa outra vertente, gostei das 
propostas que os dois post´s propõem até por-
que gosto de todos eles. 

Julgando que muito disse e para alguns 
nada disse, prefiro destacar que para um evento 
de género, que é na verdade de apresentação 
do mosaico cultural a curadoria, repito, foi 
muito bem-feita. Em casos extremos até acho 
que poderia se ter escolhido uma banda que faz 
interpretações de músicas nacionais para fazer 
um trabalho idêntico. Mas agora foi a vez deles 
de fazer o mesmo trabalho e, teve aquela quali-
dade que julgo ser boa e encorajadora para que 
mais artistas novos sejam desafiados para apre-
sentações de género no estrangeiro.

 Deixo as seguintes recomendações: sai-
bamos compreender o conceito da “cena” an-
tes de criticar e estão de parabéns por terem 
movimentado a nata dos internautas que anda 
entretida com o julgamento das dívidas não de-
claradas. 

Aquele abraço!

Qual é o critério para discutir
curadoria de um espectáculo?
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ÁREA OPERACIONAL DE XAI-XAI
UNIDADE GESTORA E EXECUTORA DE AQUISIÇÕES

Anúncio de Concursos           
O FIPAG – Fundo de Investimento e Património do Abastecimento de Água, Área Operacional de Xai-Xai  convida pessoas 

Elegíveis, colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras, interessadas a apresentarem propostas fechadas para os 

concursos discriminados na tabela abaixo: 

Nº do  Concurso Objecto de 
Contratação

Modalidade de 
Contratação

Data e hora 
de entrega 

Data e hora de 
abertura 

Data e hora 
de anúncio de 

posicionamento 

Validade 
das 

Propostas

Visita ao 
Local

47002741/AOX/
CL/004/2021

Empreitada de obras 
para reabilitação de 

armazém

Concurso Limitado 8/3/2022 
11.00 horas

8/3/2022
11.15 horas

14/3/2022
9.00 horas

120 dias 28/2/2022
Às 8.00 horas

47002741/AOX/
CL/005/2021

Fornecimento de 
material de manutenção 

da rede

Concurso Limitado 8/3/2022 
8.00 horas

8/3/2022
8.15 horas

14/3/2022
9.30 horas

120 dias N/A

47002741/AOX/
CL/006/2021

Fornecimento de 
material hidromecânico

Concurso Limitado 9/3/2022 
8.00 horas

9/3/2022
8.15 horas

14/3/2022
9.30 horas

120 dias N/A

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos dos Concursos ou adquirí-los, das  

8.00 às 15.00 horas, pela importância não reembolsável de 1.500,00MT (mil e quinhentos meticais) que deve ser depositada 

na conta nº 1134308410001– FIPAG Regional Sul Receitas - BCI.

Endereço:         FIPAG, Área Operacional de Xai-Xai

Unidade Gestora Executora de Aquisições (UGEA)

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

Email: ugea.aoxx@fipag.co.mz

1. Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e

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

Xai-Xai, aos 8 de Fevereiro de 2022

O Director

 (Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
____

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
DIRECÇÃO DE  ADMINISTRAÇÃO  E FINANÇAS

ANÚNCIO
1. Torna-se público que se aceitam propostas em cartas fechadas

devidamente assinadas pelos proponentes, até 9.30 horas
do dia 24/2/2022, sendo que a abertura das mesmas está
marcada para às 10.00 horas do mesmo dia, dirigidas
ao  Presidente  da  Comissão de Avaliação e Venda de
Bens Abatidos, a serem entregues na AMASP-Associação
Moçambicana de Amizade e Solidariedade com os Povos, sita
na Av. Paulo Samuel Kankhomba, número 2311, Bairro do Alto
Maé, Cidade de Maputo, para compra de Aparelhos de Ar-
condicionado e Material Informático.

2. Os aparelhos de ar-condicionado e material informático
poderão ser vistos nas horas normais de expediente no
Estaleiro da Presidência da República, sita na Av. das FPLM,
número 875, Cidade de Maputo.

3. As demais condições poderão ser consultadas no Edital fixado
na vitrina do Edifício da AMASP, no qual são indicados os dados
dos bens e o valor, não devendo ser apresentadas propostas
inferior ao da licitação.

Maputo, aos 11 de Fevereiro de 2022

A Direcção da DAF

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HĺDRICOS
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Mulheres formadas em 
biotecnologia e biociências
VINTE e cinco mulheres bio-
-empreendedoras foram  for-
madas semana passada, na
província de Maputo, em ma-
téria de biotecnologia e bio-
ciências. A ideia é dotá-las de
capacidades para o desenvol-
vimento de pesquisa, inovação
e soluções científicas. 

Trata-se de uma acção do 
Ministério da Ciência, Tecnolo-
gia e Ensino Superior (MCTES) 
através do Centro Nacional de 
Biotecnologia e Biociências 
(CNBB), com o apoio da  Or-
ganização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (UNESCO).

A capacitação tem como 
grupo-alvo mulheres que ac-
tuam na área da saúde, nutri-
ção, agricultura, cosmética e 
reciclagem de resíduos. 

Daniel Nivagara, minis-
tro do pelouro, referiu que a 
formação vai promover o de-
senvolvimento de produtos, 

serviços e modelos de negócios 
inclusivo e inovadores.

Neste contexto, orientou o 
CNBB a planificar e empreen-
der todos os esforços ao seu 
alcance por forma que esta ini-
ciativa seja expandida à escala 
nacional e beneficie mais mu-
lheres. 

Nivagara almeja que a ca-
pacitação possibilite o fomen-
to da pesquisa e inovação no 
campo de biotecnologia e bio-
ciências, alavanque novas so-
luções na área de saúde, nutri-
ção humana e animal, aumente 
a empregabilidade através do 
empreendedorismo, entre ou-
tros. 

Élia Bila, representante da 
UNESCO, referiu que o em-
preendedorismo é um impor-
tante catalisador para superar 
os desafios das mulheres no 
país e são agentes de mudança 
nos locais onde actuam.

“É neste contexto que no 

quadro do plano de acção para 
a equidade de género em Áfri-
ca, a UNESCO contribui para 
a realização de seminários de 
capacitação para que mais mu-
lheres sejam empreendedo-
ras”, sublinhou. 

Com o apoio da Organi-
zação para a Cooperação Is-
lâmica (OIC) o MCTES, atra-
vés do CNBB, organizou em 
Março de 2021, o I Seminário 
de Capacitação de Mulheres 
Bio-empreendedoras, tendo 
beneficiado 25 mulheres das 
províncias de Maputo e Gaza e 
Maputo-  cidade. 

Segundo o MCTES, a bio-
tecnologia e as biociências são 
importantes para a melhoria 
dos cuidados de saúde, desen-
volvimento da indústria, sus-
tentabilidade ambiental e para 
os desafios do progresso nos 
sectores de agricultura, saúde, 
pescas, recursos marinhos, flo-
restais, entre outros.

Mulheres em formação na província de Maputo 

ELES NA CIÊNCIA

REVELA ESTUDO DO CISM

Um assintomático com malária
pode transmitir a outras pessoas  

O 
CENTRO de Inves-
tigação em Saúde 
de Manhiça (CISM) 
implementou um 
estudo denomi-

nado INDIE cujo principal 
propósito era determinar 
a contribuição relativa das 
infecções sintomáticas e 
assintomáticas da malária, 
num ambiente de transmis-
são moderada da doença, no 
distrito da Manhiça.

O objectivo do estudo 
era determinar a proporção 
de mosquitos que são in-
fectados após alimentarem-
-se do sangue de doentes de
malária, e determinar a pro-
porção de assintomáticos
infectados por plasmodium
falciparum (agente trans-
missor da malária), detec-
tados por microscopia e pelo 
teste molecular PCR (sigla
em inglês) para Real-time
polymerase chain reaction
(reacção em cadeia da poli-

merase). 
 Mara Máquina, ento-

mologista júnior do CISM 
e integrante da equipa de 
pesquisadores, explica que 
neste estudo se procura en-
tender o peso de indivíduos 
assintomáticos na trans-
missão da malária no dis-
trito da Manhiça, porque já 
está comprovado que uma 
pessoa com malária assin-
tomática contribui signifi-
cativamente na transmissão 
da doença causada atra-
vés da picada do mosquito 
anopheles (que é o agente 
transmissor).  

O estudo, liderado por 
Pedro Aide, investigador sé-
nior do CISM, foi financiado 
pela London School of Hy-
giene & Tropical Medicine 
(LSHTM), e implementado 
em duas fases. A primeira 
consistiu no recrutamento 
de participantes com sin-
tomas de malária, com TDR 

(Testes de Diagnóstico Rápi-
dos) e microscopia positiva 
na consulta externa no Hos-
pital Distrital da Manhiça e 
postos de saúde periféricos. 

Já a segunda fase foi re-
servada ao recrutamento de 
participantes com sintomas 
e positivos à malária (TDR e 
microscopia), participantes 
sem sintomas positivos da 
malária por microscopia e 
participantes sem sintomas 
positivos a malária por PCR, 
os dois grupos na comuni-
dade (Ilha Josina Machel).

Máquina esclarece que 
“foram colhidas amostras de 
sangue para as análises labo-
ratoriais e ensaios de infec-
ção de mosquitos e poste-
rior detecção e contagem de 
ócitos nos mosquitos. Mas, 
também, foram preserva-
das amostras de sangue para 
posteriores testes imunoló-
gicos que serão realizados na 
LSHTM e no ISGlobal”.

A área da Manhiça, onde 
o estudo foi implementado,
está localizada a 80 quiló-
metros da cidade de Mapu-
to, conta com uma popu-
lação estimada em 188.405
habitantes, e pesquisas
transversais realizadas en-
tre 2010 e 2017 mostram que
a malária está a reduzir no
distrito.

Segundo o protocolo 
deste estudo, “a maior par-
te de indivíduos com ma-
lária em zonas endémicas 
não apresenta sintomas que 
estimulam a busca de trata-
mento, e estes podem reter 
as suas infecções por mui-
tos meses, período durante 

o qual os parasitas no está-
gio sexual (gametócitos) são
produzidos e transmitidos
aos mosquitos vectores”.

Assim, espera-se com-
preender a importância re-
lativa das infecções assinto-
máticas para o reservatório 
humano e a sua detectabili-
dade por testes de diagnós-
tico médico no momento 
e local de atendimento ao 
paciente.

Esta compreensão é de 
relevância imediata para 
programas de controlo da 
malária que podem consi-
derar intervenções viradas 
ao reservatório assintomáti-
co do parasita.

Pedro Aide, investigador sénior do CISM

Mara Máquina, entomologista júnior do CISM
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PROGRAMAÇÃO DA 
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PROGRAMAÇÃO DA 
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PENSAMENTO DO DIA

PREVISÃO DE TEMPO

FASE DA LUA

MARÉS
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18 de Fevereiro de 2022

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

“Quem não é visto, não é lembrado”

Provérbio popular

LUA CHEIA - Será é hoje, às 18.59 horas

00:20- FLASH CULTURAL

02:00 - À MULHER

04:57- HINO NACIONAL

05:10- CAMPO E DESENVOVI-
MENTO

05:30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06:00- JORNAL DA MANHÃ

08:10- ECONOMIA PARA TODOS

08:15- INSS

09:10- VERÃO

10:30- JULGAMENTO DAS DÍVI-
DAS NÃO DECLARADAS

11:30- PARABÉNS A VOCÊ

12:00- SINAL HORÁRIO/ TÓPICOS 
DO JORNAL DA TARDE

12:02- MAGAZINE DESPORTIVO

12:20- BOLETIM METEO-
ROLÓGICO

12:30- JORNAL DA TARDE

13:00- BALANÇO DA SECRETÁRIA 
DE ESTADO DA PROVÍN-
CIA DE MAPUTO

14:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

15:10- VERÃO

16.10- SEGURANÇA RODOVIÁRIA

16:30- JULGAMENTO DAS DÍVI-
DAS NÃO DECLARADAS

17:10- ECONOMIA PARA TODOS

17:15- VERÃO

18:10- UMA DATA NA HISTÓRIA

18:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

18:55- UMA HISTÓRIA PARA TI

19:00 - TÓPICOS DO JORNAL DA 
NOITE

19:02- MAGAZINE DESPORTIVO

19:20- BOLETIM METEOROLÓGI-
CO

19:30- JORNAL DA NOITE

20:00- INFORMATIVO CORO-
NAVÍRUS

20:30- BALANÇO DA SECRETÁRIA 
DE ESTADO DA PROVÍN-
CIA DE MAPUTO

22:10 - ÚLTIMO TEMPO

23:15- INSS

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

PREIA-MAR - Às 6.39 horas e às 18.40, 
com 3.25 e 3.24 metros, respectiva-
mente   

BAIXA-MAR - À 0.29 horas e às 12.37, 
com 0.98 e 1.10 metros, respectiva-
mente 

INHAMBANE

33/24

VILANKULO

33/24

TETE

31/25

QUELIMANE

28/26

NAMPULA

31/23

PEMBA

31/24
LICHINGA

23/14

BEIRA

31/27

XAI-XAI

29/22

CHIMOIO

28/19

MAPUTO

28/22

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

05:40  HINO NACIONAL  

05:45  GINÁSTICA:  TXUNA A SAÚDE 
COM QUICHUA MAURICIO - 
“TONE”  

06:00  BOM DIA MOÇAMBIQUE 
DIRECTO

08:00  DESENHOS ANIMADOS: CÓDI-
GO DO PUZZLE -  A PAREDE DE 
SOMBRAS DESENHOS 
ANIMADOS: CHAVES - “A CASA 
DA BRUXA” EPISÓDIO 09

08:15  DOCUMENTÁRIO: HÓSPEDE 
DA CHINA 
EPISÓDIO 01

09:00  NOTÍCIAS 

09:05  SAÚDE E BEM ESTAR: IM-
PORTÂNCIA DA DOAÇÃO DE 
SANGUE
REPETIÇÃO

09:30  A HORA DO CTP - GAZA: 
“GAZA EM DESENVOLVIMEN-
TO”   DIRECTO/
XAI-XAI

10:00  NOTÍCIAS 

10:05  TUDO ÀS 10 
DIRECTO – 1ª PARTE

11:00  NOTÍCIAS 

11:05  TUDO ÀS 10 
DIRECTO – 2ª PARTE

12:00  NOTÍCIAS 

12:05  QUINTA À NOITE: PRODUÇÃO 
AGRÍCOLA NA PRIMEIRA ÉPO-
CA 2022 
REPETIÇÃO

13:00  JORNAL DA TARDE  
DIRECTO

14:00  TOP FRESH 

15:00  NOTÍCIAS 

15:05  JUNTOS À TARDE  
DIRECTO

16:00  NOTÍCIAS 

16:05  ENCONTROS DA MALTA 

DIRECTO

17:00  JORNAL EM LÍNGUAS MOÇAM-

BICANAS 

DIRECTO

17:45  GINÁSTICA:  TXUNA A SAÚDE 

COM ALICE BERNS - “YOGA”  

18:00  LIGA SASOL EM BASQUETE-

BOL SÉNIORES FEMININOS: 

FERROVIÁRIO DE MAPUTO VS 

COSTA DO SOL  

DIRECTO

19:50  PUB 

20:00  TELEJORNAL 

DIRECTO

21:00  OPINANDO COM SALOMÃO 

MOYANA

GRAVADO

21:45  JOVENS EM ACÇÃO 

DIRECTO

23:30  PRIMEIRA PÁGINA 

GRAVADO

01:30  JUNTOS À TARDE  

REPETIÇÃO

02:30  ENCONTROS DA MALTA 

REPETIÇÃO

03:30  LIGA SASOL EM BASQUETE-

BOL SÉNIORES FEMININOS: 

FERROVIÁRIO DE MAPUTO VS 

COSTA DO SOL  

REPETIÇÃO

05:00  TOP FRESH 

REPETIÇÃO

06:00  HINO NACIONAL 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO SUPERIOR

DA MAGISTRATURA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

AVISO

Na sequência do aviso publicado no jornal “Notícias”, 
edição de 27 de Agosto de 2021, referente ao concurso 
de ingresso, na carreira da Magistratura do Ministério 
Público, na categoria de Procurador da República de 3.ª, 
avisa-se aos interessados que, a lista final dos candidatos 
admitidos e excluídos, encontra-se afixada no átrio do 
Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público, 
sito na Avenida Julius Nyerere, n.º 15, cidade de Maputo, 
onde poderá ser consultada.

Maputo, 17 de Fevereiro de 2022

O Presidente do Júri 

(Ilegível)
1529

Faz-se público que AMÉLIA DANIEL CAETANO, natural e 
residente em Maputo, no Bairro de Intaka, Quarteirão 11, 
casa nº 704, requer autorização para mudança do nome de 
sua filha menor DELFINA CASIMIRO NHANTUMBO, para 
passar a usar o nome completo de MELUCHA CASIMIRO 
NHANTUMBO.

Nos termos do nº 1, artigo 360º do Código do Registo Civil, são 
convidados todos 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 2 de Agosto de 2021

A Directora Nacional Adjunta
Fátima J. Achá Baronet

(Conservadora e Notária Superior)
1879

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

DIRECÇÃO NACIONAL DOS REGISTOS E NOTARIADO

ANÚNCIO

Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento, IP

Concurso para Nomeação de Directores de Serviços 

Centrais da Administração de Infra-Estruturas de Água e 

Saneamento, Instituto Público (AIAS, IP)

AVISO
São avisados todos os candidatos ao concurso para a nomeação 
do Director dos Serviços Centrais de Água e Saneamento, 
Director dos Serviços de Administração, Finanças e Recursos 
Humanos e Director dos Serviços Centrais do Plano e 
Desenvolvimento Estratégico, publicado no jornal “Notícias” 
dos dias 22 e 24 de Novembro de 2021, que as listas dos 
candidatos admitidos e excluídos, já se encontram fixadas, 
devendo ser consultadas na vitrina da Secretaria Central do 
Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos 
(MOPHRH), sita na Av. Karl Max, n.º 606, R/C, durante as horas 
normais de expediente, no período de cinco (5) dias, a contar 
a partir da data de publicação do presente anúncio.

A Presidente do Júri
(Ilegível)

1419

Q
UE a vida artística e 
cultural do país está, 
aos poucos, a regres-
sar à normalidade é 
uma das abordagens 

deixadas por alguns dos interve-
nientes do sector, ouvidos pelo 
“Notícias” no âmbito do recente 
anúncio do novo alívio das me-
didas de prevenção do novo co-
ronavírus. Anteontem, o Presi-
dente da República, Filipe Nyusi, 
aliviou as medidas, permitindo, 
entre mais, a suspensão do reco-
lher obrigatório e a autorização 
da realização de espectáculos 
presenciais com mais gente.

No caso, o público dos con-
certos não deve exceder 500 
pessoas em locais fechados e mil 
em espaços abertos, devendo 
ainda se respeitar a capacidade 
de 50 por cento em cada local.

Também determina o au-
mento do número de presenças 
em locais como teatros, cinemas 
e centros culturais, passando de 
40 para 80 por cento da sua ca-
pacidade máxima. As novas me-
didas entram em vigor a partir de 
amanhã, no âmbito da situação 
de calamidade pública, preva-
lecendo protocolos sanitários 
como a obrigatoriedade do uso 
da máscara, distanciamento físi-
co, higiene constante das mãos.

Com este alívio, os fazedores 
das artes e cultura ouvidos mos-
traram-se optimistas quanto ao 
futuro, esperando por dias me-
lhores. 

O músico e produtor Zé Pi-

res, por exemplo, referiu que 
se está diante de um cenário 
ansiosamente aguardado pelos 
artistas, principalmente os que 
ganham a vida subindo ao palco.

“A gente não podia fazer 
eventos um pouco numerosos, 
acredito que os produtores e 
promotores vão poder coordenar 
trabalhos enormes”, comentou 
Zé Pires, integrante da banda 
Kapa Dech.

Não tem dúvidas que a rea-
bertura parcial das actividades 
permitirá se regressar à norma-
lidade. 

Esta opinião é também co-
mungada pelo timbileiro Cheny 
Wa Gune, que considera sábio 
o posicionamento do Governo,
tendo em conta o impacto da
Covid-19 nas artes e cultura. 

“Os músicos e produtores já 
vinham reclamando, afinal esta 
é uma cadeia que vai impulsio-
nar o economia do país”, disse, 
acrescentando que “é de se lou-
var este tipo de posicionamento 
para que a normalidade regresse, 
até porque o vírus está a perder a  
força e as pessoas vão se preve-
nindo”, referiu.

Por seu turno, a actriz e reali-
zadora Giglola Zacara, que dirige 
o Centro de Recreação Artística,
uma instituição ligada ao cine-
ma, teatro e dança, defendeu 
que o país, ao aliviar as medidas, 
está a seguir uma tendência in-
ternacional e urgente. 

Zacara disse ainda que está 
na hora de dar espaço aos artis-

tas para usarem a arte como um 
meio de disseminação de men-
sagens de prevenção à doença.

O alívio, continuou, mini-
mizará a crise atravessada pelo 
sector devido ao novo corona-
vírus. 

“A pandemia trouxe muito 
desemprego, muitos de nós fi-
camos sem trabalho, portanto, 
vai capitalizar-se ainda mais o 
sector económico do país”, jus-
tificou, dando exemplo do Cen-
tro de Recreação Artística, cujas 
actividades estão paralisadas há 
mais de um ano.

Entretanto, embora não haja 
dúvidas que o posicionamento 
do Governo muito beneficia as 
artes cénicas, o mesmo não deixa 
de ser bom para as galerias, ape-
sar delas funcionarem quase que 
normalmente há meses, con-
forme observou Thandy Pinto, 
galerista da associação Kulun-
gwana.

“Agora o movimento será 
mais intenso, vamos abranger 
a mais pessoas”, previu Pinto, 
dizendo que antes da pandemia 
do novo coronavírus a galeria era 
visitada por mais de 60 pessoas. 
O número reduziu para menos 
da metade nos últimos dois anos.

Também recordou que a Ku-
lungwana, fora de exposições 
diversas, também tem realiza-
do concertos musicais, por isso, 
o fim do recolher obrigatório
é bastante positivo, ainda que
alerte: “nossos eventos não cos-
tumam ir até à alta noite”.

ALÍVIO NA PREVENÇÃO À COVID-19

Um passo rumo
à normalidade

Artistas esperam por dias melhores

O REGULAMENTO eleitoral 
que dita as regras para a elei-
ção, a 5 de Março, da nova 
direcção da Associação dos 
Escritores Moçambicanos 
(AEMO) foi recentemente 
impugnado pela lista de can-
didatura liderada pelo escri-
tor Lucílio Manjate.

A lista submeteu na se-
gunda-feira aos órgãos res-
ponsáveis pela organização 
da assembleia geral eleito-
ral um documento com oito 
pontos, nomeadamente o 
presidente da Mesa da As-
sembleia Geral e o Conselho 
da AEMO. 

Na carta de impugnação, 
os candidatos referem que 
o regulamento eleitoral foi
feito de forma pouco profis-
sional e às pressas, tendo sido 
aprovado apenas a 8 de Fe-
vereiro, isto quando a actual
direcção, liderada por Carlos
Paradona, candidato à sua
própria sucessão, se encon-
tra fora de mandato há mais
de ano e meio, contrariando
os estatutos da casa.

“Os órgãos directivos da 
AEMO são eleitos por lista, 
bienalmente”, recordaram, 
dizendo não fazer sentido o 
facto de o regulamento res-
tringir aos membros admi-
tidos a menos de um ano de 
eleger e ser eleitos, contra-
riando os estatutos da agre-
miação. 

“Estes são direitos abso-
lutos de todos os membros 
efectivos independentemen-
te de há quanto tempo são 
associados”, escreveram, 
estranhando o facto de essa 
formulação ser nova e não 
constar do último regula-
mento eleitoral de 2018, que 

COM ELEIÇÕES À VISTA NA AEMO

Candidatos impugnam 
regulamento eleitoral

elegeu Carlos Paradona a se-
cretário-geral.

A lista refere que o novo 
regulamento eleitoral obriga 
os candidatos a apresenta-
rem uma prova de pagamen-
to de quotas dos últimos dois 
anos, quando a maioria não 
tem esta situação regulari-
zada. Fora disso, acusam a 
actual direcção de nada fa-
zer para estimular os sócios a 
cumprir com os seus deveres.

Estão ainda contra o pon-
to que indica que a campanha 
eleitoral deve ser feita apenas 
por 48 horas precedentes da 
eleição, até porque a actual 
direcção foi a primeira a “ir 
para os jornais fazer a sua 
propaganda”.

Lamentam a ausência de 
um debate sobre os progra-
mas das listas de candida-
turas durante a assembleia 
geral, bem como o facto de 
o regulamento referir que
“cada membro pode votar
em representação de um má-
ximo de dois membros”.

Os estatutos “da AEMO 

não condicionam o voto por 
representação nos termos 
apresentados no regulamen-
to eleitoral e só permite a re-
presentação de um só mem-
bro”, escrevem.

Os subscritores da carta 
da impugnação esperam ser 
respondidos a “curto prazo” 
e “antes da assembleia geral”. 

A lista liderada por Lu-
cílio Manjate, candidato a 
secretário-geral, tem como 
integrantes os escritores 
Hélder Faife (secretário-ge-
ral adjunto), Mel Matsinhe 
(vogal para projectos), Izi-
dro Dimande (tesoreiro), 
Amosse Mucavele (vogal 
para Programas), Sónia Sul-
tuane (presidente da Mesa 
da Assembleia Geral), Japone 
Arijuane (vice-presidente da 
AG), Nelson Lineu (relator), 
Pedro Chissano (presidente 
do Conselho Fiscal), Agnal-
do Bata (vice-presidente do 
Conselho Fiscal) e Hirondina 
Joshua (relatora) e o slogan 
“Inclusão, Inovação e Con-
solidação”.  
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JOSÉ LUÍS DAS NEVES
(30 dias de eterna saudade)

A família Neves, filhos, netos e bisnetos recordam com saudade 
a passagem do 1º mês do desaparecimento físico de JOSÉ LUÍS 
DAS NEVES. Aproveita a ocasião para agradecer à Drª Sheila 
Magaia, do ICOR, Drª Aracelys Morrilo, da Clínica Sunshine, Igreja Metodista 
Unida, Paróquias da Matola e Queme, amigos e familiares pelo apoio e conforto. 
O nosso muito obrigado. Paz à sua alma.

1882

CÂNDIDO JOÃO MILISSE
(Agradecimento e missa de 30 dias)

Sua Esposa, Sara Mafuiane Milisse, Filhos, Nelson, Milton, Ermelinda, 
Cândido, Sara, Mauro, Limie, genros, noras e netos, vem por este 
agradecer em nome das famílias Milisse, Mafuiane, todo o apoio e 
solidariedade, prestado pelo desaparecimento do seu ente queri-
do CÂNDIDO JOÃO MILISSE,  comunicam ainda que pela  passagem 
dos 30 dias do seu desaparecimento físico,  haverá missa em sua memória hoje, às 18.00 
horas, na Igreja Nossa Senhora do Amaparo e se realiza deposição de flores no sábado,  
dia 19/2/2022, no Cemitério da Texlom pelas 7.00 horas. Paz à sua alma.

1532

MARIA MÁRIO
FALECEU

O Conselho de Administração da Electricidade de Moçambique, 
EP, Comité da Empresa e trabalhadores em geral comunicam 
com profunda mágoa e consternação o falecimento da Sr.ª 
MARIA MÁRIO, mãe do trabalhador Calton Joaquim Nhanala, 
afecto à ASC KaMpfumu, ocorrido no dia 15/2/2022, vítima de 
doença, cujo funeral se realizou no dia 17/2/2022, no Cemitério de Michafutene, 
às 10.00 horas, antecedido de velório na sua residência em Infulene. À família 
enlutada apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

1526

FELICIDADE PEDRO MACHEL 
MACHELELE VOMBE

FALECEU
Seus netos Eduardo Vombe, Elaine Vombe, Malike, Felícia, Daniel 
e Alberto Júnior comunicam com profunda dor e consternação 
o falecimento súbito da sua avó FELICIDADE PEDRO MACHEL
MACHELELE VOMBE, ocorrido no dia 16/2/2022, no HCM, vítima de doença, cujo
funeral se realiza amanhã, dia 19/2/2022, no Cemitério de Lhanguene, às 11.00 horas,
antecedido de velório na Igreja Santa Ana da Munhuana, às 9.00 horas. Paz à sua alma.

1533

RAFAEL JORGE DA 
CONCEIÇÃO

(1.º ano de eterna saudade)
Sua esposa Aurora, filhos, netos, irmãos, genros, sobrinhos e 
demais familiares comunicam que por ocasião da passagem do 
1.º ano do desaparecimento físico do seu ente querido RAFAEL
JORGE DA CONCEIÇÃO, será realizada missa em sua memória, hoje, dia 18/2/2022,
na Igreja São Gabriel Arcanjo, às 18.00 horas e amanhã, sábado, haverá deposição
de flores na sua campa, no Cemitério da Texlom, às 8.00 horas. Paz à sua alma.

1871

TEODÓSIO 
ALFREDO MANJATE

(1.º ano de eterna saudade) 
Passam 12 longos meses que partiste prematura-
mente para junto do Pai Celestial. A tua ausência 
física desde o dia 18/2/2021, é enorme e causa 
dor sem fim, mas pedir que a sua eternidade seja 
profundamente serena. Aqui estamos hoje, tua 
esposa, filhos, netos, sobrinhos, mãe, irmãos e demais familiares renden-
do-te esta homenagem, preservando o carinho e todas as lembranças de 
pessoa amável, vertical, grande educador e conselheiro marcante nesta 
passagem por este mundo. Pedimos a Deus para que te mantenha entre 
os anjos e tenha um descanso em paz. Te amaremos para sempre pai.

1881

LUCAS ANTÓNIO 
FRANCISCO MANUEL

(6 meses de eterna saudade) 
Sua esposa Lina Gabriel Mahumane, filhos Tânia, 
Nádia e Cláudio, genros Thomas e Benedito, 
nora Alima, netos Ashley, Ashanti, Kevin, Aline 
e Aécio, irmãos, sobrinhos e demais familiares 
comunicam que pela passagem do 6º mês do falecimento de LUCAS AN-
TÓNIO FRANCISCO MANUEL, haverá deposição de flores na sua campa, 
amanhã, sábado, dia 19/2/2022, às 9.00 horas, no Cemitério de Lhanguene. 
Paz à sua alma.

1869

RAFAEL JORGE DA CONCEIÇÃO
(Missa de 1 ano de eterna saudade)

Pai, nosso herói, quantas saudades sentimos do Senhor. Foi um 
choque que apenas o tempo irá passar, uma verdadeira perda 
irreparável. No dia 17/2/2022, passou 1 ano que partiste. Ainda 
dói-nos tanto. Seus filhos Quetiana, Flávia, Tamara, Leovita, 
Rafael, Helga, Shantel, Tricia, Érika, Rafaela e Arcénia, netos e genros recordam 
a passagem do 1.º ano da sua partida para junto de Deus. Descanse em paz, 
nosso papá, orgulho e herói e eterno amor.

1871

JOAQUIM ZACARIAS 
MATARUCA

(6 meses de eterna saudade)
Pela passagem de 6 meses de eterna saudade do passamento do 
seu ente querido JOAQUIM ZACARIAS MATARUCA, sua esposa 
e toda a família Mataruca comunicam que hoje, dia 18/2/2022, 
às 18.00 horas, na Igreja São Gabriel da Matola, rezarão missa em sua memória 
e amanhã, dia 19/2/2022, às 8.00 horas, haverá deposição de flores no Cemitério 
de Michafutene. Que a sua alma descanse em paz.

1855
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FELICIDADE PEDRO 
MACHEL MACHELELE 

VOMBE
FALECEU

Seus filhos Alberto Vombe, Carachi 
Vombe, Albertina Vombe, Rosa Albertina e Delírio, irmãos 
Sete, Tristeza, Elias, Saloma, Simone, Simoine, Dorce, Ger-
trudes, Salva, Senito e Sidney comunicam com profunda 
dor e consternação o falecimento súbito do seu ente que-
rido FELICIDADE PEDRO MACHEL MACHELELE VOMBE, 
ocorrido no dia 16/2/2022, no HCM, vítima de doença, cujo 
funeral se realiza amanhã, dia 19/2/2022, no Cemitério de 
Lhanguene, às 11.00 horas, antecedido de velório na Igreja 
Santa Ana da Munhuana, às 9.00 horas. Paz à sua alma.

1533

JORGE FERNANDO 
VELOSO DOS SANTOS

(1923-2022)

FALECEU

A família Veloso comunica com profunda dor e consterna-
ção a partida física do seu pai, avô e sogro JORGE FER-
NANDO VELOSO DOS SANTOS, nascido em Inhambane-
-Moçambique, ocorrida em Faro-Lisboa, no dia 14/2/2022.
Mais comunica que será rezada missa em sua memória
no dia 21/2/2022, na Igreja Santo António da Polana, às
18.00 horas.

1890

JORGE FERNANDO 
VELOSO DOS SANTOS

(1923-2022)

FALECEU

É com sentido de pesar e muita dor 
que os seus amigos comunicam a partida inesperada do 
seu especial e querido amigo JORGE FERNANDO VELO-
SO DOS SANTOS, nascido em Inhambane-Moçambique, 
ocorrida em Faro-Lisboa, no dia 14/2/2022. Neste momento 
de dor e sofrimento, apresentam as mais sentidas condo-
lências e solidariedade à família. Descanse em paz amigo. 
Mais comunicam que será rezada missa em sua memória 
no dia 21/2/2022, na Igreja Santo António da Polana, às 
18.00 horas.

1890

MARIA MADALENA 
JOSÉ JAMAL

(Agradecimento)

A família Jamal vem por este meio ma-
nifestar o seu profundo agradecimento 
e reconhecimento a todas as entidades 
singulares e colectivas, em especial à comunidade do 
Bairro Mapiazua e ao movimento apostólico da Legião de 
Maria, pelo inestimável apoio moral e material prestado 
neste momento de dor originado pelo passamento da sua 
querida matriarca MARIA MADALENA JOSÉ JAMAL, e 
comunica que se reza missa em sua memória amanhã, sá-
bado, dia 19/2/2022, às 18.00 horas, na Sé Catedral de Que-
limane em deposição de flores no domingo, dia 20/2/2022, 
às 9.00 horas. Bem hajam e que Deus vos abençoe.

1867

AVISO
O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos 
do artigo 27 do Regulamento da Lei de Minas em vigor, 
aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro 
correm éditos de 30 (trinta) dias, a contar da segunda 
publicação no Jornal “Notícias”, chamando a quem 
se julgue com direito a opor-se que seja atribuída a 
Concessão Mineira número 10569C para Diamante 
e Ouro, no distrito de Massangena, na província de 
Gaza, a favor da requerente NYIKY GROUP, LIMITADA, 
com as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 - 21  33    0,00 32  44   50,00

2 - 21  30   10,00 32  44   50,00

3 - 21  30   10,00 32  46    0,00

4 - 21  31   10,00 32  46    0,00

5 - 21  31   10,00 32  53   10,00

6 - 21  30   30,00 32  53   10,00

7 - 21  30   30,00 32  56   10,00

8 - 21  31    0,00 32  56   10,00

9 - 21  31    0,00 32  56   50,00

10 - 21  33    0,00 32  56   50,00

Maputo, aos 8/2/2022
O Director-Geral

Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)

1819
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VENDE-SE VENDE-SE

N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

FLAT tipo 3, na Avenida 24 de Julho, 
prédio África, num 11º andar, pronta a 
habitar, vende-se por 9 750 000,00MT. 
Contacto: 86-7584880.

1347

FLAT tipo 3, num 2º andar, com suite, wc 
e 2 dependências, na Av. Malhangalene, 
vende-se por 7 500 000,00MT; flat tipo 3, 
suite, wc, climatizada e cozinha moder-
na, na Polana, num 4º andar por 15 000 
000,00MT. Contacto: 84-5696206, Tomo.

1701

PROPRIEDADE de 9.5 hectares, à 
beira da EN4, Tchumene, vende-se por 
1 000 000,00USD, casa tipo 3 de placa, 
com suites no C.M.C. Magoanine por 4 
200 000,00MT; propriedade de 50x150 
, em Bobole, à beira da EN1 por 3 000 
000,00MT; propriedade de 4 hectares em 
Macaneta, com vista para o mar por 12 
000 000,00MT. Contacto: 86-5926921 ou 
84-5926921, Tivane.

1754

FLAT tipo 3, com 2wc, garagem e anexo, 
num 2º andar, prédio pequeno e organi-
zado, vende-se por 10 500 000,00MT; 
flat tipo 3, com suite, cozinha moderna, 
no Condomínio Tivane, na Polana por 15 
000 000,00MT; flat tipo 2, num 2º andar, 
na Coop por 5 500 000,00MT. Contacto: 
87/84-4277003 ou 82-1387740, Dúlcio 
Novela.

1830

TEM terrenos para habitação na Som-
merschield-2, Costa do Sol, Dona Alice, 
Mapulene e KaTembe; terrenos na 
praia em KaTembe e Ponta Malongane; 
quintas de 1 hectare em KaTembe. 
Ligue e agende uma visita. Contacto: 
84-3999454, GLS Imobiliária.

894

FLAT tipo 2, num 2º andar, com sala 
dupla, 1 casa de banho, 1 parque p/uma 
viatura, na Av. Paulo Samuel Kankhom-
ba, próximo ao ISPU, vende-se. Contac-
to: 82-4875000, Mirza Bie.

1759

FLAT tipo 3, num R/C, no Bairro do 
Jardim, com 2wc e estacionamento; 
propriedade em Tsalala, inacabada, 
tipo 3, num 32x32, com 2wc e muro 
de vedação parcial, vendem-se, sem 
intermediários. Contacto: 84-8814470 
ou 82-8814470.

1356

O CENTRO INFANTIL KASSULA 
informa ao público em geral que está 
aberto no presente ano lectivo e que 
ainda decorrem inscrições. Para mais 
informações, contacte: 82-9397218, 
82/869044509.

1794

DIVERSOS

FLAT tipo 3, com 2wc + 1wc de ser-
viço, num 2º andar, no Bairro Central, 
arrenda-se por 30 000,00MT; flat tipo 2, 
num 2º andar, com parqueamento, no 
Bairro do Alto Maé por 23 000,00MT. 
Contacto: 84-5696206, Tomo.

1701

LOJA e sobre-loja, na Av. da Malhan-
galene, nº 753, arrenda-se. contacto: 
84-4833650, local.

1864

ARRENDA-SE

PRECISA-SE

A REAL HOME IMOBILIÁRIA precisa 
com muita urgência para arrendar ou 
vender: moradias, flats e lojas, nas se-
guintes zonas: Polana, Sommerschield, 
Coop, Central, Malhangalene, Alto Maé 
e Triunfo. Contacto: 84-4277003, 87-
4277003 ou 82-1387740.

1830

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

Av. Governador Raimundo Bila-CP 167, Tel.: 720223/720378, Fax: 720389-Matola

12ª SECÇÃO (Comercial)

ANÚNCIO
Faz saber que, nesta Secção correm termos processuais de Carta Precatória, registada sob o número 33/21/A, 
extraídos dos Autos de Execução Ordinária, nº 143/2020-K, em que é exequente FNB - FIRST NATIONAL 
BANK MOÇAMBIQUE, move contra o executado HERMENEGILDO GAMITO DE NASCIMENTO PENICELA, 
para pagamento da quantia exequenda de 3 252 162,89MT( três milhões duzentos e cinquenta e dois mil 
cento e sessenta e dois meticais e oitenta e nove centavos), foi designado o dia nove de Março de dois 
mil e vinte e dois, pelas nove horas e trinta minutos, para a abertura de propostas, a serem apresentadas 
no Cartório deste Tribunal em carta fechada, até trinta minutos antes da hora marcada, para a venda do bem 
abaixo indicado em primeira praça.

Verba Única

Um imóvel localizado no posto administrativo sede, distrito de Boane, província de Maputo, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Boane, sob o número 8033, fls 172 verso, do livro B/5 a fls. E 16 inscrita 
sob o nº 2280 a fls. 43, do livro G/4 a favor de Hermenegildo Gamito de Nascimento Penicela, a qual foi 
constituída hipoteca a favor do exequente FNB - FIRST NATIONAL BANK-MOÇAMBIQUE, SA, inscrita sob o 

nº 265, a fls. 53 do livro C/3, no valor mínimo de 2 484 000,00MT (dois milhões, quatrocentos e oitenta e 
quatro mil meticais).
O imóvel poderá ser examinado na província de Maputo, distrito de Boane, nos dias úteis, das sete horas e trinta 
minutos às quinze horas e trinta minutos (horas normais de expediente), ficando o fiel depositário obrigado a 
mostrar o imóvel que se pretende examinar, nos termos do artigo 891 do CPC.
Mais faz saber aos titulares do direito de preferência da venda acima da data e horas marcadas.

Matola, aos onze dias do mês de Fevereiro de dois mil e vinte e dois

O Escrivão de Direito
Alfredo César Bila

Verifiquei
O Juiz de Direito
Domingos Samuel

1497
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República de Moçambique

TRIBUNAL SUPREMO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Concursos     
1. O Tribunal Supremo convida pessoas singulares, colectivas, nacionais ou estrangeiras, interessadas a apresentarem propostas fechadas para os concursos abaixo mencionados:

Nº Número de Concurso Objecto do Concurso
Modalidade de 

Contratação
Data de esclarecimento dos 

TdR / Especificações
Data e hora Limite de 
entrega das propostas

Garantia 
Provisória

Valor do documento de 
concurso

20 07A000141CP032022 Seguro de viaturas Concurso Público 23/2/2022 9/3/2022       10.00 horas 127.500,00MT 2.000,00MT

21 07A000141CP042022 Manutenção e reparação de 
viaturas

Concurso Público 23/2/2022 9/3/2022       11.00 horas 40.000,00MT 1.500,00MTS

22 07A000141CP052022 Fornecimento de viaturas Concurso Público 23/2/2022
9/3/2022     

12.00 horas
1.050.000,00MT 2.000,00MT

23 07A000141CC052022 Fornecimento de quadros Concurso por Cotações -
22/2/2022     
11.00 horas

- -

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou levantá-los na UGEA do Tribunal Supremo, pela importância não
reembolsável acima mencionada, mediante a apresentação do talão de depósito do Banco de Moçambique na Conta nº 4629519009 em Nome do Tribunal Supremo, para cada
objecto a contratar.

Tribunal Supremo - UGEA

Avenida Vladimir Lénine, n.º103, R/C

Caixa Postal n.º 278

Tel: 21 32 10 37/ 21 32 33 06

Fax: 21 31 06 74

3. O período de validade das propostas é de 30 e 90 dias.

4. As propostas deverão ser entregues no endereço indicado no nº 2 e serão abertas em sessão pública, quinze minutos depois na presença dos concorrentes que desejarem participar.

5. Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto
nº 5/2016, de 8 de Março.

Maputo, Fevereiro de 2022

O Secretário-Geral

(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO PROVINCIAL DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO

SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E TRABALHO
CARTÓRIO NOTARIAL DA MATOLA

EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO 
DE HILÁRIO JOAQUIM MATSINHE

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de nove 
de Fevereiro de dois mil e vinte e dois, exarada de folhas sessenta 
e cinco verso a folhas sessenta e sete verso, do livro de notas para 
escrituras diversas número cento e oitenta “B”, deste Cartório 
Notarial, a cargo do Notário ARNALDO JAMAL DE MAGALHÃES, foi 
celebrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de 
HILÁRIO JOAQUIM MATSINHE, de sessenta e quatro anos de idade, 
no estado civil que era casado sob o regime de comunhão geral de 
bens com Mafalda Pedro Mazivile Matsinhe, natural de Panda, filho 
de Joaquim Guilaze Matsinhe e de Celineta Jonas Valoi, com última 
residência no Bairro da Liberdade, cidade da Matola.
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição 
de última vontade.
Deixou como universais herdeiros dos seus bens, seus filhos: 
ARSÉNIO HILÁRIO MATSINHE, solteiro, maior, natural da Matola 
e residente no Bairro Nkobe, MARLENE HILÁRIO MATSINHE, 
solteira, maior, natural de Maputo e residente em Tete, NETA TELMA 
MATSINHE, solteira, maior, natural de Maputo e residente no Bairro 
Três de Fevereiro, cidade de Maputo, REGINA MARA MATSINHE, 
solteira, maior, natural de Maputo e residente no Bairro Beluluane, 
Boane, FLORA LUZÍLIA MATSINHE, menor, natural de Maputo e 
residente no Bairro Beluluane e cônjuge do de cujus MAFALDA 
PEDRO MAZIVILE MATSINHE, viúva, natural de Zavala e residente 
no Bairro da Liberdade, cidade da Matola. Que segundo a lei não 
há pessoas que prefiram ou que possam concorrer a esta sucessão 
aos indicados herdeiros. Que da herança fazem parte bens móveis e 
imóveis.

Está Conforme

Cartório Notarial da Matola, aos 11 de Fevereiro de 2022

O Notário
(Ilegível)

1852

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

O NOTÍCIAS DEDICA 
DIARIAMENTE UMA PÁGINA

À CIDADE DA BEIRA

ADQUIRA O SEU JORNAL
NO PONTO DE VENDA

MAIS PRÓXIMO

SAIBA O QUE ACONTECE 
NO SEU MUNICÍPIO
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Cada vez a menos hipótese de o “Mundial” ser organizado de dois em dois anos

B
OAVISTA e Benfica pro-
tagonizam esta noite 
(22:15 horas) o jogo de 
abertura da jornada 23 
da I Liga portuguesa de 

futebol.
O terceiro classificado, o 

Benfica visita o reduto do Boa-
vista, o 12.º com 21 pontos, a 

poucos dias do jogo com o Ajax 
a contar para os oitavos-de-fi-
nal da Liga dos Campeões. As-
sim, o clube da Luz poderá fazer 
algumas poupanças, ainda que 
o facto de terem a possibilidade
de ficar a apenas um ponto (de
forma provisória) do Sporting
possa fazer Nélson Veríssimo

apostar em todos os “trunfos”. 
Os “encarnados”, refira-
-se, levam cinco jogos segui-
dos a sofrer e a marcar, sendo
que em quatro desses duelos
o marcador teve pelo menos
três golos. Nos dois mais re-
centes as “águias” venceram,
ganhando por 3-1 ao Ton-

dela e por 2-1 ao Santa Clara. 
Quanto ao Boavista, não ven-
ce há oito partidas e leva tam-
bém oito jogos a sofrer go-
los (mas também a marcar). 
Apesar desse registo de golos 
de ambas as equipas, apenas 
dois dos últimos nove duelos 
do Boavista tiveram mais do 

MESSI assinou uma nova exibição cinzenta, desta feita diante do 
Real Madrid, coroada com uma grande penalidade falhada, o que 
não obstou ao triunfo (1-0) do PSG na “champions”. O “apagão” 
motivou uma onda de solidariedade e de críticas, chegando o 
“Mundo Deportivo” a adiantar que o argentino pondera deixar o 
PSG no final da época apesar do contrato ser válido até 2023.

Quem mostrou compreensão em relação a Leo? Donnarumma, 
Xavi e Lineker, por exemplo. “Estas coisas acontecem a qualquer 
um, todos sabemos quem ele é”, afirmou o guardião do PSG, elo-
giando Mbappé com um epíteto muitas vezes utilizado em rela-
ção... a Messi: “ Kylian é um extraterrestre!” 

Por seu turno, o treinador do Barça, esse, referiu: “se as pes-
soas pensarem só no penalte, então é normal que haja críticas. Para 
mim, ele será sempre o melhor do Mundo”, disse, enquanto o an-
tigo avançado do Barça, Gary Lineker, alertou: “Messi faz 35 anos 
em Junho e Ronaldo tem 37. Devemos baixar as expectativas em 
relação a eles. Nem estes deuses do futebol podem desafiar o tempo 
para sempre.”

Quem o criticou? A imprensa em geral, Capello e Rothen. “Nem 
uma finta conseguiu fazer, acho que anda triste”, vincou o antigo 
técnico do Milan, enquanto o ex-médio do PSG anotou: “em ter-
mos desportivos nada traz ao clube!”

A RONDA da NBA realizada na madrugada de 
quinta-feira foi memorável para DeMar DeRozan 
(Chicago Bulls e LeBron James (Lakers) 

Em Chicago, DeMar DeRozan marcou 38 
pontos na vitória dos Bulls sobre os Sacramento 
Kings, por 125-118, batendo um recorde do len-
dário Wilt Chamberlain.

DeRozan, que já tinha igualado Michael Jor-
dan, tornou-se no primeiro jogador da NBA a 
marcar 35 pontos ou mais (e aproveitamento de 
mais de 50 por cento) em sete jogos consecutivos 
– Chamberlain tinha seis jogos, registos alcança-
dos em 1961 e 1963. Foi a quinta vitória seguida
para os Bulls, que lhes permitiu voltar à liderança 
da conferência Este, passando os Heat.

A Oeste, os LA Lakers perderam Anthony 
Davis por lesão (entorse), mas contaram mais 
uma vez com um grande LeBron James para der-
rotar os Utah Jazz. James marcou 15 dos seus 33 
pontos no último quarto e ajudou a recuperar de 
uma desvantagem de 12 pontos para vencer por 
106-101.

Os Pistons trouxeram os Celtics de volta à 
Terra, vencendo por 112-111, e pondo fim a uma 
série de nove vitórias seguidas da equipa de Bos-

ton, que na véspera tinha pulverizado os Sixers 
(135-87).

Um triplo de Monte Morris em cima da buzi-
na ditou a vitória dos Nuggets sobre os Warriors 
por apenas um ponto (117-116) dando à sua equi-
pa a terceira vitória seguida. Nikola Jokic anotou 
35 e 17 ressaltos.  

Cam Thomas, “rookie” dos Nets foi a estrela 
da vitória sobre os Knicks por 111-106, ajudando 
a recuperar de uma desvantagem de 28 pontos 
no Madison Square Garden. Thomas, aplaudi-
do por Kevin Durant (lesionado) nas bancadas, 
marcou 21 pontos, 16 dos quais no último quarto.

Resultados: Boston Celtics- Detroit Pistons, 
111 - 112; Indiana Pacers - Washington Wizards, 
113 - 108; New York Knicks - Brooklyn Nets, 106 
- 111; Golden State Warriors- Denver Nuggets,
116 - 117; LA Lakers – Utah Jazz, 106 - 101; Phoe-
nix Suns- Houston Rockets, 124 - 121; Chicago
Bulls- Sacramento Kings, 125 - 118; Memphis
Grizzlies - Portland Trailblazers, 119 - 123; Min-
nesota Timberwolves- Toronto Raptors 91 - 103;
Oklahoma City Thunder- San Antonio Spurs,
106 - 114 e Orlando Magic – Atlanta Hawks, 109
- 130.

Salah apontou o seu oitavo golo seguido fora de casa em jogos da “Champions”

LIGA PORTUGUESA DE FUTEBOL

Benfica à prova no Bessa

No último jogo, Benfica venceu o Boavista nas grandes penalidades para Taça da Liga.

que dois golos. Note-se, por 
fim, que os “axadrezados” fo-
ram a primeira equipa a sofrer 
golos nos últimos cinco jogos. 
Quanto ao confronto direc-
to, o Benfica leva três triunfos 
seguidos. A turma da Luz foi a 
primeira a marcar em nove dos 
últimos dez embates, sendo 
que em oito deles foi também 
para o descanso na frente. Em 
cinco dos últimos sete viram-
-se golos de ambas as equipas
e pelo menos três no total. Uma 
das excepções foi já esta época,
com o empate que se registou
na “final four” da Taça da Liga,
a um golo.

A Liga portuguesa é lide-
ra pelo Porto com 60 pontos, 
seguido do Sporting com 54. 
Nesta ronda, os “dragões” 
batem-se com o Moreirense , 
enquanto o Sporting recebe o 
Estoril. 

DERBY DE TURIM

A 26ª jornada da liga italia-
na abre hoje (21:45 horas) com 
o “derby” de Turim entre a Ju-
ventus e o Torino.

Longe da forma e solidez 
que habitou nos últimos anos, a 
“Juve” vai procurar somar três 
pontos e manter-se na luta pelo 
título, algo que nesta altura está 
complicado. A “Juve” ocupa 
o quarto lugar com 46 pontos,
estando a sete e a oito do Nápo-
les e Inter, terceiro e segundo
classificados, respectivamente.
O Milan lidera com 55 pontos.

NBA

Noite memorável 
para DeRozan e LeBron

DeRozan (Bulls) marcou mais 35 pontos pelo oitavo jogo na partida com o Sacramento Kings e bateu o recorde de Chamberlain

“MUNDIAL” DE DOIS EM DOIS ANOS

Jogadores rejeitam
proposta da FIFA
A MAIORIA dos jogadores é contra a alteração do calendário do 
mundial proposto pela FIFA, dos actuais quatro anos de intervalo 
para dois entre cada edição.

Segundo um estudo do Sindicato Internacional de Futebolistas 
Profissionais (FIFPro), 75 por cento dos atletas pretende manter o 
formato actual. O inquérito foi feito junto de mais de mil jogadores 
de 70 nacionalidades.  

Em termos geográficos, europeus e asiáticos são os que menos 
pretendem a mudança de formato (77 por cento). A percentagem 
desce entre os americanos (67 por cento) e africanos (49 por cento). 
No total, 81 por cento aponta as ligas nacionais e Mundiais de qua-
tro em quatro anos como competições preferidas e apenas 21 por 
cento considera que o seu bem-estar é respeitado pelos dirigentes 
que tutelam o futebol.

Salah persegue 
recorde de Ronaldo

O AVANÇADO do Liverpool, 
Mohamed Salah, já leva oito 
golos consecutivos em jogos 
fora da Liga dos Campeões, e 
está bem embalado na perse-
guição ao recorde do Cristiano 
Ronaldo, que apontou ao todo 
12 golos consecutivamente. 

O internacional egípcio 

marcou o oitavo golo na vitória 
do Liverpool, de quarta-feira, 
frente ao Inter (2-0) e prosse-
guiu a sua impressionante mar-
ca. CR7, que detém o recorde, 
começou essa marca ao serviço 
do Real Madrid em 2012-2013, 
onde marcou frente ao Dort-
mund, Galatasaray e Man-

chester United. Em 2013-2014, 
apontou frente à Juventus, 
Copenhaga, Bayern, Schalke 
e Galatasaray. Em 2014-2015 
frente ao Ludogorets, Liver-
pool, Basileia e Schalke. A se-
quência terminou a 14 de Abril 
de 2015 quando falhou frente ao 
Atlético Madrid.

Messi pode deixar o PSG

Messi não está a atravessar um bom momento nos parisienses 

Iniesta equaciona regresso ao Barcelona

O VETERANO Iniesta, de 37 anos, actualmente 
a jogar pelo Vissel Kobe do Japão, pode estar de 
regresso ao futebol europeu na próxima tempo-
rada e o destino pode ser o Barcelona, clube onde 
foi muito feliz.

Iniesta deixou o Barcelona depois de fazer 
história no clube catalão, que representou du-
rante 16 anos. Ao todo foram mais de 600 jogos 

disputados e vários títulos, entre eles, La Liga, 
Champions League e Mundial. Quatro anos de-
pois de deixar o clube espanhol, Iniesta pretende 
voltar ao Barça para terminar a sua carreira. Toda-
via, para que tal aconteça, Iniesta precisará redu-
zir consideravelmente o seu salário. 

O espanhol é um dos atletas mais bem pagos 
do futebol mundial vestindo as cores do Vissel 

Kobe, montante que, no entanto, o Barcelona 
parece não ter a mínima capacidade de arcar. 

Com Xavi no comando, Laporta vê com bons 
olhos uma volta de Iniesta ao clube, mesmo aos 
seus 37 anos de idade. O presidente acredita que o 
meio-campista tem capacidade de praticar ainda 
um bom futebol e ser um grande líder no actual 
Barcelona. 

Iniesta pode regressar ao Barcelona na próxima época
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Para fortalecer a imunidade, evite alimentos industrializados, como refrescos, sumos em 
pó, bolachas, chips, enlatados, pois são alimentos com muito açúcar, sal e gorduras que 

prejudicam o organismo

O PRESIDENTE da República, Filipe Nyu-
si, autorizou o alargamento de 25 para 75 por 
cento a lotação máxima da presença do pú-
blico nos jogos das competições nacionais das 
diferentes modalidades, com obrigatorieda-
de do cumprimento do protocolo sanitário, 
nomeadamente a testagem da Covid-19 dos 
atletas e outros intervenientes. 

Em comunicação à Nação no contexto da 
pandemia do novo coronavirus, o Chefe do 
Estado também autorizou a retoma das aulas 
presenciais de educação física em todos os es-

tabelecimentos de ensino e de massificação do 
desporto escolar.

Filipe Nyusi anunciou o desconfinamento 
dos jogos recreativos e de lazer e exortou aos 
praticantes para observarem as medidas de 
prevenção indicadas pelo sector de saúde.

Em comunicação anterior, já se havia au-
torizado a retoma das competições despor-
tivas dos escalões de formação e de seniores 
amadores, isso a nível do desporto federado.

As medidas anunciadas na passada quar-
ta-feira são válidas por dois meses.

PR alarga lotação 
nos recintos desportivos

O DEFESA central Abu, que 
esteve na iminência de repre-
sentar o Ferroviário de Nam-
pula na presente temporada, 
retornou ao Costa do Sol, com 
o qual ainda tem um vínculo
contratual até o final da pre-
sente temporada. 

O jogador trabalha para 
voltar a merecer a confiança do 
técnico Artur Semedo a uma 
posição que já conta com Chico 
Muchanga (ex-Ferroviário de 
Maputo e TS Sporting da África 
do Sul).

Em situação inversa está o 
lateral esquerdo Laque Tima-
na, que este ano foi contrata-
do para concorrer com Danilo 
Muze e Jorge Muholove. Foi 
dispensado após algum perío-
do de trabalho nos “canari-
nhos”, assim como Daínho e 
Elias Macamo, que não corres-
ponderam às expectativas.

Mesmo sem compromisso, 
Laque treina neste momen-
to na equipa “locomotiva” da 
capital do país, o mesmo acon-
tecendo com o médio Milton, 
que esteve ao serviço da Asso-
ciação Desportiva de Vilanku-
lo.

O representante de Inham-
bane no próximo Moçambola, 
a iniciar em Maio, concluiu que 
não devia manter no seu plan-
tel os defesas Maninho e Éric, 

Abu resgatado 
e Laque descartado

bem como os médios Michel 
e Pepo, este último que tinha 
sido emprestado a ABB.

Do Ferroviário de Nampula 
chegou-nos a informação de 
que o médio zimbabweano Li-
berty ainda não se apresentou 
aos trabalhos em virtude de a 
sua permanência no país não 
estar ainda regularizada, pese 
embora esteja vinculado aos 

“axinenes” de Nelson Santos.
Importa lembrar que as 

primeiras inscrições para a 
presente temporada vão en-
cerrar no próximo dia 26 de 
Fevereiro. Se os jogadores não 
forem inscritos até à referida 
data terão que esperar pela ofi-
cialização das suas inscrições 
no período das transferências, 
em Junho.

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO

Reinildo perde diante 
do último classificado
O ATLÉTICO de Madrid, 
com o lateral esquerdo mo-
çambicano a titular, Reinil-
do, não foi feliz na recepção 
ao Levante, último classifi-
cado da La Liga, tendo per-
dido por 1-0, em jogo em 
atraso da da 21.ª jornada.

Reinildo esteve directa-
mente ligado ao único golo 
do Levante, tendo falhado 
na marcação a Gonzalo Me-

lero, que colocou o Levante 
em vantagem aos 54 minu-
tos. O internacional ainda 
tentou evitar o pior, mas foi 
incapaz de interceptar o re-
mate vitorioso de Melero. 

O campeão espanhol 
está em quinto, fora dos 
lugares da Liga dos Cam-
peões, com os mesmos 39 
pontos do Barcelona, que 
tem um jogo a menos, e 

a 15 do líder Real Madrid. 
Por seu turno, a Real So-
ciedad está a um ponto do 
conjunto de Diego Simeo-
ne e igualmente com me-
nos uma partida disputada. 
Apesar do segundo triunfo 
na prova, conseguido nos 
últimos cinco desafios, o 
Levante está ainda a dez 
pontos do lugar que lhe 
pode valer a salvação.

Reinildo não foi feliz no lance que ditou o golo da vitória do Levante

OS árbitros internacio-
nais moçambicano Arsénio 
Maringule e Celso Alva-
ção foram destacados para 
“apitar” o jogo que envol-
verá as formações do Asec 
Mimosas (Costa do Marfim) 
e o  RS Berkane (Marrocos), 
agendado para domingo, 
no Cotonou Stade de l´A-
mitié (Benin), referente à 
Taça da Confederação Afri-
cana (Taça CAF), da época 
2021/2022. Maringule assu-
mirá as funções de segundo 
assistente, enquanto Alva-
ção desempenhará as tare-
fas de quarto árbitro.

O quarteto de arbitra-
gem será liderado pelo zam-
biano Janny Sikazwe, este 
que esteve  envolvido numa 
arbitragem polémica na vi-
tória do Mali sobre a Tunísia 
(1-0), na primeira jornada 
do Campeonato Africano 
das Nações  (CAN).  Sikazwe 
apitou por duas vezes para o 
final do jogo antes dos no-
venta minutos regulamen-
tares, uma primeira vez aos 

TAÇA CAF

Maringule e Alvação no Mimosas-Berkane

85 minutos, depois outra 
mesmo antes dos 90.   

Recentemente, a dupla 

moçambicana assumiu as 
mesmas funções no passa-
do dia 11 deste mês, na Liga 

dos Campeões Africanos - 
edição 2021/2022, no jogo 
entre o Mamelodi Sundows 

(África do Sul) e o Al-Hilal 
(Sudão). 

Basta lembrar que Arsé-
nio Maringule, de 35 anos 
de idade, esteve também 
presente na 33ª edição do 
CAN que se disputou nos 
Camarões de 9 de Janeiro 
a 7 de Fevereiro, onde ac-
tuou na fase de grupos e nas 
meias-finais.  

Engenheiro químico 
de profissão e professor na 
Faculdade de Engenharia 
da Universidade Eduardo 
Mondlane, Arsénio Marin-
gule esteve também pre-
sente nos Jogos Olímpicos 
de Tóquio-2020, que tive-
ram lugar de 23 de Julho a 8 
de Agosto, tendo feito parte 
dos quartetos que apitaram 
as partidas Nova Zelândia-
-Coreia do Sul e Alemanha-
-Arábia Saudita.

Salientar que o auxiliar
participou também no pe-
núltimo e último CHAN, 
que tiveram lugar em Mar-
rocos e Camarões, respecti-
vamente.

CIDADE DE MAPUTO

Torneio Sprint confere ritmo aos nadadores
REALIZA-SE amanhã, na 
Piscina Raimundo Franis-
se, o Torneio Sprint, evento 
que tem em vista confe-
rir ritmo aos nadadores da 
Cidade de Maputo para as 
competições mais impor-
tantes do calendário da as-
sociação da modalidade na 
capital (ANCM).

O Torneio Sprint terá 

a duração de um dia e será 
disputado em duas jorna-
das, sendo uma de manhã e 
a outra no período da tarde. 
Nele participarão os clubes 
Ferroviário, Golfinhos, Tu-
barões e Barracudas.

Trata-se de um torneio 
de velocidade, ou seja, de 
curta e meia distância - 
movimentará nomeada-

mente 50, 100 e 200 me-
tros livres, costas, bruços 
e mariposa. O torneio será 
disputado por dois gru-
pos, sendo que o primei-
ro, envolvendo a formação 
(pré-iniciados, iniciados 
e infantis), competirá de 
manhã, e o segundo, inte-
grando o escalão absoluto 
(juvenis, juniores e senio-

res), nadará no período da 
tarde.   

Este torneio vem para 
fechar o vazio provoca-
do pelo adiamento da Taça 
Frederico dos Santos, que 
devia ter acontecido nos 
dias 19 a 20 de Janeiro últi-
mo.

O objectivo da ANCM, ao 
criar o torneio, é evitar que 

IVO TAVARES

O 
COSTA do Sol venceu 
na noite de ontem o 
Ferroviário de Ma-
puto por 72-51, no 
primeiro jogo da fi-

nal dos “play-off” a melhor 
de três, pelo que se voltar a 
vencer hoje (18.00 h) será 
o novo campeão nacional
de basquetebol sénior fe-
minino, prova que este ano
passou a designar-se Liga
Sasol.

Com o pavilhão do Ma-
xaquene a registar mais de 
meia casa, o ambiente tor-
nou-se ainda mais quente 
dentro da quadra. Frente-
-a-frente estavam as duas
melhores equipas nacio-
nais. Estavam reunidos
os condimentos para uma
partida intensa e bem dis-
putada do primeiro ao úl-
timo segundo. O início do
jogo veio provar isso, com
muito equilíbrio, com “ca-
narinhas” e “locomotivas”
a equipararem-se. Aliás, o
empate a 11 pontos a meio
do primeiro período era um
indicador claro que iria se
assistir a um despique com-
bativo.

Contudo, as diferenças 
começaram a notar-se nos 
últimos dois minutos. Aí, 
veio ao de cima a maior fres-
cura fisíca das “canarinhas”, 
o que ditou a diferença do
marcador no final dos pri-
meiros dez minutos, com as 
comandadas de Leonel Ma-
nhique “Mabê” a vencerem 
por 25-18. Eleoteria Lha-
vanguana, com dez pontos, 
notabilizou-se, enquanto do 
lado do Ferroviário sobres-
saiu a nigeriana Sara Okoge, 
com oito pontos.

LIGA SASOL DE BASQUETEBOL

Costa do Sol a uma 
vitória do título  

Embaladas pela boa 
ponta final, as “canarinhas” 
comandaram por completo 
o segundo período, tendo
marcado 18 pontos contra 
apenas seis das “locomoti-
vas “. 

Face a estes números, o 
Costa do Sol saiu a ganhar 
por 43-24, graças ao acerto 
por baixo da tabela e da zona 
de lançamentos de triplos. 
Foram três concretizados 
num espaço de um minuto, 
dois por Liliana Ventura e 
um outro protagonizado por 
Elizabeth Pereira.

Do outro lado, o Fer-
roviário denotava grandes 
dificuldades para acertar 

com o cesto e a buzina soou 
para o intervalo, com a tur-
ma “canarinha” a vencer 
por 43-24, diferença de 19 
pontos que em basquetebol 
é perfeitamente recuperá-
vel, no entanto, pela forma 
como vinha decorrendo o 
jogo parecia ser muito pou-
co provável. 

A turma “verde e bran-
ca” entrou com Deolinda 
Gimo e Anabela Cossa, que 
até ao momento andavam 
“desaparecidas”, vindo a 
acertar no lançamento tri-
plo. Todavia, a reacção foi 
“sol de pouca dura”, já que 
as “canarinhas” rapida-
mente acertaram nas mar-

cações e voltaram a assumir 
as rédeas do jogo, ganhando 
quase sempre os ressaltos, 
sendo letais por baixo da ta-
bela. 

A vencer por uma mar-
gem de 18 pontos (60-42) no 
final do terceiro período, as 
treinadas de Mabê avança-
ram para os derradeiros dez 
minutos com maior tran-
quilidade e, apesar das loco-
motivas terem dado muita 
luta, acabaram alcançando 
uma vitória preciosa, que, 
com um novo triunfo, fará 
delas campeãs nacionais.

Já em caso de vitória do 
Ferroviário, o título será de-
cidido no domingo.

FICHA TÉCNICA 
ARBITRAGEM: Maria Bag-

nat, Hermenegildo Mandevo e 
Francisco Tomo. Costa do Sol: 
Eleoteria Lhavanguana (16), Ing-
vild Mucauro (4), Shelsea Rafael 
(7), Nilza Chiziane (10), Gertru-
des Macie (-), Sheila Leonor (-), 
Liliana Ventura (6),  Sandra Mu-
temba (-), Silvia Veloso (4), Eli-
zabeth Pereira (5), Vilma Covane 
(2), 21 Dionild Cuamba (-).

Ferroviário: Stefania Chiziane 
(5), Deolinda Gimo (3), Benezita 
Muchave (-), Rute Muianga (-), 
Sara Ogoke (10), Dulce Magaia 
(2), Anabela Cossa (5), Shei-
la Changuala (3), Bruna Argélio 
(-),  Paula Macuacua (-),  Odélia 
Mafanela (8) e Betty Kalangua (2).

os nadadores fiquem dois 
meses sem competir, aten-
dendo que o próximo even-
to, o “Nadador Completo”, 
realiza-se em Março. 
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Testou positivo para COVID-19? Não se desespere. 
Fique “isolado” num quarto, numa sala, varanda 
ou numa área da casa de pouca passagem para as 
outras pessoas e saia apenas para tomar banho e 

usar a casa de banho

Justiça zambiana declara ilegal 
encerramento do jornal
UM tribunal da Zâmbia declarou ontem ilegal o encerramen-
to em 2016 do principal jornal independente do país, o Post, 
decretado sob mandato do antigo Presidente Edgar Lungu. O 
Post havia sido encerrado dois meses antes da eleição presi-
dencial por ordem das autoridades fiscais, que o acusaram de 
vários milhões de euros em impostos não pagos, tendo sido 
colocado em liquidação. “Consideramos que as acções antes e 
depois da suposta liquidação da Post Newspaper Limited não 
têm efeito legal”, disse o juiz do Supremo Tribunal, Mumba 
Malila, numa decisão baseada nos detalhes técnicos do pro-
cesso. Uma possível reabertura da publicação, que chegou a 
empregar 1500 pessoas continua, todavia, incerta.

Treze indianas morrem
após caírem em poço 
TREZE mulheres morreram no norte da Índia durante a ce-
rimónia de um casamento, após caírem no fundo de um poço 
depois da placa metálica que o cobria ceder ao peso, informou 
ontem a polícia. “Treze mulheres morreram no incidente 
que teve lugar na noite de quarta-feira”, disse Akhil Kumar, 
director-geral adjunto da polícia no distrito de Kushinagar. 
Durante as cerimónias de casamento numa aldeia, as mulhe-
res estavam sentadas numa placa de metal que bloqueava um 
poço, que cedeu e provocou a sua queda, disse o agente da 
polícia aos jornalistas. O magistrado distrital do Estado oci-
dental de Rajasthan explicou que a estrutura era antiga e não 
podia suportar o peso de tanta gente. 

Pedido levantamento de 
imunidade do líder do PAIGC
O MINISTÉRIO Público da Guiné-Bissau voltou a pedir o 
levantamento da imunidade parlamentar do deputado e 
líder do Partido Africano para a Independência da Guiné 
e Cabo Verde (PAIGC), disse ontem fonte do colectivo de 
advogados do partido. “O Ministério Público pediu o le-
vantamento da imunidade parlamentar no âmbito de um 
processo já arquivado”, disse a mesma fonte.  Esta é a ter-
ceira vez que o Ministério Público da Guiné-Bissau pede 
o levantamento da imunidade parlamentar de Domingos
Simões Pereira.

Líder do golpe investido PR
O TENENTE-CORONEL Paul-Henri Sandaogo Damiba foi 
quarta-feira investido Presidente do Burkina Faso, três se-
manas após tomar o poder num golpe de Estado. “Juro pe-
rante o povo burquinabê preservar, respeitar, fazer respeitar 
e defender a Constituição, o acto fundamental e as leis” do 
Burkina Faso, disse Damiba, ao assumir o cargo perante o 
Conselho Constitucional, numa cerimónia transmitida pela 
televisão nacional. Nenhum representante estrangeiro assis-
tiu à cerimónia de posse, que decorreu numa pequena sala do 
Conselho Constitucional onde apenas foi admitida a imprensa 
oficial do país. Horas antes da cerimónia o acesso ao Conselho 
estava condicionado por um forte dispositivo de segurança, 
colocado num raio de 100 metros da sede da instituição, em 
Ouagadougou.

Cardeal condena encobrimento
de crimes na Igreja
O INFLUENTE cardeal canadiano, Marc Ouellet, lamentou 
ontem que “o comportamento criminoso tenha sido enco-
berto por tanto tempo para proteger a instituição”,  referin-
do-se à crise enfrentada pela Igreja Católica devido aos abusos 
sexuais cometidos por padres em todo o mundo. “Estamos 
todos dilacerados e humilhados por essas questões cruciais 
que nos afectam todos os dias como membros da Igreja”, re-
conheceu o cardeal Ouellet, durante a abertura de um sim-
pósio de três dias sobre o sacerdócio realizado no Vaticano e 
inaugurado pelo papa Francisco. O cardeal referiu-se ao “dra-
ma de abuso sexual cometido por clérigos” no seu discurso 
aos cardeais, padres, leigos e religiosos presentes, além do 
público que acompanhava a transmissão.

Irão não pretende produzir 
bomba atómica
O LÍDER supremo do Irão, Ali Khamenei, classificou como 
“absurdas” as acusações de que o país se prepara para pro-
duzir a bomba atómica, mas admite que o seu país vai ace-
lerar o seu programa nuclear não militar. As declarações 
surgem no momento em que prosseguem as negociações, 
em Viena, para tentar salvar o acordo nuclear iraniano, as-
sinado em 2015, com a presença directa do Reino Unido, 
China, França, Alemanha e Rússia e indirecta dos Estados 
Unidos, que se retiraram unilateralmente do tratado em 
2018, acusando o Irão de ter pretensões militares para o 
seu programa atómico.”A frente inimiga está a pressionar 
cruelmente, impondo sanções à nossa energia nuclear”, 
disse Ali Khamenei.

ESFORÇOS para fortalecer a 
segurança sanitária global só 
terão sucesso se o papel da Or-
ganização Mundial da Saúde 
(OMS) for aprimorado, dis-
se ontem o chefe da agência, 
quando o seu maior doador, 
os Estados Unidos da América, 
propôs um novo fundo de pre-
venção de pandemias.

Falando por videoconfe-
rência numa reunião do G20 
com líderes financeiros, o di-

rector geral da OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, res-
pondia à ideia de um fundo 
global de saúde separado en-
carregado de fornecer recursos 
de emergência, vacinas e ou-
tras necessidades médicas.

“Está claro que, no centro 
dessa arquitectura, o mundo 
precisa de uma OMS forte e 
financiada de forma sustentá-
vel com o seu mandato único, 
conhecimento técnico único 

e legitimidade global única”, 
disse Tedros num painel na ca-
pital indonésia, Jacarta.

“Quaisquer esforços para 
melhorar a governanção, os 
sistemas e o financiamento da 
segurança sanitária global só 
podem ter sucesso se melhorar 
o papel da OMS”, avisou.

Durante a discussão, o mi-
nistro italiano da Saúde, Ro-
berto Speranza, afirmou que 
a OMS tem de permanecer no 

centro da arquitectura glo-
bal da saúde, acrescentando: 
“Precisamos de trabalhar ainda 
mais para criar uma arquitec-
tura mais forte nas políticas de 
saúde”.

Numa discussão separa-
da, a secretária do Tesouro dos 
EUA, Janet Yellen, pediu ao G20 
que apoie o fundo proposto 
para a prevenção e preparação 
para pandemias.

Buscando dissipar as re-

servas levantadas por algumas 
das 20 maiores economias do 
mundo, Yellen disse que isso 
não desviaria o dinheiro ne-
cessário para fortalecer a OMS 
ou criaria um novo órgão mul-
tilateral.

“Não vemos isso como 
uma reserva de dinheiro que 
fica ociosa esperando para res-
ponder à próxima pandemia”, 
disse, acrescentando que o 
novo fundo estimularia o in-

vestimento em sistemas de de-
tecção e vigilância de doenças 
contra futuras crises.

O presidente do grupo 
Banco Mundial, David Mal-
pass, declarou ao mesmo pai-
nel que a agência estava “a tra-
balhar rapidamente num novo 
fundo financeiro intermediário 
para aumentar o financiamen-
to para preparação e resposta à 
pandemia”. (SWISSINFO)

A RÚSSIA ameaça reagir, mesmo militar-
mente, em caso de rejeição pelos EUA das 
suas principais exigências de segurança, que 
incluem a retirada das forças norte-america-
nas da Europa Central, Oriental e dos Estados 
Bálticos.

Os Estados Unidos anunciaram, ontem, 
que receberam a resposta da Rússia, por es-
crito, às suas propostas de negociações sobre 
segurança na Europa para neutralizar a crise 
sobre a Ucrânia.

A resposta foi entregue ao embaixador dos 
EUA na Rússia, John Sullivan, disse um fun-
cionário de alto escalão do Governo norte-a-
mericano.

A Rússia apresentara as suas exigências em 
Dezembro, rejeitadas pelos países ocidentais, 
que, em troca, apresentaram uma proposta 
de abertura de discussões sobre temas como o 
desarmamento.

A resposta, de ontem, de Moscovo refere-
-se a esta proposta do Ocidente, encabeçada
pelos EUA.

Apesar de saudar a disponibilidade de 
Washington “para um trabalho substantivo 
no controlo de armas e medidas de redução 
de risco”, Moscovo considera que isso ape-
nas pode acontecer se as principais exigências 
russas forem discutidas.

“FALTA DE VONTADE”
“As propostas russas são um todo global e 

devem ser estudadas como um todo, sem ex-

cluir alguns desses pontos”, insistiu a diplo-
macia russa.

“Na ausência de vontade por parte do lado 
americano de acordar em firmes garantias le-
gais para a nossa segurança a Rússia será for-
çada a reagir, nomeadamente implementando 
medidas de natureza militar e técnica”, aler-
tou a diplomacia russa.

Moscovo insiste na “retirada de todas as 
forças e armamentos dos Estados Unidos colo-
cados na Europa Central e Oriental, na Europa 
do Sudeste e nos países bálticos” e também 
aguarda propostas do Ocidente com vista a 
“renunciar a qualquer futuro alargamento da 
NATO”.

Finalmente, Moscovo reafirmou, no mes-
mo documento, não estar a ponderar qualquer 
invasão da Ucrânia, apesar do envio de mais 
de 100.000 soldados para as fronteiras ucra-
nianas, o que levou o Ocidente a recear uma 
operação militar iminente contra Kiev.

Na versão de Moscovo, o Ocidente tem re-
levado a iminência de uma invasão russa para 
“pressionar e desvalorizar as propostas russas 
sobre garantias de segurança”, exigidas pelo 
Kremlin.

“Nenhuma ‘invasão russa’ da Ucrânia, 
anunciada desde o finais de 2021 por funcio-
nários dos EUA e seus aliados, está a ocorrer 
e não está planeada”, acrescentou o Ministé-
rio do Negócios Estrangeiros russo.  (LUSA/
SWISSINFO)

O 
PRESIDENTE sul-
-africano, Cyril Ra-
maphosa, disse na 
quarta-feira que o Go-
verno está a monito-

rar cuidadosamente eventuais 
protestos anti-imigrantes para 
impedir que se transformem 
em ataques xenófobos quando 
aumenta a hostilidade contra 
estrangeiros na África do Sul.

O Governo está ciente de 
“reuniões que tentam fomen-
tar sentimentos e atitudes ne-
gativas” em relação aos estran-
geiros, disse o Chefe de Estado 
à imprensa na cidade do Cabo 
após discursar no Parlamento.

As agências de seguran-
ça nacional estão a “vigiar” e 
“certificar-se-ão de que isso  
não se transforme em violência 

contra os estrangeiros”, acres-
centou.

Principal potência indus-
trial do continente, a África 
do Sul atrai muitos migrantes, 
especialmente, de países afri-
canos.

Em 2019, distúrbios xenó-
fobos provocaram 12 mortos.

Com 35% da população ac-
tiva desempregada – número 

que sobe para 65% entre os jo-
vens – a concorrência no mer-
cado de trabalho causa ressen-
timento entre os sul-africanos 
desempregados.

Como parte de um movi-
mento chamado “operação 
Dudula” – “Puxando para 
trás” em zulu – manifestações 
contra imigrantes ilegais foram 
realizadas nas últimas semanas 

na África do Sul.
“Deixamos claro que nós, 

sul-africanos, não somos xe-
nófobos, não odiamos pessoas 
de outros países. Na verdade, 
aceitamos pessoas de outros 
países”, acrescentou Rama-
phosa.

O Presidente sul-africano 
prometeu lidar “com a atenção 
devida” às preocupações de 

que os estrangeiros ficam com 
os empregos dos sul-africanos.

Segundo o organismo de 
estatísticas sul-africano, vi-
vem no país cerca de 3,95 mi-
lhões de estrangeiros, entre re-
fugiados políticos, expatriados 
qualificados ou migrantes eco-
nómicos, numa população es-
timada em cerca de 60 milhões 
pelas Nações Unidas. (Lusa)

ÁFRICA DO SUL

Ramaphosa promete evitar
repetição da violência xenófoba

OMS defende fortalecimento 
de segurança sanitária global

Inundações em Petrópolis 
fizeram 104 mortos
PELO menos 104 pessoas mor-
reram nas inundações e des-
lizamentos de terra na cidade 
brasileira de Petrópolis, anun-
ciou ontem a Protecção Civil, 
dois dias após se terem regista-
do naquela localidade turística 
do Brasil as piores chuvas dos 
últimos 90 anos.

“ Registámos 104 mortos e 
os bombeiros encontraram 24 
sobreviventes”, disse a Protec-
ção Civil da cidade, que fica a 
60 quilómetros a Norte do Rio 
de Janeiro.

O Brasil vive uma época de 

chuvas particularmente mortí-
fera este ano.

Ontem de manhã, nas ruas 
de Petrópolis, cidade com 300 
mil habitantes, muitos resi-
dentes falavam sobre os desa-
parecidos, que de acordo com 
os números oficiais ascendia a 
35.

A instabilidade dos solos, 
muito alagados, dificultava os 
trabalhos das equipas de res-
gate.

O número de mortos é ain-
da provisório e tem vindo a 
aumentar consecutivamente, 

desde as chuvas torrenciais que 
transformaram as pitorescas 
ruas do centro da cidade em 
rios de lama, inundaram casas 
e arrastaram dezenas de carros.

Petrópolis teve mais chuva 
em poucas horas, na terça-fei-
ra à noite, do que a média para 
todo o mês de Fevereiro, de 
acordo com a agência meteo-
rológica MetSul.

O governador do Estado do 
Rio de Janeiro, Claudio Castro, 
disse, numa conferência de 
imprensa, que foi “a pior chuva 
desde 1932”. - (Lusa)

Inundações e deslizamentos  matam e desalojam em Petrópolis
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CRISE DA UCRÂNIA

Moscovo ameaça 
reagir militarmente

COMBATE AO TERRORISMO NO MALI

França e parceiros anunciam retirada das suas tropas
A FRANÇA, ao lado dos seus parceiros 
europeus e africanos, anunciou ontem 
a retirada “coordenada” das tropas do 
Mali devido “a múltiplas obstruções 
das autoridades de transição malia-
nas”, prosseguindo o combate ao ter-
rorismo nos países vizinhos.

“Devido às múltiplas obstruções 
das autoridades de transição malianas, 
o Canadá e os Estados europeus que
operam ao lado da operação (france-
sa) Barkhane e no seio da operação

Takuba consideram que as condições 
políticas, operacionais e jurídicas não 
estão reunidas para continuar o actual 
compromisso militar”, pode ler-se 
numa declaração conjunta enviada  
ontem pelo Palácio do Eliseu.

Na manhã de ontem, o Presidente 
francês, Emmanuel Macron, falou ao 
lado dos parceiros europeus e africa-
nos para detalhar as razões desta re-
tirada decidida definitivamente num 
jantar de trabalho no Palácio do Eliseu, 

na noite de quarta-feira.
“Não podemos continuar com 

uma presença militar ao lado de au-
toridades com as quais não partilha-
mos nem a estratégia, nem os objec-
tivos. É a situação com que estamos 
confrontados no Mali. A luta contra 
o terrorismo não pode justificar tudo, 
ela não deve tornar-se, sob o pretexto 
de ser uma prioridade, num exercício 
de conservação indefinida do poder
nem justificar uma escalada de vio-

lência com recurso a mercenários”, 
disse o Presidente francês, mencio-
nando a oposição francesa à associa-
ção da junta militar no poder no Mali 
aos mercenários da empresa russa 
Wagner.

A luta pelo combate ao terrorismo 
vai prosseguir no Sahel, ainda segun-
do a declaração, com acções “no Níger 
e no Golfo da Guiné”, estando a ser 
levadas a cabo consultas locais para 
chegar aos termos de entendimento 

sobre uma nova missão até Junho des-
te ano. 

A França possui uma das suas 
maiores operações militares no Mali 
desde 2013, com a operação Barkhane 
a envolver actualmente cerca de 4300 
efectivos no Sahel, cerca de 2500 dos 
quais estão no Mali. Esta não é a úni-
ca força estrangeira no país, com um 
total de 25 mil soldados estrangeiros 
com diferentes mandatos a actuarem 
no Sahel. (Lusa)
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