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O teu comportamento pode pôr em risco a tua saúde, da 
tua família e dos teus amigos. Previne-te da Covid-19. 

A 
COBRANÇA de taxas 
nas quatro portagens 
instaladas na Estrada 
Circular de Maputo 
inicia a 1 de Fevereiro 

próximo, com valores que va-
riam de 40,00 a 580,00 me-
ticais, dependendo da classe 
do veículo.  

Trata-de dos postos de 
cobrança por carga e passa-
gem da Costa do Sol, Zinta-
va, Cumbeza e Matola-Gare, 
todos localizados na cidade e 
província de Maputo, numa 
extensão de cerca de 75 qui-
lómetros.

A Rede Viária de Moçam-
bique (REVIMO), concessio-
nária da Estrada Circular de 
Maputo, indica, em comu-
nicado, que os veículos da 
classe 1 pagam 40,00 meti-
cais; os da classe dois 140,00; 
os da classe três 380,00 e, fi-
nalmente, os da classe quatro 
580,00 meticais. 

O documento explica, 
contudo, que os transpor-
tadores colectivos e semi-
colectivos de passageiros, 
tractores sem e com atrelado 
beneficiam de um desconto 
de 75 por cento. Isto signifi-
ca que a viagem do semico-
lectivo passa a custar 10,00 
meticais, ao invés de 40,00 
meticais; a de autocarros de 
passageiros e tractor sem 

ESTRADA CIRCULAR DE MAPUTO

Cobrança de taxas
começa a 1 de Fevereiro

atrelado 35,00 e não 140,00 
meticais; e o tractor com 
atrelado baixa dos 380,00 
para 95,00 meticais por pas-
sagem. 

Do mesmo modo, have-
rá desconto de sete a 60 por 
cento para utilizadores fre-
quentes das portagens que se 
fazem transportar em veícu-
los de classe 1 e em função do 
número de viagens. 

“O utente que tiver de 
passar por duas portagens 
ao longo do seu percurso e 
sempre no sentido progres-
sivo pagará apenas na pri-
meira praça de portagem e 
beneficiará de livre trânsito 
na praça de portagem se-
guinte, mediante compro-
vativo de pagamento”. 

Assim, o condutor que 
fizer 11 a 20 viagens tem um 

desconto de sete por cento e 
passa a pagar 37,00 meticais; 
o que fizer 21 a 30 passagens
o desconto é de 13 por cen-
to e o valor fixado em 35,00
meticais.

De 31 a 40 passagens o 
desconto será de 20 por cen-
to, o que significa uma taxa 
de 32,00 meticais, e de 41 a 
50 viagens o desconto é de 
33 por cento, com uma taxa 

de 27,00 meticais.
Com 51 a 60 viagens o 

desconto é de 46 por cento e 
o condutor paga 22,00 me-
ticais, acima de 60 viagens a
taxa a pagar é de 16,00 meti-
cais, o que significa um des-
conto de 60 por cento. 

A REVIMO esclarece ain-
da que para beneficiar dos 
descontos acima referidos o 
utente deverá cadastrar-se.

Cobrança de taxas nas portagens arranca a 1 de Fevereiro   

UM escândalo financeiro lesando o Estado 
no valor indiciário de um bilião e 209 mi-
lhões de meticais acaba de ser denunciado 
no Terminal Internacional Marítimo de Ma-
puto. Em conexão com a fraude financeira 
a Procuradoria-Geral da República deteve 
esta semana oito indivíduos, de entre os 
quais funcionários seniores das Alfândegas, 
despachantes aduaneiros, empresários, en-
tre outros.

O “Notícias” apurou que o valor em cau-
sa resulta da isenção aduaneira de diversos 
bens supostamente a favor de pessoas ca-
renciadas e das vítimas do terrorismo.

Os mesmos dados indicam que a Pro-
curadoria, através de uma denúncia, tomou 
conhecimento da emissão de uma isenção 
de encargos aduaneiros na ordem de 18,6 
milhões de dólares pela Direcção-Geral das 
Alfândegas. Para alcançarem os seus inten-
tos os envolvidos terão recorrido a uma ci-
dadã na altura dos factos assistente de des-
pachante aduaneiro. Esta terá requerido a 
isenção de imposições aduaneiras como se 
fosse para a importação de roupa usada e 

capulanas para ajuda a pessoas carenciadas 
e vítimas do terrorismo. Uma vez na posse 
do documento, os indiciados na prática da 
fraude, alguns dos quais exercendo activi-
dades variadas, tais como a venda de via-
turas, serviram-se deste para a importação 
de mercadorias sem o pagamento dos cor-
respondentes encargos aduaneiros. Com a 
mercadoria importada, já no Porto de Ma-
puto, e para o seu desembaraço, os indicia-
dos falsificavam o “Bill of Landing” (conhe-
cimento de embarque), colocando o nome 
da empresa a que foi atribuída a isenção, fur-
tando-se assim ao pagamento dos encargos 
aduaneiros, com os prejuízos daí decorren-
tes para os cofres do Estado. Em contrapar-
tida, os indivíduos em causa recebiam parte 
do valor devido ao Estado para seu benefício.

Sabe-se que com o valor ilicitamente 
ganho os mesmos fizeram investimentos em 
diversos sectores. A Procuradoria apreen-
deu, em ligação com o caso, vários imóveis, 
viaturas de luxo e valores monetários não 
quantificados, enquanto prossegue com di-
ligências no quadro da instrução dos autos. 

Escândalo financeiro
lesa Estado em mais
de um bilião de meticais

O NÚMERO de pessoas re-
cuperadas da infecção pelo 
novo coronavírus continua 
a subir no país. Ontem a 
Saúde anunciou 4076, o que 
eleva para 193.145 o cumu-
lativo de curados, de um 
total de 220.241 casos posi-
tivos.

O comunicado do Mi-
nistério da Saúde (MISAU) 
aponta igualmente a morte 

Mais recuperados da Covid-19
de quatro indivíduos, de 49 
a 94 anos, vítimas da Co-
vid-19, na cidade de Ma-
puto e província de Manica, 
com dois óbitos para cada. 

Com estes perecidos, 
notificados na segunda-
-feira, subiu para 2136 o
cumulativo de óbitos por
esta doença no território
nacional.

De acordo com esta ins-
tituição, os recuperados 
foram registados nas pro-
víncias de Sofala (1914), 
Gaza (755), Maputo (740), 
Niassa (412), Zambézia 
(184), Cabo Delgado (65) e 
Tete (seis). 

Os dados da Saúde in-
dicam que de segunda-fei-
ra para ontem 851 pessoas 
acusaram positivo para o 
Sars-CoV-2 em 4156 amos-
tras testadas em todo o país, 
o que significa uma taxa de
positividade de 20.48 por 
cento. 

O grosso dos casos po-
sitivos foi identificado na 
província de Maputo, com 

162 casos, Zambézia, com 
108, igual número no Nias-
sa e Inhambane, com 87, e 
cidade de Maputo, com 77. 
Destes, 118 estão na faixa 
etária dos zero aos 14 anos e 
123 com idade igual ou su-
perior a 50 anos. 

No período em referên-
cia a Saúde internou 14 pa-
cientes com complicações 
ligadas à Covid-19, 10 dos 
quais na cidade de Maputo, 
e atribuiu alta hospitalar a 
21 doentes, permanecendo 
152 enfermos sob cuidados 
médicos nos centros de tra-
tamento desta enfermidade 
e em outras unidades hos-
pitalares, na sua maioria na 
cidade de Maputo.

A informação do MISAU 
mostra ainda que 107.883 
pessoas tomaram ontem a 
vacina contra a Covid-19, 
elevando para 10.381.672 o 
cumulativo de imunizados, 
8.514.319 dos quais total-
mente, desde o início do 
processo em Março do ano 
passado.    

HÉLIO FILIMONE 

O TRIBUNAL Judicial da Cida-
de de Maputo ordenou ontem 
a captura do advogado Ale-
xandre Chivale, pela prática 
do crime de desobediência. O 
causídico não se deixou noti-
ficar pelo oficial de diligências 
do tribunal para comparecer 
em juízo de modo a ser ouvi-
do como declarante no julga-
mento do caso relativo às dívi-
das não declaradas. 

Na mesma decisão, o juiz 
Efigénio Baptista multou Ale-
xandre Chivale em 50 mil me-
ticais, ordenando a extracção 
de cópias das certidões e con-
sequente remessa ao Ministé-
rio Público para a instauração 
dos competentes procedi-
mentos criminais. 

“Assim que o Dr. Chivale 
for preso, mesmo que tenha 
terminado este julgamento, 

deverá ser presente em juízo 
para responder por crime de 
desobediência”, determinou 
o juiz.

Na sua explanação, Efigé-
nio Baptista disse não resta-
rem dúvidas de que o advo-
gado Chivale não quis receber 
a notificação, uma vez não ter 
dito ao oficial de diligências 
onde se encontrava e, ade-
mais, onde se localiza o seu 
domicílio. É que, mesmo es-
tando fora do país, segundo o 
juiz, poderia ter sido expedida 
uma carta rotatória, o que não 
aconteceu porque o mesmo 
não disse onde se encontrava. 

“O oficial telefonou para 
o próprio declarante, que o
disse que estava fora do país,
mas não disse quando regres-
sava. Ao não acatar a decisão
do tribunal, o Dr. Chivale agiu
deliberada, livre e consciente-
mente, com o único e exclu-

sivo propósito de desrespeitar 
a uma ordem judicial que sa-
bia provir de uma autoridade 
competente para proferir e 
legitimamente, sabendo que 
a sua actuação era proibida 
e punida por lei. Alexandre 
Chivale não respeitou a or-
dem que lhe foi transmitida, 
mantendo um comportamen-
to omisso e desrespeitando o 
tribunal. Recusou e boicotou a 
notificação”, explicou.

O tribunal acrescentou 
que de todas as vezes que se 
procurou notificar Alexandre 
Chivale não foi possível por-
que o declarante subtraiu-se 
às diligências do oficial e os 
seus colaboradores agiram por 
suas instruções para que tal 
não acontecesse.

A audição de Alexandre 
Chivale está relacionada com 
os actos que praticou na qua-
lidade de administrador das 

empresas Txopela Investi-
mentos, Dandula Empreen-
dimentos e Indico Properity, 
todas apontadas como tendo 
beneficiado de fundos do Gru-
po Privinvest.

Por outro lado, o tribunal 
chumbou o requerimento da 
advogada Alice Mabota para 
que igualmente se emitisse um 
mandado de captura contra o 
declarante Tarik Wahaj por ter 
faltado a audiência de ontem. 
O antigo gerente da Africâm-
bios é dado como foragido da 
justiça e a sua audição visava 
esclarecer a recepção de fun-
dos vindos da Privinvest na 
conta do réu Khessaujee Pul-
chand, antigo trabalhador da-
quela casa de câmbios. 

Conforme justificou o juiz, 
o oficial de diligências do tri-
bunal não conseguiu entrar
em contacto com ele para
poder o notificar, daí que não

Juiz ordena captura 
de Alexandre Chivale

podia ordenar a sua captura. 
Recusou ainda a dar provi-

mento ao pedido da advogada, 
que pretendia ver penhorados 
todos os bens da Africâmbios 
para serem usados para pagar 
a indemnização que o réu deve 
fazer ao Estado, de pouco mais 
de 2.7 mil milhões de dólares 
solicitados pelo Ministério Pú-
blico. 

Entretanto, o tribunal 
chumbou o requerimento 
da Ordem dos Advogados de 
Moçambique, assistente do 
Ministério Público, que queria 
que Filipe Nyusi, à data dos 
factos ministro da Defesa Na-
cional e o antigo Ministro do 
Interior, Jaime Basílio Mon-
teiro, fossem ouvidos como 
declarantes. 

Alexandre Chivale alvo de mandado de captura pelo tribunal

PR fala hoje
à nação …

O PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi, profere 
hoje uma comunicação à nação, no âmbito da si-
tuação de calamidade pública. A comunicação do 
Chefe do Estado é feita no contexto da situação ac-
tual da pandemia da Covid-19 no país, segundo in-
dica uma nota da Presidência da República recebida 
pela nossa Redacção. 

… e dirige Conselho 
Coordenador do MDN

O CHEFE do Estado, Filipe Nyusi, dirige ainda hoje, no 
Clube Militar, em Maputo, a abertura do XXII Conse-
lho Coordenador do Ministério da Defesa Nacional. O 
evento realiza-se sob o lema “Sector de Defesa, Focado 
no Planeamento por Capacidades, Rumo à Moderniza-
ção das FADM”, indica um comunicado de imprensa 
recebido pelo “Notícias”.
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Seca mata gado 
bovino em Tete

Dois ciclones tropicais 
na rota de Moçambique

Arranca reabilitação
de infra-estruturas em Cabo Delgado

Este é o tema central do Suplemento
Económico desta semana, disponível
em www.jornalnoticias.co.mz

Alta de preços no “Waresta” 
irrita consumidores

Este caderno faz parte da edição do Notícias de 19 de Janeiro de 2022, não podendo ser vendido separadamente 

Seca mata gado 
bovino em Tete Centrais
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projectada produção 
de 14.228 GWh de energia

A  pandemia não acabou. Todos podemos apanhar a Covid-19, não importa a 
idade,  raça e principalmente onde vive.
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CELESTINO MUDAULANE

Queremos dar 
nova roupagem 
ao Núcleo d’Arte

D
AR uma nova roupa-
gem ao Núcleo d’Ar-
te, a casa dos artistas 
plásticos moçambica-
nos, é o objectivo do 

ceramista, desenhista e profes-
sor Celestino Madualane, que 
em breve tomará posse como 
novo presidente da agremia-
ção, para um mandato de dois 
anos renováveis. 

Este processo, segundo 
o Madualane, iniciou na pri-
meira semana deste ano com
a passagem de pastas do anti-
go presidente, o pintor André
Macie, para o actual, acto o que
permitirá fazer uma radiogra-
fia geral da casa e perceber por
onde começar. 

Oficialmente, irá trabalhar 
como líder do Núcleo d’Arte 
nesta quinta-feira, data mar-
cada para a realização da as-
sembleia geral na qual tomará 
posse. Na mesma reunião, o 
ceramista voltará a apresentar 
o seu manifesto eleitoral para
recordar as suas promessas,
bem como assumir o compro-
misso de as cumprir. 

Explicou que a sua “go-
vernação” está assente em três 
pilares, nomeadamente  digni-
ficar a casa e o próprio artista; 
garantir o respeito pelos esta-
tutos e regulamento internos; e 
profissionalizar e rentabilizar a 
agremiação. 

“Para sermos respeitados, 
temos que nos respeitarmos”, 
disse, explicando assim a gé-
nese da dignidade por si pro-
palada. “Temos que obedecer 
os nossos regulamentos inter-
nos, o que hoje não acontece, 
pois de fora parecemos pessoas 
sem ordem, apesar de termos 
ordem, estatutos e princípios”, 
disse. 

Segundo o professor de arte 
na Escola Nacional de Artes Vi-
suais (ENAV), onde também se 
formou, só a partir deste ponto 
se pode falar da profissionali-
zação e rentabilização da ins-
tituição. 

Para fazer valer esta obser-
vação, explicou, o artista dever 
aceitar ser possível viver da-
quilo que faz. “Não podemos, 
por exemplo, usar materiais 

doações de obras por parte dal-
guns artistas que se identificam 
com esta causa. 

Segundo o desenhista, a 
modernização das oficinas 
passa igualmente pela aqui-
sição de material de trabalho 
com qualidade. Estas ferra-
mentas deverão a ser usadas 
pelo artista para a criação de 
novas obras que, ao serem ven-
didas, parte dos lucros irá para 
os cofres do núcleo. 

“A doação também pode 
ser em forma de obras, nós 
também precisamos de ter um 
acervo de todos os artistas que 
por aqui passaram”, explanou. 

Outro aspecto avançado 
está no facto de as oficinas não 
permitirem que nelas traba-
lhem mais de dez pessoas e, 
com a pandemia, muito menos 
ainda. Este elemento, aliado à 
escassez de ferramentas, torna 
difícil a partilha de um atelier 
que pertence a centena de as-
sociados. 

“Não temos cavaletes mó-
veis nem fixos, os que lá estão 
não são do núcleo e o local não 
permite que tenhamos cavale-
tes afixados. A própria oficina 
já está velha e cansada, precisa 
de uma nova roupagem”, ex-
plicou. 

Madualane, para ser mais 
específico, deu o exemplo do 
atelier de escultura que na sua 
opinião precisa duma infra-es-
trutura de raiz e equipada com 
instrumentos como rebarba-
doras, berbequins e formões.

Alertou, entretanto, ser ne-
cessário pensar no que é possí-
vel fazer com maior urgência, 
pagar as quotas, conforme está 
preconizado nos estatutos. 

“Vamos fazer cartões para 
todos os membros e exigir o 
pagamento de quotas, o que 
não acontece actualmente. O 
nosso estatuto diz que quem 
não paga estas prestações não 
tem direito à palavra”, disse, 
avançando que a casa tem cer-
ca de 620 membros desde ar-
tistas plásticos, escritores, jor-
nalistas, simpatizantes, entre 
outros, embora reconheça que 
estes dados carecem de actua-
lização.

inadequados para pintura e 
escultura nem continuarmos a 
ser sempre os mesmos, avan-
cemos”, continuou. 

Deste modo desafia o seu 
elenco a correr atrás de parce-
rias com outras agremiações 
nacionais e estrangeiras com 
vista a ganhar mais experiên-
cia, conhecimento e visibilida-
de. “O artista local, com isso, 
vai perceber como é os outros 
fazem e assim nos permitirá 

melhorar a qualidade do nosso 
trabalho”, acrescentou. 

Neste sentido, o ceramista 
abordou uma das maiores do-
res de cabeça da casa que diri-
girá, as péssimas condições de 
trabalho oferecidas pelas ofi-
cinas de escultura e pintura do 
espaço, bem como a escassez 
de materiais importantes para 
qualquer “laboratório” artísti-
co. 

“Desde que conheço a 

agremiação, as oficinas estão 
na mesma, bastante inadequa-
das para os tempos actuais”, 
afirmou, salientando a neces-
sidade de modernizar estes 
espaços, um desafio por si as-
sumido.

Entretanto, a requalifica-
ção destas salas implica inves-
timento e, como está escrito no 
seu manifesto eleitoral, o seu 
elenco irá criar um fundo es-
pecial para a casa, resultante de 

Normalizar eleições
A QUESTÃO das contribui-
ções dos membros inscritos 
faz-o pensar na necessidade 
de melhorar-se o associativis-
mo no país, começando pela 
agremiação. Como professor 
de arte, disse, percebeu que 
algumas províncias, como o 
Niassa, por exemplo, têm es-
tes problemas. 

Diz ser papel do núcleo 
criar condições para que estes 
pontos também tenham este 

tipo de agremiações, embo-
ra abra parênteses para aler-
tar que isto “não é uma coisa 
concreta, mas sonhar”. 

Entretanto, a concretizar-
-se, não se estaria diante da
abertura de delegações pro-
priamente, mas parceiros do
núcleo, “porque eles têm que
ser autónomos e não devem
depender de nós para tomar
decisões e ter pernas próprias
para andar”. 

Neste diapasão, ao nível da 
sede, em Maputo, diz haver 
igualmente necessidade de 
normalizar a democracia in-
terna através da normalização 
de eleições. 

“Há presidentes que fica-
ram aqui três, seis anos e al-
guns lhes foi fechada a porta 
porque os artistas se insurgi-
ram”, referiu, explicando não 
ser este o caso dos últimos 
pleitos. 

Apostar em obras 
de qualidade

MADUALANE defende que 
o Núcleo d’Arte deve ser
um espaço caracterizado
pela qualidade artística e,
assim sendo, “vamos fazer
uma selecção de tudo que
entra no espaço, pois nem
toda a obra feita dentro ou
fora da casa deve constar
na exposição (permanente
e não só)”, afirmou.

Lamentou o facto de 
às vezes se exporem obras 
que não reúnem condi-
ções mínimas de qualida-
de, apesar de ser este um 
requisito fundamental para 
a atracção de compradores 
e colecionadores. “Devem 

nos respeitar e saberem 
que temos qualidade e não 
quantidade, como aconte-
ce hoje”, rematou.

Na sua opinião, há cri-
térios de avaliação que de-
vem sair da teoria para a 
prática como a técnica, a 
temática e o tipo de ma-
teriais usados. “O artista 
geralmente não pode ser 
repetitivo, temos que con-
templar para a obra que 
vimos no ano passado e a 
que vemos actualmente, 
para perceber se realmente 
há avanços. O criador deve 
mostrar preocupação em 
melhorar o seu trabalho”, 

referiu. 
Explicou que esta é 

uma das razões pelas quais 
irá apostar em intercâm-
bios com intervenientes 
do sector na região austral 
de África e outras partes 
do mundo, até porque já 
há contactos com alguns 
profissionais do Brasil e, 
em breve, se avançará com 
Portugal. 

“Este elemento vai dar 
uma nova dinâmica ao pró-
prio artista no sentido de 
melhorar  o seu trabalho, 
isto depois de ter visto um 
pouco de tudo nestes dife-
rentes sítios”, justificou.

Digitalizar o acervo
O NOVO presidente do Núcleo d’Arte 
pretende igualmente enquadrar a agre-
miação no mundo digital, de modo a 
acompanhar as novas dinâmicas, im-
pulsionadas pelo desenvolvimento das 
novas Tecnologias de Informação e Co-
municação (TIC). 

Neste sentido, explicou que o pri-
meiro passo é a criação do “website” da 
instituição, onde se disponibilizará toda 
a informação sobre a associação e os ar-
tistas inscritos. 

O portal servirá ainda para a venda 
de obras e a internacionalização da casa 
dos artistas plásticos. É por este o mo-
tivo que quer integrar a agremiação na 
plataforma “Tela”, criada no ano passa-
do por um colectivo das casas culturais 
de Maputo, visando apoiar e promover o 
trabalho dos artistas, contribuindo com 
condições favoráveis desde a criação até 
à distribuição dos seus produtos. 

“Se nós realizamos uma exposição, 
por exemplo, ela deve passar automa-
ticamente para a ‘Tela’. Todas as nossas 
actividades passarão para a plataforma e 
assim poderão ser vistas por muito mais 
gente, dentro e fora do país”, comen-
tou.  

As oficinas no núcleo, disse Madualane, são arcaicas

Núcleo d’Arte

Celestino Madualane

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

O núcleo deve ser a casa de qualidade

Acesse: https://t.me/Novojornal
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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

Jovem, neste momento, o 
lado maningue nice da vida 

é usar máscara e proteger-se 
da Covid-19. Eu uso 

a máscara. E tu?

 “Economia para Todos”

O que é taxa MIMO? 

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

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

das restantes taxas de juro no mercado.

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

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

de Política Monetária do Banco de Moçambique.

O QUE É TAXA MIMO? 

Como é que a taxa MIMO afecta a inflação?

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

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

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

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

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

menor inflação.

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

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

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

investimento aumentam, o que estimula a actividade económica.

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

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

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

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

juros do banco do que consumir para pagar mais juros dos seus empréstimos.
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A 
ADMINISTRAÇÃO 
Nacional de Estradas 
(ANE), Conselho Mu-
nicipal, com o apoio 
das comunidades, 

estão a reabilitar e limpar as 
valas de drenagem em alguns 
bairros da cidade da Matola, 
para minimizar o impacto das 
chuvas que têm estado a cair 
nos últimos tempos.

Isália Malia, directora 
provincial das Obras Públi-
cas, Habitação e Recursos 
Hídricos em Maputo, indicou 
que os bairros mais críticos 
são Siduava, Nkobe, Bunhiça, 
Machava-Sede, Matola “C”, 
Santos, Infulene e Liberdade.

No Bairro Nkobe, por 
exemplo, estão a ser inter-
vencionadas pelo menos três 
valas para garantir que as 
águas das chuvas não fiquem 
estagnadas e inundem os 
quintais.

O mesmo trabalho está em 
curso nos bairros da Liberda-
de, Machava-Sede, Santos e 
Infulene, com o envolvimen-
to das comunidades. 

No Bairro Bunhiça está 
a ser construída uma vala 
de drenagem para escoar as 
águas que ciclicamente inun-
dam as residências.

“A ideia é que a chuva 

MUNICÍPIO DA MATOLA

Acções combinadas 
para reduzir 
impacto das chuvas

não tenha impacto negativo 
na vida das pessoas, daí que 
estamos a fazer trabalhos nos 
bairros que consideramos 
propensos a inundações e po-
demos considerar de positi-
vo o trabalho feito em alguns 
destes locais”, disse.

Já no Siduava, pelo menos 
33 famílias serão retiradas da 
zona baixa para outras consi-
deradas seguras, mas dentro 
do mesmo bairro. 

Neste momento, indicou,  
já foram parcelados 15 terre-
nos, faltando 18 para comple-

tar o número das famílias.
“Esperamos dentro desta 

semana que mais espaços se-
jam parcelados e atribuídos às 
restantes famílias. Não que-
remos que as pessoas perma-
neçam em zonas propensas a 
inundações”, precisou.

Inundações são um dilema sempre que chega a época chuvosa

PAI e filho, de 71 e 26 anos, respectivamente, 
estão detidos na 24ª Esquadra da Polícia da Re-
pública de Moçambique (PRM), na cidade de 
Maputo, acusados de violar sexualmente uma 
menor de 12 anos, no bairro de Magoanine “C”.

A menor é órfã de mãe desde os cinco anos e 
contou que sofria violência física, social e psico-
lógica, protagonizada pelo pai e irmão. 

“Tratam-me mal. Batem-me e amarram-
-me na árvore”, contou a vítima.

Para fugir aos maus tratos a menor procura-
va abrigo na vizinhança. 

Elisa Guambe, uma das vizinhas, aperce-
beu-se do comportamento da criança, que fre-
quentava a sua casa e ao questioná-la esta de-
sabafou. 

“Eu acabei perguntando o que acontecia, 
se alguma vez o pai lhe tinha abusado. Eu disse 
para a menina tirar a roupa e vi que era abusa-
da”, disse Elisa. 

Os vizinhos disseram ainda que o plano dos 
supostos violadores era levar a criança de volta 
à Zambézia, o que provocou a reacção da vizi-

nhança.
“Quem sabe se vai mesmo para as mãos de 

quem é de direito para cuidar dela? Eu acredito 
que essa ida era para encobrir os seus actos. Já 
fomos à esquadra, mas não vimos nenhuma jus-
tiça a ser feita”, referiu Daniel, um dos vizinhos.

O pai da vítima e suposto violador desmente 
todas as acusações e diz que a filha acusa-o pelo 
facto de não conseguir tirar comida de casa.

“Eu não fiz nada, nunca faço nada com a mi-
nha filha. Isso é abuso da vizinha, porque agora 
a criança não tira comida para a entregar”, disse 
o pai da menor.

A estrutura administrativa do Bairro Ma-
goanine “C”, na voz do secretário, Luís Tem-
be, assegurou que os dois supostos violadores 
acabaram sendo detidos e a menor encontra-se 
num centro de acolhimento.

“Os dois estão detidos na 24ª Esquadra. No 
dia sete fizeram alguns exames, porque dizem 
que foi violada. A menina está neste momento 
a cargo da Acção Social. A ideia é deixá-la num 
lugar seguro”, indicou.

Pai e filho acusados 
de violar menor

A SUBIDA do preço do coco, que se regista des-
de Novembro do ano passado, está a reduzir 
gradualmente o poder de compra dos consu-
midores, já sufocados pelo alto custo de vida, 
na cidade e província de Maputo. 

A título de exemplo, Mónica Massicame 
disse evitar consumir alimentos que têm o coco 
como um dos ingredientes devido ao seu ele-
vado custo.

Marta Novela, vendedeira retalhista, confir-
mou que o preço do coco varia de 50,00 a 60,00 
meticais, o que faz com que algumas donas de 
casa que antes compravam três cocos por dia 
baixassem para dois ou um, facto que induziu 
os retalhistas a reduzirem as quantidades que 
adquiriam aos distribuidores e grossistas. 

Ananias Covane, vendedor grossista, diz 
que o preço atingiu o seu nível mais alto com-
parando a igual período dos anos anteriores, 

sendo aplicado 45,00 meticais por unidade aos 
vendedores retalhistas. “Esta subida reduziu 
o volume de vendas, na medida em que antes
conseguíamos comercializar 500 a 700 cocos
por dia, mas agora só conseguimos vender 200
a 300�, disse.

Simão Fernando, vendedor grossista, des-
tacou que a subida não só está relacionada com 
a pouca produção do coco como também com 
a sua distribuição.  “O coco vem da Maxixe e é 
distribuído um pouco por todo o país. Boa par-
te dos distribuidores prefere levar para o Norte, 
justificando que conseguem vender a alto preço 
em detrimento do Sul. Os poucos que trazem a 
Maputo têm tendência de igualar-se aos que 
levam para o Norte”, indicou.

Refira-se que este alimento só registará 
queda de preço a partir de Março do presente 
ano, coincidindo com a época fresca.

Subida do preço de coco
sufoca consumidores

Acesse: https://t.me/Novojornal
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MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº  013/22

1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 18 Janeiro
de 2022

CÂMBIOS(MT)
PAÍSES MOEDAS          COMPRA  VENDA    MÉDIA

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

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

PAÍSES MOEDAS
  Àfrica do Sul Rand 4,10 4,18      4,14
  Botswana Pula 5,45 5,56      5,51
  eSwatini Lilangueni 4,10 4,18      4,14
  Mauricias Rupia 1,45 1,48      1,46
  Zâmbia Kwacha 3,67 3,74      3,71

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Japão Iene 551,34 562,33    556,84
  Malawi Kwacha 78,12 79,67     78,90
  Tanzânia Shilling 27,44 27,99     27,72
  Zimbabwe Dólar 167,20 170,53    168,86

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Brasil Real 11,43 11,65     11,54
  Canada Dolar 50,53 51,54     51,04
  China/Offshore Renminbi 9,94 10,14     10,04
  China Renminbi 9,95 10,15     10,05
  Dinamarca Coroa 9,67 9,86      9,77
  Inglaterra Libra 85,85 87,56     86,71
  Noruega Coroa 7,22 7,37      7,30
  Suécia Coroa 6,97 7,11      7,04
  Suíça Franco 69,07 70,45     69,76
  União Europeia Euro 71,92 73,35     72,64

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   3,2500000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  0,4181400  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.814,16000
Venda..............  1.814,93000

Maputo,  19.01.2022
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão

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

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

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)

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

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

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

(a) Taxas pré-fixadas do BM. 

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

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda

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

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

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

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

Taxa Méd. Pond. 5. NOTAS EXPLICATIVAS

Bancos p/ Bancos

Taxa Méd. Pond.

(b) Bilhetes do Tesouro.   

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

Prime Rate  do Sistema Financeiro Moçambicano

Taxa

0.00

-

Valor Taxa(a)

Valor

…

0.00

-

0.00

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA 
COM REVENDA

VENDA DEFINITIVA

10.25%

Prazo

FPC

16.25%32,346.44

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

-

0.00
-

0.00

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

- - -

0.00%

-

--

-

0.00

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

0.00 0.00 0.00 0.00
- -

- - - -
- - - -

0.00
0.00

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

0.00 0.00 0.00 0.00 Total / Média

92 - 182 dias

13.31%
Data da última venda 12-jan-22 12-jan-22 8-dez-21 12-jan-22
Taxa Média Ponderada 13.28% 13.38%

13.30% 13.32%
13.40% 13.38%Taxa últimas 6 colocações 13.35% 13.38%

13.38%

5-jan-22 5-jan-22 5-jan-22 5-jan-22
13.37% 13.38% 13.40% 13.38%Taxa Média Ponderada

Data última colocação

Valor colocado Tipo A 1,716.00 2,300.00 365.00 4,381.00

n.a

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

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

Prazo SEM GARANTIA COM GARANTIA Colocações por prazo

Prazo
(dias) Valor Taxa(a)

(dias) TaxaValor

Overnight

FPD

Vendas por prazo 1 - 91 dias

BT's em Carteira do Público 

183 - 364 dias

-

0.00

-

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

Total / Média

-

0.00 0.00 0.00

Total / Média

BT's em Carteira dos Bancos 134,567.26

-

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

Taxa Média Ponderada

-

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

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

-

5,063.74

13.25%

Taxa

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

Valor Títulos Comprados

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

18.60%
5.30%
13.30%

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

2,953.34

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

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

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

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

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

Valor colocado Tipo B 0.00 1,057.00 121.00 1,178.00

31 - 63 dias

11,090.44

20-dez-21

Data da última compra

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

1 - 30 dias

192.99
+ de 63 dias

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

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

Descrição

14,236.78
Total / Média

18,441.89

Taxa Média Ponderada - 13.38% 13.40% 13.38%
Data última colocação 

Total / Média

20-dez-21 20-dez-21

Taxa Média Ponderada
Data da última venda

139,631.00103,460.0018,199.00
13.35%

17,972.00

Valor Títulos Vendidos 56,790.183,301.20

63 dias28 dias07 dias

21.00%
1,989.66

Total / Média

-
0.00

13.25%

+ de 7 dias

-
0.00

2 - 7 diasOvernight

21.00%
1,989.66

0.00
+ de 7 dias

0.00
2 - 7 dias

0.00
Overnight

11-out-16

13.97%
11-out-16

17.00%
11-out-16

14.89%
11-out-16

13.30%

38,348.29

Descrição

Descrição

Descrição

Valor Títulos Comprados
Taxa Média Ponderada

Valor Títulos Vendidos

Data da última compra

Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE
Maputo, 18 de Janeiro de 2022. 

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

                                              MOEDAS : [USD/MZN ]
DATA :18/01/2022

       09:30        12:30        15:30

BANCOS   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO

  COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA  18.01.2022

      COMPRA        VENDA        MÉDIA

TAXA DE CÂMBIO 63,20 64,46 63,83 

PUBLICIDADE

A
RRANCA no próximo 
mês a reconstrução 
das infra-estruturas 
sociais, como escolas 
e hospitais, destruí-

das pelos terroristas em alguns 
distritos da província de Cabo 
Delgado.

O anúncio foi feito ontem, 
em Maputo, por Amy Nku-
na, associada das aquisições 
no Programa das Nações Uni-
das para o Desenvolvimento 
(PNUD), que juntamente com 
outros parceiros   financia a 
reconstrução das infra-estru-
turas.

Para garantir a plena im-
plementação dos projectos, o 
PNUD lançou, recentemente, 
uma manifestação de interes-
se para provedores de bens e 
serviços, cuja submissão de 
propostas será através da pla-
taforma eTendering.

Nesse contexto, iniciaram 
ontem, na região sul do país, 
sessões de formação de em-
presas nacionais em matéria de 
eTendering e outros processos 
de procurement com vista a 
dotar as unidades de capaci-
dades para se beneficiarem das 
oportunidades de negócios.

Segundo  Amy Nkuna, 
o PNUD tem  agendado três
programas de    reconstrução

EM CABO DELGADO

Inicia reconstrução 
de infra-estruturas destruídas

de alguns distritos das provín-
cias de Sofala e Cabo Delgado, 
afectados pelos ciclones Idai e 
Kenneth.

De acordo com a fonte, 
a rápida implementação dos 
mesmos requer provedores de 
serviços capacitados técnica e 
financeiramente, baseados lo-
calmente e ligados ao sector de 

construção civil. 
A fonte acrescentou que  a 

sua instituição vai financiar a 
reabilitação do imobiliário de 
escolas, depois do processo de 
construção física das infra-es-
truturas escolares e hospitala-
res.

“Nós vamos cuidar do imo-
biliário das escolas em equipa-

mentos electrónicos. Estamos 
a falar de computadores e Ta-
blets, bem como de instalação 
de redes em algumas áreas do 
Estado, por ser nosso parceiro 
de implementação”, disse.

Explicou ainda que o PNUD 
já tem em mente as necessi-
dades, por isso, está a solicitar 
a manifestação de interesse, 

onde o processo de submissão 
das propostas vai até 31 de Ja-
neiro corrente.

Para evitar registo de situa-
ções de abandono das obras, 
o PNUD irá exigir às empresas
seleccionadas a apresentarem
garantias bancárias e situa-
ção financeira dos últimos três
anos, para efeitos de avaliação.

As escolas encontram-se entre as infraestruturas destruídas pelos terroristas em Cabo Delgado

O ABSA Bank Moçambique reabriu ontem o 
balcão no distrito de Mueda, província de Cabo 
Delgado, encerrado há mais de um ano  na 
sequência da instabilidade registada naque-
le ponto do país, que condicionava o exercício 
normal da actividade bancária.  

O director da banca de retalho e de negó-
cios, Pedro Carvalho, afirmou na ocasião  que 

“para o Absa é uma satisfação continuar a ser-
vir as comunidades e desenvolver as nossas ac-
tividades neste ponto, oferecendo produtos e 
serviços à medida das suas necessidades e um 
atendimento de excelência, contribuindo para 
a inclusão financeira e para o desenvolvimento 
do país”.

“O Balcão reabre obedecendo o horário 

normal de funcionamento, permitindo que os 
clientes, parceiros de negócio e a comunida-
de em geral possam beneficiar novamente dos 
serviços bancários de forma cómoda, simples e 
segura, reforçando o compromisso e empenho 
do banco em criar melhores condições para to-
dos”, refere o Absa em comunicado de impren-
sa a que o “Notícias” teve acesso.

ENCERRADO HÁ MAIS DE UM ANO

Absa reabre agência em Mueda

O PRESIDENTE da Confede-
ração Empresarial da Comu-
nidade dos Países de Língua 
Portuguesa (CPLP) defende 
a geração de energia através 
do carvão mineral para tor-
nar Moçambique um enorme 
atractivo de parque industrial.

A fonte entende que Mo-
çambique  assim como outros 
países da CPLP não estão a ex-
plorar no máximo os recursos 
de que dispõem. 

O empresário moçambi-
cano, que falava recentemen-
te em Maputo, tem a con-
vicção de que com a geração 
de energia  o país pode estar 
muito bem posicionado no 
mercado, com capacidade de 
atrair investidores da região 
austral de África, Continente 
asiático e ainda ganhar mais 
independência no mercado 
internacional. 

Refira-se que Moçam-
bique é um dos cinco países 

africanos que apesar da luta 
global para que não sejam 
criadas mais unidades de pro-
dução de electricidade com 
base no carvão mineral  ainda 
têm centrais com base nesta 
fonte considerada altamente 
poluente.  

Para além de Moçambi-
que, outros países são o Bo-
tswana, Malawi, África do Sul 
e Zimbabwe, que estão entre 
um grupo de 21 países que têm 
em fase de planeamento mais 
do que uma nova central eléc-
trica a carvão.

Entretanto, estudos re-
centes feitos a nível global  
mostram que a cadeia de ac-
tividades para novos projectos 
de energia a carvão está ade-
crescer, rapidamente, à me-
dida que o ímpeto aumenta no 
sentido de deixarem de existir 
novas centrais a carvão para lá 
de 2021. 

Até ao final do ano pas-

DEFENDE SALIMO ABDULA

POR EXTRACÇÃO ILEGAL DE PAU-ROSA

País pode usar carvão 
como atractivo industrial

Zâmbia apreende duzentos
camiões da Tanzania

sado existiam em África ape-
nas quatro centrais eléctricas 
a carvão em construção no 
continente, nomeadamente 
na África do Sul e no Zimba-

bwe, e apenas três centrais se 
tornaram operacionais desde 
2015.

A Agência Internacional 
de Energia declarou que “ne-

nhuma nova central de car-
vão deveria ser aprovada para 
além das que foram autori-
zadas em 2021, para limitar o 
aquecimento global a 1,5°C”.

O ALTO-COMISSARIADO da 
Zâmbia confirmou que 200 
camiões registados na Tanza-
nia foram apreendidos por ex-
tracção ilegal de mukula – um 
tipo de pau-rosa, sem licenças 

válidas, disse o alto-comissá-
rio zambiano Benson Chali.

Em 2016 a Zâmbia proibiu 
o corte e o transporte da ma-
deira que está em crescente
demanda de jacarandá na Ásia. 

Em 2018 a Autoridade Tributá-
ria da Zâmbia apreendeu pelo 
menos 250 camiões que fo-
ram encontrados a transportar 
madeira protegida.

Lusaka exige que os trans-

portadores, mesmo aqueles 
em trânsito, tenham docu-
mentos válidos que mostrem 
a origem dos troncos de pau-
-rosa e quando foram colhi-
dos.

O alto-comissário da Tan-
zania para a Zâmbia, Has-
san Simba Yahya, disse que a 
questão será resolvida diplo-
maticamente pelos dois paí-
ses.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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ÉPOCA CHUVOSA

Poços tradicionais 
aumentam riscos
de afogamento em Ndunda-1

P
AIRAM receios de que 
os poços tradicionais, 
considerados a princi-
pal fonte de captação 
de água no bairro de 

expansão de Ndunda-1, na 
cidade da Beira, possam 
voltar a causar mortes, so-
bretudo de crianças, como 
tem sucedido em épocas 
chuvosas.

A Reportagem do nos-
so matutino esteve há dias 
naquela zona residencial 
onde conversou com os 
moradores, que recordam 
as várias tragédias que já 
se registaram e que cul-
minaram com a morte de 
crianças devido à submer-
são dos poços em conse-
quência das inundações 
provocadas pela água das 
chuvas.

Os nossos entrevista-
dos contaram, entretanto, 
que tudo começa porque 
poucas casas estão ligadas 
ao sistema de abasteci-
mento de água, forçando a 
grande maioria a abrir po-
ços nos seus quintais.

Lurdes Randinho, um 
dos residentes com quem 
conversámos, lembrou 
que em Janeiro do ano 
passado uma criança, no 
meio da brincadeira, na 
companhia de outras, caiu 
num poço perto da sua re-
sidência.

“Não é fácil controlar 
as crianças.Quando cho-
ve aqui fica alagado, mas 
o perigo não está somen-
te nas crianças. Mesmo os
adultos também devem
ter cuidado porque podem
cair nos poços”, afirmou.
Recordou, no entanto, que
as autoridades têm vindo
a aconselhar os donos dos
poços a tapá-los e sinali-
zá-los ou mesmo a arran-
jarem alguma forma de
impedir o acesso de me-
nores aos locais.

Por sua vez, Berta 
Simante repisou que as 
mortes no tempo chuvoso 

A CONSTRUÇÃO de valas de drenagem na 
zona de Ndunda-1 seria uma outra resposta à 
altura para acabar com as inundações e com 
as mortes frequentes assim que a época chu-
vosa chegue.

Tomás Francisco, um dos nossos interlo-
cutores, acredita que a construção de valas 
de drenagem naquela zona seria uma solução 
para todos os problemas porque a água teria 
onde passar.

Reconheceu que a edilidade tenha vários 
projectos, contudo, espera que ainda este ano 
possam encontrar recursos para resolver este 
problema de inundações naquele bairro de 
expansão.

Segundo a nossa fonte, na época chuvosa 
tem sido difícil viver em Ndunda-1 visto que 
além da água invadir às residências há sem-
pre registo de mortes por queda de pessoas 

nos poços.    
Por seu turno, Eugénia Óscar lembrou a 

noite em que o ciclone tropical Idai fustigou 
a cidade da Beira e tiveram que sair e procu-
rar abrigo em outras zonas consideradas mais 
seguras.

“Foi um dia que não vamos esquecer por-
que perdemos tudo. Pessoalmente, reconhe-
ço que devíamos sair, mas continuamos a 
viver aqui porque não temos alternativa. Se o 
município construísse valas de drenagem mi-
nimizaria o nosso sofrimento”, argumentou.

Apontou que o trabalho de abertura de 
valas de drenagem foi realizado em outros 
bairros residenciais da cidade da Beira no ano 
passado, mas Ndunda-1 não foi contempla-
do, o que deixa as pessoas frustradas princi-
palmente perante uma nova época chuvosa e 
ciclónica.

ABORDADO sobre o assunto, 
o secretário da Unidade “H”
do bairro do Ndunda-1, Bento
Mpende, afirmou estar ciente
dos problemas com que a po-
pulação se tem debatido não
só quando inicia a época chu-
vosa, mas durante outros pe-
ríodos do ano.

Confirmou o registo de 
mortes de menores nos poços 
tradicionais principalmente 
no tempo chuvoso.

“Temos sensibilizado a 
população a colocar anilhas 

e tapar os poços para evitar a 
queda de pessoas, sobretudo 
as crianças”, explicou, lamen-
tando que alguns acatem e 
outros não colaborem no as-
sunto.

Defendeu que muitos têm 
poços em residências porque 
não possuem outra alternati-
va.

Revelou, no entanto, que 
há um processo em curso para 
canalização de água naquela 
zona residencial. Para o efeito, 
já decorre trabalho de coloca-

ção de tubos na zona, o que 
deixa esperança nos morado-
res de Ndunda-1.

Por outro lado, defendeu 
que devia haver uma vala de 
drenagem que saísse do Ce-
mitério Hindu até Nhangoma 
que poderia desviar a água 
para a zona do Six Mile.

“Sem drenagem vamos 
continuar a sofrer com inun-
dações. Sabemos que o mu-
nicípio abriu valas na zona da 
Manga-Mungassa. Esperamos 
que nos inclua porque este 

Urgente abertura
de valas de drenagem

também são causadas pe-
las valas de drenagem que 
algumas famílias abrem, 
mas que não escoam a 
água.

“Algumas pessoas 
abrem valas para escoar 
as águas pluviais, mas isso 
não resulta e acaba por ti-
rar a vida de pessoas por-
que precipitam-se neles”, 
lembrou, sublinhando a 
necessidade de um trabalho 
colectivo com vista a aca-
bar com as mortes naquele 
local, nas épocas chuvosas 
como a presente.

Por seu turno, Delfi-
na Júlia revelou que 70 por 
cento de pessoas que vivem 
naquele bairro têm poços 
tradicionais nos seus quin-
tais, mas não devidamente 
sinalizados, o que os trans-
forma num perigo sempre 

iminente.
Recordou ainda que já 

perdeu um familiar que caiu 
inadvertidamente num des-
ses poços tradicionais que 
ficam submersos quando a 
chuva inunda todas as áreas.

“Uma das soluções para 
acabar com as mortes seria 
a construção de sistemas 
de drenagem no bairro. 
Por isso, toda a água da 
chuva das zonas vizinhas 
desagua naquele local”, 
explicou.

Sugeriu que, dada a re-
corrência de situações do 
género, não se deve espe-
rar que aconteçam novas 
tragédias para encontrar 
soluções.

Perante este quadro 
sombrio, uma das soluções 
colocada pelos moradores 
do Ndunda-1 seria a ca-

nalização de água potável, 
pois tal tornaria desneces-
sária a abertura dos poços 
tradicionais nesta zona re-
sidencial.

João Alberto, morador, 
disse que se estivessem a 
consumir água canaliza-
da os casos de morte por 
afogamento nos poços não 
estariam a acontecer. “Se 
o sistema de água abran-
gesse toda a população
desta zona iríamos fechar
os poços existentes e nun-
ca mais haveria necessida-
de de abri-los”, defendeu.

Alberto queixou-se, 
por outro lado, de a popu-
lação de Ndunda-1 ter de 
percorrer longas distân-
cias para adquirir a água 
potável para as suas neces-
sidades quotidianas.

Outra moradora que 

aceitou falar à nossa Re-
portagem foi Marta Luís, 
que lamentou a existên-
cia de apenas um fonta-
nário para abastecer os 
residentes, sendo, por 
conseguinte, incapaz de 
satisfazer as necessidades 
de todos.

“Por isso, as pessoas 
abrem poços para mini-
mizar o sofrimento embo-
ra reconheçam que a água 
extraída seja imprópria 
para o consumo humano.  
Temos visto o pessoal do 
Fundo de Investimento e 
Património do Abasteci-
mento de Água (FIPAG) a 
trabalhar nesse local, mas 
ainda não há nada de con-
creto. Temos motivos para 
acreditarmos que alguma 
coisa vai mudar nos pró-
ximos tempos”, perspec-
tivou. Enquanto tal não 
acontece, Florência João 
queixa-se também de as 
famílias estarem a consu-
mir água imprópria o que 
é um atentado à saúde pú-
blica.

Recordou que por cau-
sa dessa situação já foram 
reportados vários casos de 
diarreias na zona, mas não 
há outra alternativa se não 
consumirem água dos po-
ços tradicionais pelo me-
nos aqueles que ainda não 
conseguiram ter o “pre-
cioso líquido” canalizado 
nas suas residências.

Água canalizada à vista
bairro precisa daquela infra-
-estrutura”, considerou. 

Entretanto, outros proble-
mas que perturbam a popula-
ção de Ndunda-1, segundo o
secretário são a falta de trans-
porte, posto de saúde e escola
secundária, pois as pessoas
continuam a percorrer longas
distâncias à procura destes
serviços. 

Enquanto isso, alguns
condutores de camiões que
fazem o negócio de areia na
zona de Ndunda-1 pediram
para que houvesse interven-
ção de quem de direito na es-
trada que dá acesso ao interior 
do bairro, pois encontra-se
esburacada.

Um dos motoristas que
aceitou falar ao nosso Jornal
foi Adriano Jorge. “Temos que
circular lentamente porque
há muitos buracos na estra-
da e quando chove a situação
agrava-se”, contou.

Para ele, a intervenção iria
conferir segurança aos uten-
tes que diariamente usam
aquela estrada.

Augusto Vasco, outro con-
dutor, disse que o município
tem conhecimento da situa-
ção, e “no ano passado nos
disseram que os que exploram 
areia naquele local deveriam
reparar a estrada”, recordou.A população percorre longas distâncias para obter água

O bairro fica inundado em tempo chuvoso

Os poços de Nduda são na maioria desprotegidos e por isso um risco à segurança das pessoas

MORADORES do bairro do Vaz, na cida-
de da Beira, pedem a construção de um 
mercado condigno visto que o actual não 
reúne condições para venda de produtos.

A nossa Reportagem trabalhou naque-
la área para aferir o grau da situação ten-
do percebido que o mercado existente, de 
construção precária, e apresenta-se em 
condições lastimáveis sobretudo quando 
chove.

Sheilla Afonso, por exemplo, lembrou 
que os produtos são expostos ao sol e à 
chuva. “A situação não é boa visto que os 
produtos perdem qualidade de tanto esta-
rem expostos ao sol além de os vendedores 
e clientes correrem o risco de contraírem 

doenças”, apontou.
Por sua vez, Armindo Gaspar, mora-

dor naquele bairro há 20 anos, contou que 
quando chove a estrada que dá acesso ao 
mercado fica alagada dificulta a mobilida-
de.

Por isso, os moradores pedem que seja 
construído um mercado de raiz para aliviar 
o sofrimento das pessoas que prendam ad-
quirir algum produto.

Também queixou-se da colocação de 
produtos no chão o que, naturalmente, 
atenta à saúde pública.

Outro morador do Vaz que aceitou fa-
lar ao “Notícias” identificou-se como Car-
los Alfredo que pediu um mercado igual 

aos que existem em outras zonas periféri-
cas da cidade.

“Também fazemos parte da cidade da 
Beira. Não nos podem excluir. Temos os 
mesmos direitos que qualquer outro mo-
rador. Gostaríamos que essa situação fosse 
ultrapassada ainda este ano”, afirmou.

Por sua vez, Francisco Matola de-
fendeu que um mercado no Vaz seria 
igualmente útil para os citadinos de ou-
tras zonas. “Já apresentamos o assunto 
ao município, mas ainda não tivemos 
qualquer resposta. Contudo, não per-
demos a esperança e continuamos a 
acreditar que um dia teremos o nosso 
mercado”, afirmou.

Moradores do Vaz exigem 
mercado em condições

Armindo Gaspar Sheila Afonso Francisco Matola Carlos Alfredo

MAIS de trezentas famílias residentes 
na zona da Praia-Nova, na cidade da 
Beira, em Sofala, estão em risco de en-
frentar, novamente, o drama de inun-
dações. 

É um fenómeno que ocorre todos 

os anos, mas os moradores recusam-se 
a abandonar esta área de risco.  Com a 
previsão de dias difíceis, os moradores 
da Praia-Nova estão neste momento a 
fazer entulhos nos quintais e nos inte-
riores das casas, incluindo a colocação 

de sacos de areia e pedra nos tectos, se-
gundo noticiou a Rádio Moçambique. 
Além das águas das chuvas que podem 
deixar as habitações alagadas, há tam-
bém ameaça de invasão da água do mar.

Mais de 300 famílias enfrentam
risco de inundações na Beira

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Nas cerimónias fúnebres, mantenha dois metros de distância das outras pessoas e use 
sempre a máscara. Evite passar a noite e refeições onde decorrem velórios ou cerimónias 

fúnebres. Cuide-se porque o vírus está em qualquer lugar.

Faz saber que nesta Secção Comercial correm termos processuais 
uns Autos de Acção Declarativa de Condenação sob Forma 
do Processo Ordinário, registados sob o nº 37/21/A, em que é 
autora CRETINCOR, LDA, sediada na Rua da Mozal, com sede em 
Beluluane, distrito de Boane, representada pela sua mandatária 
judicial, Drª Sandra Clifton, move contra o réu GREGG ALAN 
PETZER, maior, de nacionalidade sul-africana, residente em 
Beluluane, distrito de Boane, província de Maputo, com último 
domicílio situado no Bairro Beluluane, Lote nº 23, actualmente em 
parte incerta.
É desta forma citado o réu Gregg Alan Petzer, em parte incerta, 
para, no prazo legal de 20 (vinte) dias, contados finda a dilação 
de 15 (quinze) dias, contados a partir da última publicação 
da afixação do presente anúncio, contestar, querendo, os factos 
constantes da petição inicial, sob pena de serem considerados 
confessados os factos articulados pelo autor, seguindo os autos, 
termos processuais à revelia, nos termos conjugados dos (artigos: 

480, 483 e 484, nº 1, todos do C. P. Civil), devendo com a contestação 
juntar cópia dos Estatutos.
Mais notifica-se o réu para, dentro do mesmo prazo, constituir 
advogado na área de jurisdição deste Tribunal ou indicar domicílio 
no qual irá receber as notificações, sob pena de não serem 
efectuadas as notificações, considerando-se estas feitas logo que 
os respectivos autos derem entrada no Cartório deste Tribunal, 
ficando sem nenhum efeito, qualquer oposição que vier a deduzir, 
atento ao disposto nos termos conjugados dos artigos 255, 60, nº 1 
e 33, todos do diploma legal acima indicado.

Matola, aos dez de Janeiro de dois mil e vinte e dois

O Escrivão de Direito
Alfredo César Bila

Verifiquei
O Juiz de Direito

Dr. Domingos Samuel

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO
Av. Dr. Alberto Nkutumula, nº 309, 1º andar - C.P. 17, Tel: 720223/720378, Fax: 720389 - Matola
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ÉPOCA CHUVOSA

Intervenções nas estradas 
da Zambézia custam 145 milhões

A 
ADMINISTRAÇÃO 
Nacional de Estradas 
na Zambézia estima 
em pouco mais de 145 
milhões de meticais 

as necessidades para obras de 
emergência nos troços críticos 
na presente época chuvosa e 
ciclónica.

O delegado da Adminis-
tração Nacional de Estradas na 

Zambézia, Jorge Govanhica, 
disse sexta-feira, em Molum-
bo, que o levantamento das 
estradas críticas já foi concluí-
do e os empreiteiros posicio-
nados para intervir em caso de 
necessidade. Segundo  Gova-
nhica, tal visa evitar a inter-
rupção do trânsito rodoviário, 
sobretudo nos distritos com 
alto potencial agro-pesqueiro 

e turístico. 
O plano de contingência 

contempla oito estradas prin-
cipais, mais de mil e duzentos 
quilómetros, nomeadamente 
Milange-Molumbo-Magigi, 
Zero-Morrumbala-Chire, Bi-
ve-Maganja da Costa-Mocu-
bela-Pebane, Malei-Maganja 
da Costa, Mugeba-Maganja da 
Costa, Malei-Maganja da Cos-

ta, Milange-Mongwè e Gilé-
-Ligonha.

A província da Zambézia
conta com uma rede viária de
4490 quilómetros e setenta
por cento dela é vulnerável a
cortes, destruição da platafor-
ma e desabamento de pontes
no período chuvoso. 

Neste momento ainda não
há sinal de alarme e o trânsito

Estrada Milange-Magigi, na Zambézia

OITO pequenos produtores de 
soja em Cabo Delgado recebe-
ram segunda-feira igual núme-
ro de “kits”, constituídos por 
um tractor, grade, debulhadora 
e atrelado, para incremento da 
produção desta cultura de ren-
dimento.

Trata-se de uma cultura re-
centemente introduzida nos 
distritos de Montepuez, Namuno 
e Balama, pela SNV, uma organi-
zação não-governamental, com 
fundos da Embaixada do Reino 
dos Países Baixos.

Segundo Hilário Sitói, da 
SNV, os equipamentos custaram 
32 milhões de meticais e visam 
incrementar os níveis de produ-
ção desta cultura para um uni-
verso de 2400 produtores.

A soja foi  introduzida em 
2019, com objectivo de aumen-
tar a capacidade financeira  dos 
pequenos agricultores familia-
res e sua resiliência aos riscos da 
monocultura.

O governador de Cabo Dele-
gado, Valige Tauabo, que orien-
tou a cerimónia, congratulou 

os mentores da iniciativa, por-
quanto ela abre uma nova página 
na produção e produtividade na 
província.

Para esta campanha, 
2021/2022, segundo a Tecno-
serve, que está a implementar o 
projecto Prosoja em Cabo Delga-
do, foram já semeados 1300 hec-
tares para produzir pouco mais 
de 1000 toneladas.

De recordar que na safra pas-
sada os produtores haviam co-
lhido 392 toneladas, tendo ren-
dido 12 milhões de meticais.

continua a fluir normalmen-
te nos troços referidos, o que 
está a dinamizar a economia 
no meio rural, garantindo-se a 
limpeza de aquedutos, valas e 
corte de capim alto.

Entretanto, quatrocentos 
e cinquenta quilómetros de 
estradas serão intervenciona-
dos a partir de Outubro deste 
ano na província da Zambézia, 
por forma a melhorar o trânsi-
to rodoviário. 

O delegado da Adminis-
tração Nacional de Estradas 
na Zambézia confirmou que 
parte dos troços serão revesti-
dos com asfalto e outros terão 
o piso de terra fortalecido com 
novas tecnologias, para resis-
tirem a eventos calamitosos. 

O programa de reabilita-
ção de estradas faz parte do 
projecto “Promove Trans-
porte”, lançado em finais do 
ano passado pelo Presidente 
da República em Nampula. O 
programa abrange as provín-
cias da Zambézia e Nampula, 
que possuem a maior rede viá-
ria que carece de intervenção a 
fim de melhorar o transporte 
de pessoas e mercadorias. 

Neste momento decorrem 
as obras de reabilitação e am-
pliação da estrada Quelimane-
-Nicoadala-Namacurra, com
uma extensão de setenta qui-
lómetros, num investimento
de mais de 3,2 mil milhões de
meticais financiados pelo Go-
verno e Banco Mundial. 

Produtores de soja
recebem  tractores

Tractores entregues aos produtores

EM NAMPULA

Professores de Maputo
reforçam sector
da Educação
CENTO e dois professores da Matola, 
província de Maputo, foram transfe-
ridos sexta-feira última para Nampula 
com vista a suprir o défice de quadros 
no sector da Educação nesta parcela do 
país. 

O porta-voz da Direcção Provincial 
da Educação na Matola, José Luís, disse 
tratar-se de docentes do nível quatro 
(N4), seleccionados com base num con-
curso público lançado no ano passado. 

Explicou que a província de Nam-
pula necessita, neste momento, de 1136  
professores. 

“Informaram-nos desta necessida-
de, por isso que acreditamos que estes 
profissionais irão suprir parte do défi-
ce”, referiu.  

Destacou que a província de Mapu-
to não regista até este momento falta de 
docentes.

“Os candidatos dos últimos concur-
sos públicos superaram por uma mar-

gem muito grande o número de vagas 
disponibilizadas, por isso que reforçá-
mos o sector da Educação de Nampula 
sem receio”, assegurou.   

Acrescentou que foram selecciona-
dos recentemente 34 docentes do nível 
um (N1) para leccionarem na  Escola 
Secundária Geral de Chinonanquila, no 
distrito de Boane, que está na fase final 
de construção.  

Por sua vez, a directora do Gabinete 
do Governador da Província de Maputo, 
Kátia Comé, afirmou que a transferência 
destes professores enquadra-se na polí-
tica de empregabilidade adoptada pelo 
Governo para reduzir o nível do desem-
prego no país.

“Recomendamos a todos que cum-
pram exemplarmente e com determi-
nação as suas responsabilidades como 
servidores públicos, abdicando de tudo 
que atenta à ética e deontologia profis-
sional”, exortou. 

TRÊS pessoas perderam a 
vida, das quais duas no dis-
trito de Nhamatanda, e uma 
em Chemba, na província de 
Sofala, vítimas de descargas 
atmosféricas originadas pelo 
mau tempo, que fustigou a 
região entre o mês de Outubro 
do ano passado e Janeiro do 
ano em curso.

O delegado do Instituto 
Nacional de Gestão e Redução 
de Risco de Desastres (INGD), 
Aristides Armando, disse que 
1156 pessoas, o equivalente 
a 212 famílias, ficaram igual-
mente afectadas pelas chuvas 
que caíram neste período.

O delegado do INGD fez 
saber da destruição de uma 
casa devido às descargas at-
mosféricas.

 Aristides Armando in-

dicou que todas as pessoas 
afectadas foram atendidas nos 
centros de acomodação.

Apontou que o facto cons-
titui uma preocupação do 
sector, razão dos apelos e di-
vulgação de mensagens à po-
pulação para se precaver na 
presente época.

O delegado apelou às pes-
soas para se manterem em lo-
cais seguros em caso de mau 
tempo, em especial durante a 
ocorrência de trovoadas.

Para o efeito, Aristides Ar-
mando revelou que o INGD 
está a disseminar mensagens 
para os cidadãos que conti-
nuam a erguer casas nas zonas 
de risco, principalmente nas 
áreas onde o sector instalou 
chapas de proibição a cons-
trução, como medida de pre-

EM SOFALA

Descargas atmosféricas matam três pessoas

Chuvas podem resultar em inundações em Sofala

venção nas  comunidades.
Outras medidas, segundo 

o INGD, é a realização de si-
mulações para a aumentar o

nível de prontidão das comu-
nidades face a época chuvosa, 
revitalização dos comités de 
gestão de risco de desastres 

bem como o pré-posiciona-
mento de meios de transpor-
te, “kits” de abrigo e bens ali-
mentares. 

ARRANCAM hoje, em todo 
país, os exames de admissão 
para o ingresso na Universi-
dade Joaquim Chissano (UJC), 
a única instituição de Ensino 
Superior vocacionada para a 
formação de diplomatas e es-
pecialistas em relações inter-
nacionais em Moçambique.

Esta é a primeira institui-
ção de Ensino Superior pú-
blica a realizar os exames de 
ingresso para 2022, devendo 
o processo terminar na sexta-
-feira. Segundo fonte da UJC,
estão inscritos 2600 candida-
tos para preencher 420 vagas
que a universidade abriu neste 

ano lectivo.
Os candidatos das pro-

víncias serão examinados lo-
calmente e os da cidade de 
Maputo, que concentra maior 
número de candidatos, pres-
tarão os exames no Campus do 
UJC, no bairro do Zimpeto, na 
capital do país e noutros locais 
previamente identificados.

Ontem os candidatos 
acorreram à UJC, para conferir 
o local e o júri onde irão reali-
zar as provas.

Por sua vez, a Universi-
dade Pedagógica vai realizar 
os exames de admissão a par-
tir do dia 25 de Janeiro. Nesta 

instituição, estão inscritos 
14.058 candidatos para 3126 
vagas. 

As Universidades do Save 
(UniSave), do Rovuma (Uni-
Rovuma), do Licungo (Uni-
Licungo) também realizam 
exames de admissão nos pró-
ximos dias. Em conjunto irão 
examinar 14.295 candidatos 
ao Ensino Superior.

A Universidade Eduardo 
Mondlane (UEM), a mais anti-
ga do país, que abriu para este 
ano lectivo 5890 vagas, vai le-
var a cabo os seus exames de 
31 de Janeiro a 4 de Fevereiro, 
em todo território nacional.

Arrancam hoje exames
de admissão à UJC

Acesse: https://t.me/Novojornal
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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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OBRIGADO
POR ESTAR SEMPRE

 AO NOSSO LADO

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

APESAR DO AUMENTO DO CAUDAL DO RIO MONAPO

FIPAG mantém 
restrições
no fornecimento 
de água

O encaixe de água na albufeira sobre o rio Monapo dá esperanças de levantamento de restrições no fornecimento de água

A
R

Q
U

IV
O

A 
DESPEITO do incre-
mento do volume de 
água na barragem 
sobre o rio Monapo, 
o Fundo de Investi-

mento e Património do Abas-
tecimento de Água (FIPAG) 
mantém restrições no forneci-
mento do precioso líquido em 
determinadas zonas da urbe e 
periferia, uma situação que se 
prolonga por mais de uma se-
mana.

A barragem sobre o rio 
Monapo está a registar um au-
mento do nível de água devido 
à queda regular da chuva que 
se vem registando nos últimos 
dias em todos distritos da pro-
víncia. 

As restrições no forneci-
mento de água à cidade co-
meçaram em Junho do ano 
passado, com a redução da 
bombagem normal de mais de 
40 mil metros cúbicos por dia 
para pouco menos de 20 mil 
metros cúbicos.

Segundo apurou a nossa 
Reportagem de fonte da Ad-
ministração Regional de Águas 
do Norte (ARA-Norte), o nível 
de encaixe de água na albufei-

ra era de 41.5 por cento, até ao 
último fim-de-semana, depois 
de ter estado abaixo dos 30 por 
cento.

O director-geral da Admi-
nistração Regional de Águas do 
Norte, Carlitos Omar, explicou 
que, devido à queda da chu-
va, a barragem vai recuperar, 
nos próximos dias, o nível de 
armazenamento de água, esti-

mado em mais de 40 milhões 
de metros cúbicos.

Com este incremento do 
precioso líquido na barragem 
sobre o rio Monapo, espera-se 
que o FIPAG aumente o seu for-
necimento aos consumidores, 
minimizando a crise de água 
que assola a cidade de Nam-
pula.

“A barragem subiu um 

pouco de nível de encaixe, e 
isto nos encoraja, porque a 
previsão indica que teremos 
mais chuvas e iremos recupe-
rar o fornecimento de água”, 
assegurou Omar.

O responsável desenco-
rajou o consumo de água das 
chuvas para evitar doenças hí-
dricas, como a malária e a có-
lera.

Parcerias permitem 
introdução de mais 
cursos na UniRovuma
A UNIVERSIDADE Rovuma (UniRovuma), 
com sede na cidade de Nampula, tem vindo a 
introduzir novos cursos em várias áreas de co-
nhecimento, mercê de parcerias com outras 
instituições de Ensino Superior nacionais e in-
ternacionais.

Recentemente, a UniRovuma estabeleceu 
uma parceria com uma universidade do Brasil, 
concretamente  do Estado de Goiás, com vis-
ta à introdução, no presente ano, do curso de 
Doutoramento em Literatura da Língua Portu-
guesa.  O director académico daquela univer-
sidade pública, Adelino Assane, que avançou a 
informação, disse terem sido apurados para os 
novos cursos os candidatos que concorreram 
no ano passado. 

De acordo com a fonte, a universidade não 
só estabeleceu parcerias para os cursos de dou-
toramento, como também de mestrado em 

várias áreas de conhecimento, particularmen-
te as engenharias. 

“No ano passado rubricámos um acordo 
de cooperação com a Universidade Eduardo 
Mondlane, que é uma das universidades na-
cionais com quem temos forte parceria, para a 
implementação do curso de Doutoramento em 
Ciências Económicas e Empresariais. A con-
cretização deste acordo abre possibilidade para 
outros estudantes”, revelou.

O académico indicou ainda que a Universi-
dade Rovuma está a estabelecer parcerias para 
a introdução de novos cursos de mestrado ou 
doutoramento, pensando também na forma-
ção e capacitação do quadro de pessoal da ins-
tituição. 

Para além de Nampula, a UniRovuma tem 
extensão nas províncias de Cabo Delgado e 
Niassa.

Projectada requalificação
de três mercados municipais  
O CONSELHO Municipal da 
Cidade de Nampula projec-
ta requalificar nos próximos 
tempos três importantes 
mercados municipais, no-
meadamente do Naloco, 25 
de Junho e Prédio Carvalhei-
ra, que funcionam em con-
dições deploráveis devido 
à degradação acelerada das 
suas infra-estruturas. 

Os três mercados fazem 
parte do grupo considerado 
como maiores contribuintes 
na arrecadação de receitas 
para os cofres do Conselho 
Municipal. O vereador de 
Mercados e Feiras na edili-
dade, Osvaldo Ossufo, disse 

que condições necessárias 
estão sendo criadas para que 
as obras de requalificação 
iniciem nos próximos tem-
pos. 

Para além da degradação, 
os mercados enfrentam pro-
blemas como a falta de uma 
saída de emergência em caso 
de incêndio ou outro tipo de 
incidente.

Todavia, espera-se que 
com o projecto de requali-
ficação seja melhorada a si-
tuação dos mercados, sobre-
tudo no que diz respeito ao 
saneamento. 

“Com a requalificação 
pretendemos que os nossos 

comerciantes exerçam a suas 
actividades em condições 
condignas e sem nenhum 
perigo”, disse.

Para o caso específico do 
Mercado do Prédio Carva-
lheira, situado por detrás das 
faculdades da Universida-
de Católica de Moçambique 
(UCM), a requalificação po-
derá implicar a transferência 
de alguns vendedores para 
outros mercados da cidade. 

O vereador considerou 
que o meio ambiente no 
Mercado do Waresta melho-
rou, apesar das obras de re-
qualificação ainda estarem a 
decorrer. 

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Caro Viajante Evite Burla
Contacte-nos pelos seguintes números
+258 823081334  |  +258 84121487  |  +258 870092882

Visite Os Nossos Escritórios Sita Na
Avenida 25 De Setembro Número 1129 R/C

Ou Na Matola : Praceta Judite Tembe Número 47 Matola “ C”

Seguro • Confiável • Acessível

45

DOIS ANOS DO SEGUNDO MANDATO DO PR

Personalidades destacam 
a paz e gestão equilibrada 
da Covid-19

PARA o secretário-geral da 
Organização dos Trabalhado-
res Moçambicanos – Central 
Sindical (OTM-CS), Alexan-
dre Munguambe, as condições 
para a governação do Presi-
dente Nyusi nos últimos dois 
anos foram e continuam a ser 
desafiantes, tendo em conta 
a Covid-19 e o terrorismo em 
Cabo Delgado, duas situações 
que desestruturaram os secto-
res económico e social.

Segundo disse, desde o pri-
meiro mandato do Presidente 
Nyusi, o cenário foi de corte do 
apoio directo ao Orçamental 
do Estado por parte da comu-
nidade internacional, situação 
que não permitiu a realização 
das acções programadas devi-
do à escassez de recursos.

Para Munguambe, os ata-
ques protagonizados pela au-
to-proclamada Junta Militar 
da Renamo nas províncias de 
Sofala e Manica, comprome-
teram o desenvolvimento da 
economia na zona centro e no 
país, para além da perda de vi-

das humanas e mercadorias. 
Explicou que, enquanto 

o Chefe do Estado procurava
resolver outros problemas do
país, iniciaram os ataques ter-
roristas em Cabo Delgado, o
que ditou o adiamento do ini-
cio do projecto de exploração
de gás natural, atrasando o de-
senvolvimento do país.

“A actual situação da Co-
vid-19 condicionou, nos úl-
timos anos, o funcionamento 
pleno das instituições, tanto 
públicas como privadas, com 
destaque para a área da res-
tauração”, disse Munguam-
be, acrescentando que para os 
próximos três anos, os princi-
pais desafios continuam a ser 
o restabelecimento da paz de-
finitiva e melhor aplicação do
apoio financeiro da comunida-
de internacional.

Defende ainda maior in-
vestimento na organização 
institucional do sector da defe-
sa, através de especialização do 
exército, por forma a continuar 
com a missão de proteger a pá-

tria contra o terrorismo depois 
da saída das forças estrangei-
ras.  “É preciso garantir a pro-
tecção da plataforma flutuante 
de extração do gás natural que 
já se encontra nas águas mo-
çambicanas, em Cabo Delgado, 
que é também um dos grandes 
feitos do Presidente Nyusi na 
sua governação”, disse Mun-
guambe.

Acrescentou que a área de 
infra-estruturas, em particular 
as estradas, deve merecer tam-
bém atenção, apesar de muito 
ter sido feito nos últimos dois 
anos. Indicou como prioridade 
a reabilitação da Estrada Na-
cional Número Um (EN1) para 
garantir a ligação do país de 
norte a sul.

A continuação do projecto 
da construção da estrada que 
servirá de alternativa à EN1, 
no troço Macuácua-Panda, 
nas províncias de Inhambane e 
Gaza, é outra área que, segun-
do Munguambe, deveria me-
recer a atenção do Presidente 
da República no presente ano.

O
S esforços para o 
resgate da paz efec-
tiva no país e gestão 
da Covid-19 foram 
algumas das prin-

cipais acções que se desta-
caram nos dois anos do se-

gundo ciclo de governação 
do Presidente da República, 
Filipe Nyusi, segundo opi-
naram personalidades en-
trevistadas pelo “Notícias”

Perspectivam para os 
próximos três anos maior 

envolvimento e empenho 
para eliminar o terrorismo 
na província de Cabo Delga-
do e acreditam que o Chefe 
do Estado tomou a melhor 
decisão de recorrer ao apoio 
das forças da Comunidade 

para o Desenvolvimento da 
África Austral (SADC) e do 
Ruanda. 

Apontam ainda como 
caminho a seguir a aposta 
no investimento nas Forças 
Armadas de Defesa de Mo-

çambique (FADM), tanto em 
equipamento como em ar-
mamento, para que depois 
da saída das forças estran-
geiras estejam em condições 
de assegurar a defesa da so-
berania nacional.

Contornou desafiosIgualdade do género 
nos órgãos de soberania
ALICE Banze, directora exe-
cutiva da Associação para o 
Desenvolvimento Sustentável, 
considera que na área do géne-
ro registam-se progressos no 
que diz respeito à participação 
política da mulher, mercê da 
direcção do Presidente Filipe 
Nyusi.

Saúda este facto que não só 
criou um ambiente político fa-
vorável para o crescimento da 
mulher, mas também colocou 
em prática os vários protoco-
los, convenções e tratados fa-
voráveis ao género. 

Segundo a activista social, 
graças ao comprometimento 
do Presidente Filipe Nyusi na 
aplicação destas políticas, em 
alguns órgãos ultrapassou-se 
a fasquia de 50 por cento da 
representação da mulher na 
tomada de decisão, bem como 
aproximou-se esta meta em 
outros sectores não menos im-
portantes.

Segundo Alice Banze, nes-
te momento a mulher dirige 
importantes órgãos como a 

Assembleia da República, Con-
selho Constitucional, Procura-
doria-Geral da República e Tri-
bunal Administrativo, onde há 
a demonstração da capacidade 
de liderança.

Destacou ainda a existên-
cia da política de género como 
resultado do esforço do Pre-
sidente Filipe Nyusi na pro-
moção de direitos iguais entre 
homens e mulheres.

“Para a sua operacionaliza-
ção, na componente da Admi-
nistração Pública, mostrou-se 
necessário aprovar a Estratégia 
do Género nesta área, como 
um dos instrumentos com-
plementares para assegurar 
a garantia da igualdade entre 
homens e mulheres na Função 
Pública”, afirmou, acrescen-
tando que, na área de forma-
ção, o PR assegurou oportuni-
dades iguais na perspectiva de 
género. 

Argumenta que foi tam-
bém neste contexto que se 
aprovou a Estratégia de Géne-
ro do Ministério de Educação 

e Desenvolvimento Humano 
2016 – 2020 para assegurar que 
rapazes e raparigas possam ser 
inseridos com eficácia na edu-
cação. Esta estratégia, segun-
do explicou, visa promover a 
igualdade de direitos e opor-

tunidades tanto para crianças, 
jovens e adultos de ambos se-
xos no acesso à educação de 
qualidade e os seus benefícios, 
garantindo um desenvolvi-
mento humano integral e sus-
tentável com um horizonte 

O PRESIDENTE do partido Aliança Independente de Moçambique 
(ALIMO), Khalid Sidat, considera que, apesar da Covid-19 e o ter-
rorismo em Cabo Delgado, houve aspectos positivos que contri-
buíram para o desenvolvimento do país.

Cita como exemplos a reabilitação de estradas, construção de 
escolas e hospitais, o alargamento da rede eléctrica para mais co-
munidades, bem como o provimento de mais água para a popula-
ção.

O político descreveu a pandemia da Covid-19 como um mal 
que criou sérios problemas à economia nacional, obrigando muitas 
empresas a fechar e a despedir trabalhadores.

Khalid Sidat reconhece o papel crucial desempenhado pelo 
Presidente da República na contenção do terrorismo em Cabo Del-
gado, com o apoio da força militar da SADC e do Ruanda.

Enalteceu ainda o processo de Desmilitarização, Desmobiliza-
ção e Reintegração (DDR) dos homens residuais da Renamo, afir-
mando que está no bom caminho e é um elemento importante para 
a pacificação do país. 

Entretanto, o político apela ao Presidente da República para re-
forçar a fiscalização nos sectores de transportes e comércio, pois o 
encurtamento das rotas e a subida de preços dos produtos da pri-
meira necessidade torna mais difícil a vida das populações.

Realizações visíveis

para a transformação cultural, 
social e económica.

Aposta na educação 
MELTA Pedro, professora 

na Escola Primária Completa 
de Nhampfuine, no distrito de 
Chongoene, em Gaza, dá nota 
positiva à governação do Presi-
dente Nyusi, especialmente no 
sector da Educação, onde é no-
tório o esforço tanto na cons-
trução de mais salas de aulas 
como no seu apetrechamento. 

Professora há mais de dez 
anos, faz uma avaliação satisfa-
tória do Executivo no que res-
peita à melhoria das condições 
escolares do aluno. 

“São poucas as crianças que 
continuam a estudar sentadas 
no chão ou ao ar livre”, disse 
Melta Pedro, que reconhece o 
esforço pessoal do PR na gestão 
da Covid-19 que forçou o en-
cerramento das escolas e adop-
ção de novas formas de estar e 

de dar aulas. 
Segundo ela, esta situa-

ção obrigou a um redobrar de 
esforços, tanto do professor 
como do aluno, para que não se 
registasse perdas de vidas hu-
manas nesta área.

Congratulou o Chefe do 
Estado pelo crescimento do 
sector das infra-estruturas im-
portantes para o desenvolvi-
mento do distrito de Chongoe-
ne, indicando como exemplo 
a construção do aeroporto que 
vai catapultar o crescimento 
económico local.

A construção para breve do 
porto para escoar produtos mi-
neiros da exploração de areias 
pesadas de Chibuto é outro 
empreendimento que o distri-
to vai ter, graças à liderança de 
Filipe Nyusi. Melta Pedro

Khalid Sidat

Alice Banze

Alexandre Munguambe

Acesse: https://t.me/Novojornal
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ANÚNCIO DE CONCURSO PARA FORNECIMENTO                              

DE BENS E SERVIÇOS

A Associação ELOS, com sede na Cidade de Maputo, Distrito Urbano 1, Bairro Polana-Cimento, 

Avenida Armando Tivane, nº 1620 pretende contratar uma Empresa de Prestação de Serviços de 

Plano de Saúde. 

A ELOS convida pessoas singulares e colectivas interessadas e que reúnam os requisitos de elegibilidade, a 

apresentarem propostas para o fornecimento de Serviços de Seguro de Saúde. Os concorrentes interessados 

poderão obter mais informações sobre os Termos de Referência, através do email 

lizia.chongo@elos.org.mz

As propostas concluídas deverão ser entregues electronicamente até às 16.00 horas do dia 

21/1/2022 pelo email:  lizia.chongo@elos.org.mz 

A ELOS reserva-se o direito de aceitar ou rejeitar qualquer proposta, no todo ou em parte. Todos os participantes que concluírem devidamente o processo serão notificados
Associação ELOS, com sede em Moçambique, na Cidade de Maputo, Distrito Urbano 1, 

Bairro Polana-Cimento, Rua Armando Tivane, nº 1620-Maputo, Moçambique

Email: geral@elos.org.mz
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ANÚNCIO DE VAGA
Central Térmica de Ressano Garcia, SA (CTRG) é uma joint venture entre a Electricidade de 

Moçambique, EP (EDM) e a Sasol New Energy Holdings (Pty) Ltd. (SNE). A CTRG possui uma Planta 

em Ressano Garcia, no distrito de Moamba, para geração de energia eléctrica, a partir de uma fonte de 

baixo carbono, uma fonte dedicada de gás natural. 

A Central Térmica De Ressano Garcia pretende admitir para o seu quadro de pessoal um (a)

Assistente de Manutenção Mecânica
(Reportando ao Supervisor de Manutenção Mecânica/Gerente de Manutenção).
Objectivo da posição: Um Assistente de Manutenção Mecânica dá suporte à equipa de Manutenção Mecânica, fornecendo assistência de manutenção de equipamento eficaz e confiabilidade, ao mesmo 
tempo que segue procedimentos / códigos, para aumentar a estabilidade e manter a sustentabilidade 

do equipamento.

Qualificações de posição:
• Técnico Médio em Mecânica Geral;

• Qualificações INEFP (uma vantagem).
Principais Responsabilidades:
Entre outros;
• Interpretar desenhos mecânicos;
• Enchimento de óleo nos motores;
• Limpeza do equipamento da planta (externo, durante a operação);
• Limpeza de peças sobressalentes durante as actividades de manutenção;
• Auxiliar o técnico no aperto /desaperto dos parafusos;

• Actividades básicas de içamento de cargas;

• Operação de ponte rolante;

• Busca de peças de reposição nos armazéns;
• Inspeções específicas nos equipamentos da central (níveis de óleo, vazamentos, temperatura, etc.);
• Corte de juntas;

• Aperto /desaperto de flanges;
• Pintura de equipamentos;

• Participar de análises de falhas dos equipamentos e fornecer retorno às equipas de RCA;
• Participa de reuniões matinais diárias para discutir atribuições de trabalho;
• Aplica e segue os padrões e requisitos de segurança para apoiar a segurança;

• Manter uma boa organização, arrumação e limpeza no local de trabalho;
• Identificar falhas usando métodos aplicáveis para garantir a disponibilidade do equipamen-

to;

• Participar de cursos de treinamento e seminários de acordo com a matriz de treinamento para apri-morar competências e habilidades;
• Identifica as necessidades de treinamento e desenvolvimento de pessoal e incorporar ao CDP com

a aprovação do líder do grupo.

Experiência e Habilidades:
• Fala, lê e escreve inglês e português fluentemente (vantagem);
• Procedimentos de segurança, instruções de trabalho, preparação para emergências;
• Uso de ferramentas manuais relacionadas ao ofício com segurança;
• Destreza;
• Interpretar informações escritas;
• Trabalho em alturas.
Oferece-ce:
• Bom ambiente de trabalho numa equipa motivada e dinâmica;
• Pacote salarial competitivo de acordo com a experiência comprovada;

• Posição baseada em Ressano Garcia.Candidatos(as) deverão enviar uma carta de motivação acompanhada de CV actualizado, documentoscomprovativos de qualificações e 3 cartas de referências até ao dia 25 de Janeiro de 2022 para o

seguinte endereço:

recrutamento@ctrg.co.mz
Ref: Assistente de Manutenção Mecânica
A Central Térmica de Ressano Garcia é um empregador que oferece oportunidades iguais, valorizaa inclusão, procura ter uma força de trabalho diversificada e acolhe candidatos de todos os sectores dacomunidade. O(a)s candidato(a)s cujo perfil não corresponde aos requisitos, não serão contactados.
Central Térmica de Ressano Garcia, SA
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O MUNICÍPIO de Guruè, na 
província da Zambézia, en-
frenta dificuldades para levar a 
cabo o plano de ordenamento 
territorial, um dos principais 
desafios no presente mandato, 
devido às grandes plantações 
de chá, situação que emperra 
na expansão de novos bairros e 
construção de infra-estruturas 
sociais.

Segundo o presidente da 
autarquia, José Fernando, o 
ordenamento territorial é um 
desafio, porque o território 
está cercado de plantações e o 
crescimento demográfico não 
encontra respostas eficazes em 
termos que prestação de servi-
ços aos munícipes. 

Para resolver o problema, 
o edil disse que o executivo
municipal está a dialogar com
as direcções de determinadas
empresas do ramo para liber-

tarem algumas áreas que não 
estão a ser exploradas de modo 
a permitir a sua requalificação 
e criar assentamentos habita-
cionais para garantir um orde-
namento do território correcto 
e condigno.

“Já publicámos o plano de 
estrutura da autarquia. Temos 
que negociar com as empresas 
que fazem plantação de chá no 
sentido de nos cederem algu-
mas áreas para implementar o 
projecto. Esse é o nosso sonho 
e temos que avançar porque é 
um dos principais planos que 
vem no programa de gover-
nação”, disse o presidente da 
autarquia de Guruè.

Para a execução deste pla-
no de estrutura, José Fernando 
disse que a autarquia conta 
com recursos financeiros in-
ternos e apoio de parceiros, 
com destaque para o Banco 

Mundial.
Garantiu que, localmente, 

o município tem estado a tra-
balhar para maximizar a  arre-
cadação de receitas, estando a
lutar para diversificar as fontes 
de captação que, neste mo-
mento, baseia-se fundamen-
talmente no sector comercial.

Falando da gestão finan-
ceira do município de Guruè, 
José Fernando referiu que a 
receita aumenta sempre nos 
meses de Abril até Agosto de 
cada ano quando se regista 
maior volumes de comercia-
lização dos produtos agrários. 

Apontou, por exemplo, 
que quando a comercialização 
estiver em alta, o município 
chega a arrecadar 50 a 60 mil 
meticais por dia, contra os 14 
mil meticais colectados nou-
tros períodos.

Por outro lado, o municí-

A PROVÍNCIA de Inhambane 
recenseou nas primeiras duas 
semanas do início da campanha 
3976 mancebos para o servi-
ço militar, o que corresponde a 
21.6 por cento da meta fixada em 
18.382 jovens.

O chefe de Repartição das 
Relações Públicas, Comunicação 
e Imagem no Centro Provincial 
de Mobilização e Recrutamento 
Militar em Inhambane, Azarias 
Cumbe, disse que o processo de-
corre normalmente e os jovens 
estão aderir satisfatoriamente.

 Os inscritos são jovens com 
idade entre 18 e 35 anos, sendo 
2196 do sexo masculino e 1780 
raparigas e representam quase 
o dobro do número conseguido
em igual período do ano passa-

Guruè procura soluções 
para os principais desafios  

Governo aprova 
mecanismos 
de gestão do PESOE

Município de Guruè quer resolver problema de ordenamento territorial

PARA 2022

Recenseados perto de quatro 
mil mancebos em Inhambane

do, mercê da forte campanha de 
sensibilização realizada com a 
colaboração de todos os inter-
venientes no processo.

Azarias Cumbe convida os 

jovens a se apresentarem mais 
cedo aos postos de recensea-
mento e não deixarem para os 
últimos dias o cumprimento 
deste dever patriótico, o que 

Recenseamento militar decorre normalmente e jovens são chamados a aderir

pio de Guruè, segundo garan-
tiu o edil, conseguiu superar 
todos os problemas financeiros 
com que se debatia antes, onde 
chegou a atrasar o pagamento 
de salários aos funcionários e 
acumular dívidas com algu-
mas empresas de prestação de 
serviços.

“Já pagamos à empresa 
que asfaltou estradas em 2020. 
Na Associação Nacional dos 
Municípios de Moçambique 
tínhamos uma dívida de um 
milhão de meticais, mas pa-
gamos 50 por cento do valor 
e prometemos saldar o resto 
ainda neste Janeiro. Com os 
funcionários não temos ne-
nhum dívida, pois os salários 
são pagos atempadamente”, 
tranquilizou José Fernando, 
acrescentando que o executi-
vo municipal está a trabalhar 
no cumprimento do manifesto 
eleitoral que se transformou 
no programa de governação da 
autarquia. 

Numa altura em que se en-
tra para o quarto ano do pre-
sente mandato, o edil de Gu-
ruè considera que o programa 
de governação já foi cumprido 
em 76 por cento e, das realiza-
ção efectuadas, destaque vai 
para a reabilitação e ampliação 
do sistema de abastecimento 
de água feito aquando da inde-
pendência nacional, em 1975.

Com a sua reabilitação, 
passa a beneficiar perto de 12 
por cento dos 211.964 habi-
tantes e, segundo garantiu 
o presidente do município,
“estamos a construir escolas,
centro de saúde, pontes e há
muito trabalho de abertura de
estradas. Estamos num bom
caminho”.

O 
GOVERNO aprovou 
ontem o decreto que 
define os mecanismos 
de gestão do Plano 
Económico Social e 

Orçamento do Estado (PESOE) 
para 2022 e atribuiu compe-
tências aos titulares dos órgãos 
e instituições do Estado para 
efectuarem alterações orça-
mentais.

A aprovação decorreu na 
primeira sessão do Conselho de 
Ministros deste ano, que teve 

lugar na capital do país, Maputo. 
De acordo com uma nota 

emitida no final do encontro, o 
decreto visa operacionalizar as 
actividades previstas na Lei n.º 
6/2021, de 30 de Dezembro, que 
aprova o PESOE, nomeadamen-
te mobilizar e canalizar recursos 
necessários para a cobertura do 
défice orçamental; utilizar os 
recursos adicionais/extraordi-
nários para investimento, re-
dução da dívida e situações de 
emergência.

Prevê-se ainda que em caso 
de excessos de arrecadação de 
receita própria os saldos finan-
ceiros de exercícios anteriores 
devem ser inscritos no PESOE, 
para além de autorizar transfe-
rências, redistribuições de ver-
bas e a inscrição de recursos adi-
cionais/extraordinários, dentro 
dos limites legalmente estabe-
lecidos para as suas respectivas 
áreas de jurisdição, no âmbito 
da administração e execução.

Durante a sessão o Executivo 

apreciou igualmente o relatório 
da participação de Moçambique 
na Cimeira Extraordinária de 
Chefes de Estado e de Governo 
da SADC, no dia 12 de Janeiro de 
2022, em Lilongwe, República 
do Malawi.

Foi também avaliada a si-
tuação de emergência, o balan-
ço e perspectivas da aplicação 
das medidas sobre a prevenção 
do novo coronavírus, a quadra 
festiva 2021 e o contrato de im-
pressão das cartas de condução.

provoca enchentes e pressiona 
os agentes que têm a obrigação 
de atender a todos os utentes.  

“É necessário que os jovens 
tenham a consciência de que a 
defesa da pátria é um dever cí-
vico e patriótico de cada um e 
não se delega a ninguém. Uma 
das formas do exercício da ci-
dadania é aderir ao recensea-
mento militar antes do dia 28 
de Fevereiro”, disse Cumbe. 
Nos postos de recenseamento 
instalados na cidade de Inham-
bane o movimento de jovens 
que aderem ao processo é con-
siderado normal, mesmo tendo 
em conta que as aulas do ensino 
geral anda não iniciaram, pe-
ríodo em que se regista maior 
afluência.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Direcção Executiva CFM-Sul

ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO
N.º 001/CFMS-DE-SVO/2022

CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS:

   Lote 1 – Ferramenta de Canalização 
   Lote 2 – Equipamento de Pintura
   Lote 3 – Ferramenta de Carpintaria 
   Lote 4 – Ferramenta de Serralharia
   Lote 5 – Equipamento de Electricidade 
   Lote 6 – Ferramenta de Refrigeração
   Lote 7 – Equipamento de Pedreiro 
   Lote 8 – Equipamento de Arborização  

Lançamento:        19/1/2022
Encerramento:    10/2/2022

1. A Empresa Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique, EP – Direcção Executiva Sul pretende aplicar parte 

dos seus fundos na contratação pública elegível para o fornecimento de equipamentos e ferramentas para 

o CFM-Sul, conforme acima descrito. Para o efeito, convida empresas do ramo, elegíveis e interessadas,

que preencham os requisitos previstos nos Documentos de Concurso, a apresentarem propostas em

carta fechada, até às 9.45 horas do dia 10 de Fevereiro de 2022, no seguinte endereço:

Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique, EP
UGEA CFM-Sul
Edifício dos Armazéns Gerais do CFM, prédio n° 2803
Tel.: 82 290 6736
Caixa Postal: 1291
Maputo-Moçambique 

2. Os interessados poderão obter mais informações nos Documentos do Concurso adquiridos no endereço

acima indicado, pelo valor não reembolsável de 1.500,00MT (mil e quinhentos meticais). O valor de-

verá ser depositado na conta do Banco BCI n° 319616.10.001.

3. As propostas serão abertas às 10.00 horas do dia 10 de Fevereiro de 2022, no endereço acima in-

dicado, na presença dos interessados que queiram assistir ao acto. É requerida garantia bancária de

150.000,00MT.

4. Este concurso é regido pelo Regulamento de Aquisições da Empresa Portos e Caminhos de Ferro de Mo-

çambique, EP.

Maputo, aos 19 de Janeiro de 2022
UGEA do CFM-Sul 549

EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ESTACIONAMENTO
Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO 

A Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento convida concorrentes elegíveis, a 
apresentarem propostas seladas para o concurso no quadro abaixo:

 Concurso Público:

Nº 
Objecto do Concurso Alvará

Data e Hora de 

abertura do concurso

05/EMME/GS/2022
Prestação de serviços de 

sinalização 

Alvará Compatível com o 

Objecto da Contratação

Dia: 8/2/2022

Entrega: 10.00 horas
Abertura: 10.15 horas

1. A proposta deverá ser válida por um período de 120 dias.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar ou adquirir o
documento de concurso no endereço abaixo, no horário das 8.00 até às 15.30 horas, a
partir do dia 20/1/2022.

3. O documento do concurso poderá ser consultado ou adquirido mediante o pagamento de
uma taxa não reembolsável de 2.000,00MT (dois mil meticais). O pagamento deverá ser
por meio de depósito directo para o Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento,
Conta em Meticais Nº 328268565, no Banco Millenium Bim ou 1318828610001, no Moza
Banco.

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

5. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e serão abertas na presença dos
concorrentes que desejarem comparecer à sessão. Não serão permitidas propostas
electrónicas e as entregues após o prazo-limite serão rejeitadas.

Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento
Av. Albert Lithuli, nº 59/67, R/C

Maputo - Telefone: +258 (21) 421299
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Request for proposals for Logistics support to UNICEF Mozambique

The United Nations Children’s Fund (UNICEF) in Mozambique is seeking 
proposals from suitably qualified organisations for Establishing Long-
Term Agreements (LTA) for Logistics support to UNICEF in:
• Lot 1: Customs Clearance Services in Mozambique

• Lot 2: Warehousing Services in Mozambique (Maputo, Beira and
Pemba)

Under lot 1, the overall goal is to contract experienced companies to 
serve UNICEF Mozambique, providing customs clearing services and 
ensuring that all imports into Mozambique or transit cargo is cleared 
correctly and timeously, avoiding payment of fines. The company will also 
provide advice and resolve issues as needed and required from time to 
time. Under lot 2, the overall goal is to contract experienced companies 
to provide warehousing services in Maputo, Beira and Pemba, for UNICEF 
programmatic and emergency supplies, as well as stock management 
services. 

The LTAs will be for an initial period of three (3) years which can be 
renewed subject to evaluation of good performance, UNICEF Country 
Programme needs and funds availability.

The documents referent to this invitation to bid including the terms of 
reference must be requested through supplymaputo@unicef.org stating 
the reference LRPS-EMA-2022-9172764 in the subject line.

Companies eligible to provide these services are invited to submit their 
proposals (technical and financial) by 23h59 (Maputo time) on 16th

February 2022, directly to moztenders@unicef.org

Pedido de Propostas para Suporte Logístico à UNICEF Moçambique

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) em Moçambique 
está a solicitar propostas de organizações devidamente qualificadas para 
Estabelecimento de Acordos de Longo Prazo (LTA) para Suporte Logístico 
à UNICEF em Moçambique, nas seguintes áreas:
• Lote 1: Serviços de Desalfandegamento em Moçambique;

• Lote 2: Serviços de Armazenamento em Moçambique (Maputo, Beira e
Pemba).

No Lote 1, o objectivo geral é contratar empresas experientes para servir a 
UNICEF Moçambique, fornecendo serviços de desalfandegamento e assegurar 
que todas as importações para Moçambique ou cargas em trânsito sejam 
desalfandegadas correctamente e atempadamente, evitando o pagamento de 
multas. A empresa também prestará aconselhamento e resolverá questões 
conforme necessário e requerido. No Lote 2, o objectivo geral é contratar 
empresas experientes para fornecer serviços de armazenagem em Maputo, 
Beira e Pemba, de suprimentos programáticos e de emergência da UNICEF, bem 
como serviços de gestão de stocks. 

Os LTAs terão uma duração inicial de três (3) anos, que pode ser renovado 
mediante avaliação do bom desempenho, das necessidades do Programa 
Nacional da UNICEF e da disponibilidade de fundos.

Os documentos referentes ao concurso incluindo os Termos de Referência, 
poderão ser solicitados através do email supplymaputo@unicef.org, indicando 
a referência LRPS-2022-9172764 na linha de assunto.

As empresas com elegibilidade para a prestação destes serviços, são convidadas 
a apresentar as suas propostas (técnica e financeira) até às 23.59 horas (hora 
local) de 16 de Fevereiro de 2022, directamente para 
moztenders@unicef.org

Acesse: https://t.me/Novojornal
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Conselho Nacional de Avaliação de Qualidade do Ensino Superior

(CNAQ)
Direcção de Avaliação Externa

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

O Conselho Nacional de Avaliação da Qualidade do Ensino Superior (CNAQ) é criado pelo Decreto n.º 63/2007, de 31 
de Dezembro, como Órgão Implementador do Sistema Nacional de Avaliação, Acreditação e Garantia da Qualidade do 
Ensino Superior em Moçambique, cujo objectivo estratégico é promover a cultura de qualidade no ensino superior, 
através da Avaliação e Acreditação de Cursos e/ou Programas e Instituições de Ensino Superior.
No contexto da sua missão, cabe ao CNAQ avaliar a qualidade de cursos e/ou programas e instituições de ensino 
superior, sendo que para o efeito, conta com avaliadores externos, que são docentes altamente qualificados com grau 
de Doutor ou Mestres há mais de cinco anos, de reconhecido mérito no domínio do saber, provenientes de instituições 
do ensino superior públicas e privadas e de organizações profissionais do País, bem como de instituições internacionais 
congéneres.
Assim, havendo necessidade de contratar 250 avaliadores externos para cursos e 45 para instituições de ensino superior, 
para avaliação externa 2022, nos domínios de:

• Educação;
• Humanidades e Artes;
• Ciências Sociais, Negócios e Direito;
• Ciências Naturais e Tecnologias
• Engenharias, Industria e Construção;
• Agriculta; e
• Saúde e bem-estar.,

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

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

• Certificado de Cadastro Único (emitido pela Direcção Nacional do Património do Estado do Ministério da
Economia e Finanças);

• Certificado de Habilitações Literárias (Caso seja do exterior, deve apresentar Certificado de Equivalência);
• Curriculum Vitae;
• BI e NUIT; e
• Autorização da sua instituição para realizar a avaliação externa.

Os concorrentes poderão obter os Termos de Referências ou informações adicionais no CNAQ, durante a hora normal 
do expediente e, a Manifestação de interesse redigida em língua portuguesa deverá ser submetida no formato físico ou 
digital até às 15.30 horas do dia 15 de Fevereiro de 2022, no enderenço seguinte: 

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

e-Mail: ugea.cnaq2007@gmail.com

A Presidente
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

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

EDITAL
Avaliação Externa de Cursos e/ou Programas para efeitos de 

Acreditação Prévia- 2022

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

seguinte calendário:

Vaga única

• Recepção dos pedidos de acreditação prévia e Relatórios de Auto-avaliação: 1 de Janeiro a 31
de Março de 2022.

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

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

Maputo, aos 29 de Dezembro de 2021

A Presidente
(Ilegível)
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Concurso N.º31/OPSNV/2022
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ASSISTÊNCIA E CAPACITAÇÃO NA GESTÃO DE CONTRATOS 

DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA) 
NO QUADRO DO PRONASAR

Anúncio
SNV-Organização Holandesa para o desenvolvimento é uma organização não-lucrativa de desenvolvimento 
internacional. Fundada na Holanda há 50 anos, construímos uma presença local, a longo prazo em 39 dos 
países mais pobres na Ásia, África e América Latina. Acreditamos que ninguém deveria viver na pobreza. 
Dedicamo-nos a apoiar uma sociedade na qual todas as pessoas, independentemente de raça, classe ou 
género, têm da liberdade de procurar o seu desenvolvimento sustentável. O nosso foco é aumentar a 
renda das pessoas e oportunidades de emprego em sectores produtivos, como a agricultura, bem como 
melhorar o acesso a serviços básicos, como energia, água, saneamento e higiene com objectivo de ajudar 
a cumprir a nossa missão.
Contexto
No quadro do PRONASAR, a Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento (DNAAS) e 
as Direcções Provinciais de Obras Públicas (DPOPS) estão a implementar uma série de contratos de 
construção e fiscalização de SAA, e em particular nas províncias de Zambézia e Nampula onde a SNV 
actua como agente de capacitação do Programa.
Não obstante a modalidade de design and build adotada para os SAA como uma responsabilidade dos 
empreiteiros, o processo de dimensionamento, desenho técnico e construção de SAA requer uma série 
de capacidades por parte do dono da obra que contribuem para a sustentabilidade técnica, financeira e 
ambiental dos serviços prestados às comunidades.
Neste contexto, a SNV pretende contratar de um Consultor para assistência e capacitação às equipas do 
Governo na gestão de contratos de obras e fiscalização de SAA em curso.
Envio de candidaturas
Os Termos de Referência da referida consultoria poderão ser solicitados na SNV, através do endereço 
email: mzprocurement@snv.org
As propostas deverão ser entregues a partir da data da publicação deste anúncio, sendo que a data-
limite para a sua submissão será o dia 28 de janeiro de 2021.
Os concorrentes que reúnam os requisitos mínimos exigidos serão contactados até 15 dias após o prazo 
de submissão das propostas. O concorrente potencial será seleccionado com base nos procedimentos e 
políticas de licitação em uso na SNV.
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PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
CONTRATAÇÃO DE EMPREITEIRO PARA REABILITAÇÃO DE CERCA DE 19KM DE 

ESTRADAS, ASFALTAGEM DE CERCA 5KM, BEM COMO A CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, 
REDES DE ÁGUA, ESGOTO E DRENAGEM, EDIFÍCIO DE RECEPÇÃO E PARQUE DE 

ESTACIONAMENTO NA VILA DO SONGO, PROVÍNCIA DE TETE

HCB/DSA/REABILITAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, EDIFÍCIO 
DE RECEPÇÃO E PARQUE DE ESTACIONAMENTO/003/2022

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

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

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

2. Possuir experiência em trabalhos de natureza e volumes similares (pelo menos 3 referências
de execução de obras de dimensões similares e, comprovados mediante a apresentação de
cartas abonatórias ou contratos devidamente assinados);

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

As instituições interessadas e que reúnam os requisitos mínimos acima referidos poderão obter, 
sem quaisquer custos o caderno de encargos, mediante solicitação através do endereço electrónico: 
concurso-empreitadaestradas@hcb.co.mz, até às 17.00 horas do dia 27 de Janeiro de 2022.

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

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

Songo, aos 17 de Janeiro de 2022

Acesse: https://t.me/Novojornal
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A CFAO Motors Mozambique, representante oficial em Moçambique das marcas Toyota e Hino procura um (1) Electricista Auto para 
Maputo para reforçar a sua equipa.

Principais Responsabilidades:

• Identificar e reparar avarias eléctricas nas viaturas de acordo com os procedimentos;
• Executar as operações necessárias de desmontagem / montagem, substituição, afinação e reparação de ar-condicionado, rádios,

telemóveis, câmaras e alarmes das viaturas;
• Executar os trabalhos descritos na ordem de reparação;
• Registar as operações efectuadas e o tempo despendido;
• Reportar sempre que os trabalhos sofram qualquer atraso.

Requisitos mínimos para a Função:

• Formação mínima ao nível da 12ª Classe;
• Experiência mínima comprovada em funções similares de 3 anos;
• Experiência em ar-condicionado, alarmes e câmaras.

Se está interessado em novos desafios e se preenche os requisitos descritos, envie-nos o seu CV para marketingmz@cfao.com
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO MUNICIPAL KAMUBUKWANA

1ª SECÇÃO

ANÚNCIO
Pela 1ª Secção do Tribunal Judicial do Distrito Municipal KaMubukwana correm editais de 
trinta dias, citando a ré MARIA REGINA MARTA PEDRO UAMUSSE, cuja última residência 
conhecida foi no Bairro de Magoanine, contactável pelo nº 82-7242337, para, no prazo de vinte 

(20) dias, a contar da segunda e última publicação deste anúncio, contestar, querendo, os Autos 

de Acção de Divórcio Litigioso nº 40/21, em que lhe move o autor DULCÍDIO LUÍS CARLOS

FILIPE CUMBANE, pelos fundamentos constantes da petição inicial, cujo duplicado da mesma 
se encontra à disposição no Cartório desta Secção, onde poderá ser solicitado em qualquer dia 
útil, dentro das horas normais de expediente, advertindo-se-lhe que a falta da contestação, serão 
julgados e confessados os factos articulados pelo autor, e os autos prosseguirão seus ulteriores 
termos até à final.

Maputo, aos vinte e nove do mês de Dezembro do ano dois mil e vinte e um

Verifiquei 
A Juíza de Direito

Drª Ramira Joaquim Romão Come

A Escriturária Provincial
Jamila Jamisse

716

346

357

British Council

Hollard Building 
Ave. Sociedade de Geografia
269, Maputo

Telefone 21355000 | 840600830

info@britishcouncil.org.mz

WELCOME TO OUR WORLD OF ENGLISH

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

READY?

IMPULSIONE AS SUAS HABILIDADES 

ATRAVÉS DE UM CURSO DE LÍNGUAS 

COM OS ESPECIALISTAS MUNDIAIS 

DE INGLÊS 

LEARN
ENGLISH

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

Horário de consultas:

Segunda à Quinta das 8h às 16h

Sextas das 8h às 12h

Testes escritos - Online!

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

Consulte-nos para saber mais sobre inscrições, horários 
e preçário.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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ANÚNCIO DO CONCURSO REF N.º COP21/020/LOG-MPT

FGH, ONG Internacional sem fins lucrativos que opera no 
ramo da saúde na Província da Zambézia pretende adquirir 
os serviços abaixo discriminados:  

MANUTENÇÃO DE APARELHOS LEEP’s

Os interessados poderão obter os Termos de Referência detalhados 
de maneira gratuita até 17.00 horas do dia 24 de Janeiro de 2022, 

solicitando através de email: aprovisionamento.mpt@fgh.org.mz
O assunto do email deve ter o seguinte código FGH-020

As propostas completas deverão ser entregues em envelopes selados 

até às 11.00 horas do dia 27 de Janeiro 2022 nos endereços 
indicados nos Termo de Referência do concurso. 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE INHAMBANE

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE SAÚDE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES-UGEA

Anúncio de Adjudicação
De acordo com alínea d) do nº 2 do artigo 33 conjugado com o nº 2 do artigo 63 do Regulamento de Contratação 
de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços do Estado, aprovado pelo 
Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto do concurso abaixo indicado:

Nº de Ordem Nome do Concorrente Objecto do Concurso
Valor de 

Adjudicação
581000151/CAJ/003/20 AMARATA  NARON CARVALHO Arrendamento de um imóvel 300.000.00

O Director Provincial
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 
 PROVÍNCIA DE SOFALA 

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS 
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES 

ANÚNCIO DE CONCURSO DE EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS 

CONCURSO N.º 47H000141/DPOPS/CP/01/UGEA-DAAS/2022

1. No âmbito do Programa Melhorar a Nutrição Infantil e criar resiliência nos distritos afectados
pelo ciclone Idai com financiamento do UNICEF, a Direção Provincial das Obras Públicas de Sofala
pretende aplicar parte dos fundos para o Contratação de Empreitada de Obras para Reabilitação
e Construção de Sistemas de Abastecimento de Água e Saneamento em 11 Centros de Saúde nos
Distritos de Muanza, Cheringoma, Gorongosa, Caia, e Dondo na Província de Sofala.  Para o efeito,
a DPOP Sofala convida empresas interessadas e elegível a apresentarem propostas fechadas de
acordo com o objecto da tabela abaixo:

Referência do 
concurso

Objecto do concurso
Hora de 

Abertura
Alvará

arantia 
Provisória 
(Meticais) 

G47H000141/
DPOPS/CP/01/

UGEA-DAAS/ 2022

Construção e Reabilitação de 
Sistemas de Abastecimento de Água,  
Sanitários e Sistemas de Gestão de 

Resíduos Sólidos nos Centros de 
Saúde dos Distritos de Dondo (3), 

Muanza (2), Gorongosa (1), Caia (3) 
e Cheringoma (2) 

10.30 horas

4ª Classe,Categoria 
I- Subcategoria 1ª,
3ª-9ª, 12ª-14ª, VI- 

Subcategoria 6ª
200.000,00MT

2. Os concorrentes interessados poderão adquirir os Documentos de Concurso na UGEA da Direcção
Provincial de Obras Públicas de Sofala, sita na Rua Major Serpa Pinto,11° andar, edifício do Governo,
cidade da Beira, durante as horas normais de expediente, pela importância não reembolsável de
3.000,00MT (três mil meticais), a partir de 20 de Janeiro de 2022, mediante a apresentação
do recibo de pagamento, do valor indicado acima.

3. As Visitas aos Locais das Obras é OBRIGATÓRIA e serão de acordo com o seguinte calendário:

Distrito Data Hora Local do Encontro
Dondo 25 de Janeiro de 2022 8.00 horas SDPI Dondo

Muanza 25 de Janeiro de 2022 15.00 horas SDPI Muanza
Cheringoma 26 de Janeiro de 2022 8.00 horas SDPI Cheringoma

Caia 26 de Janeiro de 2022 15.00 horas SDPI Caia
Gorongosa 27 de Janeiro de 2022 12.00 horas SDPI Gorongosa

4. O período de validade das propostas deverá ser de 120 dias, contados a partir da data de abertura
das mesmas;

5. As propostas deverão ser acompanhadas de Garantias Provisórias em forma de Cheque Visado ou
Garantias Bancárias, emitidas a favor da DPOP de Sofala. Estas Garantias deverão ser válidas por
um período de 150 dias, contados a partir da data de abertura das propostas.

6. Os concorrentes devem incluir nas propostas os documentos indicados no Documento de Concurso
sendo de destacar o seguinte:
a) Alvará Actualizado  Segundo o especificado na tabela;  igual ou superior a 4ª Classe, Categoria

I-Subcategoria 1ª, 3ª-9ª, 12ª-14ª, VI- Subcategoria 6ª;
b) Certificado de Quitação das Finanças Públicas actualizada e autenticado;
c) Certidão de Segurança Social actualizada e autenticado;
d) Declaração emitido pelo Institito Nacional de Estatística que comprove a prestação regular da

informação da empresa;
e) Estatuto da empresa;
f) Cadastro Único actualizado e autenticado.

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 n.º 5/2016, de 8
de Março.

8. As propostas, devidamente seladas, com indicação clara do Concurso, deverão ser entregues na
UGEA da Direção Provincial das Obras Públicas de Sofala (DPOPS), na cidade da Beira, até às 10.00
horas do dia 15 de Fevereiro de 2022. A abertura das propostas terá lugar a partir das 10.30
horas do mesmo dia, no endereço acima indicado. A abertura das propostas é pública, e será na
presença dos concorrentes ou seus legítimos representantes que queiram assistir este acto.

9. O anúncio do Posicionamento dos concorrentes será no dia 28 de Fevereiro de 2022 na Sala de
Reuniões da DPOP Sofala, às 14.00 horas.

10. Para esclarecimentos e informações adicionais os interessados poderão contactar a UGEA da
DPOPS através duma nota endereçada à Direcçao acima citada.

  Beira, aos 18 de Janeiro de 2022
O Director Provincial 

Orlando Jequecene Francisco 
(Insp. Superior  Adm.) 
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EM PRIMEIRA MÃO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE

NACIONAL E INTERNACIONAL

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E  APP STORE

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

COMUNICADO DE IMPRENSA

Início de Cobrança de Taxas de Portagem na Estrada Circular de Maputo

A Rede Viária de Moçambique, REVIMO, SA leva ao conhecimento dos estimados utentes e ao 
público em geral que, terá início no dia 1 de Fevereiro de 2022, a cobrança das taxas de 
portagem, na Estrada Circular de Maputo, nomeadamente, nas Portagens da Costa do Sol, 

Zintava, Cumbeza e Matola-Gare, conforme o tarifário abaixo: 

Mais se informa que, o utente que tiver de passar por 2 portagens ao longo do seu percurso 
e sempre no sentido progressivo, pagará apenas na primeira praça de portagem e 
beneficiará de livre trânsito na praça de portagem seguinte, mediante comprovativo 
do pagamento.

Os transportes colectivos e semicolectivos de passageiros terão um desconto de 75%, 
nos seguintes termos:

• Transportes semicolectivos de 40,00MT para 10,00MT e,

• Autocarros de Passageiros de 140,00MT para 35,00MT.

Aos utilizadores frequentes que conduzem viaturas da classe 1 são concedidos descontos a 
partir da 11ª viagem, conforme indicado na tabela abaixo.

Para beneficiar dos descontos referidos, o utente deverá cadastrar-se através da página de 
internet www.revimo.co.mz ou dirigir-se aos escritórios das portagens acima referidas, a 

partir do dia 20 de Janeiro de 2022.

Para mais informações, queira por favor, contactar os nossos serviços pelos meios seguintes: 
83 3013654, endereço electrónico portagens@revimo.co.mz ou visitar a praça de portagem 
mais próxima de si. 

Maputo, aos 18 de Janeiro de 2022

A Direcção

(Ilegível)

Acesse: https://t.me/Novojornal
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UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Concurso nº 39A001341/CP/11/2021
Prestação de Serviços de Certificação de Dados de Produção, Exportação e Preço de 
Minerais em Moçambique

Prorrogação do prazo para entrega de propostas

Nos termos do nº 4 do art. 33 do Decreto n° 5/2016, de 8 de Março, que aprova o Regulamento 
de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de 
Serviços, comunica-se a prorrogação do prazo de entrega das propostas do concurso acima 
descrito, conforme a tabela abaixo descrita:

Data e Hora de Entrega das Propostas Data e Hora de Abertura das Propostas

15 de Março de 2022 - 10.00 horas 15 de Março de 2022 - 10.15 horas

INAMI - Unidade Gestora Executora das Aquisições
Praça 25 de Junho, nº380, 1º Andar
+258 21 347 000 / Cel: 82 320 0520

inami.ugea@gmail.com

Autoridade Competente

(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVINCIAL DA ZAMBÉZIA
DIRECÇÃO PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS

 REPARTIÇÃO DE GESTÃO, EXECUÇÃO, AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO

Pedido de Manifestação de Interesse Para

CONCURSOS Nº 47E001261/QP/0001/2022

Elaboração do Projecto e Fiscalização das Obras de Reabilitação e Construção de 
Infra-estruturas de Abastecimento de Água, Saneamento e Higiene em 20 Centros 

de Saúde na Província da Zambézia

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 dos fundos do programa para
a contratação de Serviços de Consultoria para a Elaboração do Projecto Executivo e
Fiscalização das Obras de Construção e Reabilitação de Infra-estruturas de Abastecimento 
de Água e Saneamento em 20 Centros de Saúde nos distritos de Gurué, Milanje, Alto-
Molócuè, Namacurra e Mocuba, na província da Zambézia.

2 O presente pedido de Manifestação de Interesse tem como objectivo, fazer a pré-
qualificação de empresas elegíveis com capacidade comprovada para a Realização de 
Levantamento Técnico, Elaboração do Projecto e Fiscalização das Obras de Construção 
e Reabilitação de Infra-estruturas de Abastecimento de Água e Saneamento em Centros 
de Saúde, na província da Zambézia. O concurso estará dividido em dois lotes:

• Lote 1 - Elaboração do Projecto Executivo e Fiscalização das Obras de
Construção e Reabilitação de Infra-estruturas de Abastecimento de Água e
Saneamento em 10 Centros de Saúde nos distritos de Gurué, Milanje, Alto-
Molócuè, Namacurra e Mocuba;

• Lote 2 - Elaboração do Projecto Executivo e Fiscalização das Obras de
Construção e Reabilitação de Infra-estruturas de Abastecimento de Água e
Saneamento em 10 Centros de Saúde nos distritos de Gurué, Malange, Alto-
Molócuè, Namacurra e Mocuba.

3 Com efeito, são convidadas todas as Empresas elegíveis a expressar o seu interesse 
em prestar os Serviços de Consultoria supra-referidos. São elegíveis empresas que 
demonstrarem possuir qualificações jurídicas, técnicas e regularidade fiscal, 
através da apresentação da respectiva documentação comprovativa. Potenciais 
concorrentes podem associar-se de forma a melhorarem a sua capacidade técnica.

4 O concurso será realizado de acordo com os procedimentos constantes do Regulamento 
de Contratação de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao 
Estado, aprovado pelo Decreto 5/2016 de 08 de Março e está aberto a todos concorrentes 
conforme definido no referido regulamento.

5 Os potenciais concorrentes deverão de forma individualizada prestar de entre outras as 
seguintes informações:
5.1 Documentos de Qualificação Actualizados: Alvará de consultor (2ª classe ou 

superior para o exercício da actividade de consultoria de construção civil), Estatutos, 
Certificado de Quitação das Finanças e Certidão de Segurança Social;

5.2 Perfil da Organização/Empresa, com especial relevância para a realização de 
projectos e fiscalização de obras de construção e reabilitação de Infra-estruturas de 
Abastecimento de Água, Saneamento e Higiene (sistemas de abastecimento de água, 
sanitários públicos/institucionais em zonas rurais) no país;

5.3 Quadro técnico qualificado nas áreas visadas para esta consultoria com respectivos 
CV’s, devendo incluir no mínimo por cada lote:

• Um Especialista em Sistemas de Abastecimento de Água e Saneamento em zonas
rurais, com formação superior e mais de 10 anos de experiência. É requerida
experiência específica no projecto e fiscalização de sistemas de abastecimento de
água e saneamento em zonas rurais

• Um Arquitecto, com formação superior em Arquitectura e mais de 10 anos de
experiência. É requerida experiência específica em projectos de Arquitectura em
edifícios, de preferência unidades sanitárias com particular destaque para sanitários
institucionais.

• Dois Fiscais Residentes (um com experiência em hidráulica/sistemas de água e o
outro com experiência em obras civis/edifícios). Estes devem ter no mínimo o nível
médio, mais de 5 anos de experiência na fiscalização obras de construção/reabilitação
de sistemas de abastecimento de água e obras civis em zonas rurais.

6 As Manifestações de Interesse deverão ser entregues em triplicado num envelope 
fechado, no endereço abaixo indicado, até as 10.00 horas do dia 9 de Fevereiro de 
2022. Manifestações de Interesse enviadas por correio electrónico (E-mail) e/ou por 
Fax, não serão consideradas. A abertura das Propostas terá lugar às 10.30 horas do 
dia 9 de Fevereiro de 2022, no endereço indicado abaixo. A abertura das propostas 
é pública, será na presença dos concorrentes ou seus legítimos representantes que 
queiram assistir à este acto.

Direcção Provincial de Obras Públicas da Zambézia
Rua da Resistência, Nº 1075
Cidade de Quelimane
Telef. n º +258 -  04 – 212622/2899
Fax n º +258 - 04 – 2122847/212213

Quelimane, aos 17 de Janeiro de 2022

O Director Provincial
(Ilegível)
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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 LÁCIA SIBELA 
FAUSTO CUAMBA

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura 
de dez de Janeiro de dois 
mil e vinte e dois, exarada 
de folhas um a dois, do livro 
de notas para escrituras 
diversas número trezentos e 
sessenta e cinco, traço “B”, do 
Segundo Cartório Notarial de 
Maputo, perante mim, Alcinda 
Raimundo Banguine Mazive, 
Conservadora e Notária 
Superior, em exercício no 
referido Cartório, foi celebrada 
uma Escritura de Habilitação 
de Herdeiros por óbito de 
Lácia Sibela Fausto Cuamba, 
de vinte e três anos de idade, 
no estado de solteira, de 
nacionalidade moçambicana, 
filha de Fausto João Cuamba e 
de Mequelina Levi Jamisse.
Que a falecida não deixou 
testamento ou qualquer outra 
disposição da sua última 
vontade, deixou como única 
e universal herdeira de todos 
seus bens, sua mãe Mequelina 
Levi Jamisse.
Que segundo a lei não há quem 
com ela possa concorrer a esta 
sucessão.
Que da herança fazem parte 
bens móveis e imóveis, 
incluindo contas bancárias.

Está Conforme

Maputo, aos 11 de Janeiro de 
2022 

A Notária
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO PROVINCIAL DE 

REPRESENTAÇÃO DO ESTADO 
SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA 

DE MAPUTO
CARTÓRIO NOTARIAL DA MATOLA

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO 

DE EMÍLIO RAQUEL 
FERNANDES

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura de dezassete de 
Janeiro de dois mil e vinte e dois, 
exarada de folhas trinta e cinco a 
folhas trinta e seis verso, do livro 
de notas para escrituras diversas 
número cento e oitenta traço “B”, 
deste Cartório Notarial, a cargo 
de Carla Albino Maibaze Feliz, 
Conservadora e Notária Superior, 
do referido Cartório, foi celebrada 
uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de Emílio 
Raquel Fernandes, de sessenta e 
quatro anos de idade, no estado civil 
que era solteiro, natural de Maputo, 
filho de Fernando Bata Rurane e 
de Elisa Raquel Nhamussua, com 
última residência no Bairro da 
Matola “A”, cidade da Matola.
Que o falecido não deixou 
testamento ou qualquer outra 
disposição de última vontade, 
deixou como únicos e universais 
herdeiros de seus bens, seus 
filhos: Mário Paulo do Rosário 
Fernandes, solteiro, maior, natural 
de Maputo e residente no Bairro da 
Matola “A”, Matola, Eric Nelson do 
Rosário Fernandes, solteiro, maior, 
natural de Maputo e residente no 
Bairro da Matola “A”, Matola.
Que segundo a lei não há pessoas 
que prefiram ou que possam 
concorrer a esta sucessão da 
herança aos indicados herdeiros.
Que da herança fazem parte bens 
móveis e imóveis.

Está Conforme

Matola, aos 17 de Janeiro de 2022 

A Notária
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS 

CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
DIRECÇÃO NACIONAL DOS REGISTOS E 

NOTARIADO
QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL DE 

MAPUTO

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO 

DE ESPERANÇA RITA 
MAURÍCIO

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura pública de dez de 
Janeiro de dois mil e vinte e dois, 
lavrada de folhas trinta e quatro a 
folhas trinta e cinco, do livro de notas 
para escrituras diversas número 
duzentos e noventa e um, traço “C”, 
deste Cartório Notarial, perante 
mim, SÉRGIO JOÃO SOARES PINTO, 
Conservador e Notário Superior, 
em exercício no referido Cartório, 
foi lavrada uma Escritura de 
Habilitação de Herdeiros por óbito 
de ESPERANÇA RITA MAURÍCIO, no 
estado de solteira, de setenta e nove 
anos de idade, natural de Zavala, 
de nacionalidade moçambicana, 
com última residência no Bairro da 
Polana-Cimento, KaMpfumu, sem ter 
deixado testamento com disposição 
da sua vontade.
Mais certifico que na operada 
escritura foram declaradas como 
únicas e universais herdeiras de 
todos seus bens, suas filhas: Rita 
Sílvia Francisca Maurício Enosse, 
solteira, maior, natural e residente 
em Maputo, Célia Maria Maurício 
Enosse, solteira, maior, natural e 
residente em Maputo, Sónia Maria 
Maurício Enosse, casada com Carlos 
Bambo Sumburane Cumbana, sob o 
regime de comunhão geral de bens, 
natural de Maputo, onde reside, 
Maria Adozinda Maurício Fumo, 
solteira, maior, natural e residente 
em Maputo e Isabel Felicidade 
Maurício Abel Paunde, solteira, 
maior, natural de Lichinga, todas de 
nacionalidade moçambicana.
Que não existem outras pessoas que 
segundo a lei prefiram ou com elas 
concorram à sucessão, e da herança 
fazem parte bens móveis e imóveis.

Está Conforme

Maputo, aos 14 de Janeiro de dois 
mil e vinte e dois

O Notário
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 

ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E 
RELIGIOSOS

CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO 
DO ESTADO NA CIDADE DE 

MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E 

TRABALHO
3º CARTÓRIO NOTARIAL DA 

CIDADE DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine, nº 1472-1º 

andar

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO 
DE LEONEL SILVESTRE 

GUINDA

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura de vinte e três 
de Dezembro de dois mil e vinte 
e um, exarada de folhas trinta e 
nove verso a folhas quarenta e um, 
do livro de notas para escrituras 
diversas número oitocentos e 
oitenta e dois, traço “D”, no Terceiro 
Cartório Notarial, perante mim, 
André Carlos Nicolau, licenciado 
em Direito, Conservador e Notário 
Superior, em exercício no referido 
Cartório, foi lavrada uma Escritura 
de Habilitação de Herdeiros por 
óbito de Leonel Silvestre Guinda, 
no estado de solteiro, residente que 
foi no Bairro Ferroviário, cidade de 
Maputo. 
Que ainda pela mesma escritura 
pública foi declarada como única 
e universal herdeira de todos 
os seus bens móveis e imóveis, 
incluindo contas bancárias, sua 
mãe Marcelina Rindau Manjate, 
solteira, maior, natural de Maciene, 
residente nesta cidade.
Não houve lugar a inventário 
obrigatório.
Que não há quem com ela concorra 
a sucessão.

Está Conforme

Maputo, aos 30 de Dezembro de 
2021

O Conservador Superior
(Ilegível)
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PUBLICIDADE16 Quarta-feira, 19 de Janeiro de 2022

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

A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (ADRA) é 
uma organização humanitária global com a missão de trabalhar com pessoas em 
situação de pobreza e angústia para criar uma mudança justa e positiva. A ADRA 
Moçambique opera no país há 33 anos e pertence à rede global da ADRA, composta 
por 120 escritórios de apoio e implementação. Os quatro sectores estratégicos da 
ADRA Moçambique são: i) Meios de vida sustentáveis; ii) Educação; iii) Saúde, 
Nutrição e WASH; e iv) Gestão de Emergência.
Devido à violência que está a ocorrer na Região Norte de Moçambique em Cabo 
Delgado e Niassa, a ADRA está a planear ajudar as famílias deslocadas internamente 
no distrito de Montepuez com Alimentos Neste âmbito a ADRA Pretende contratar 
provedores para o fornecimento de Alimentos, onde vão fornecer de acordo com um 
calendário especificado às comunidades de Montepuez durante 3 meses, utilizando 
um sistema de voucher, onde o fornecedor é pago após a apresentação das senhas 
assim que as distribuições estiverem concluídas. O fornecedor será responsável 
pela entrega dos alimentos no local de distribuição durante o momento em que os 
vouchers são distribuídos.
As propostas devem ser segregadas de acordo com as lista e quantidade incluindo o 
valor de transporte as comunidades. Para verificar mapa de quantidade do material 
e as comunidades a serem distribuídas os alimentos verifique o site: concursos.
adramozambique.org 
As empresas interessadas devem submeter as suas propostas, incluindo o custo 
de transporte, até ao dia 26 de Janeiro, pelas 17.00h em Carta Fechada nos nossos 
escritórios na Av. Eduardo Mondlane 2091 Maputo. Para além do envio das 
propostas, os proponentes podem enviar amostras Através de Fotografias para o 
seguinte email: inamanda@adramozambique.org
 As propostas devem ser acompanhadas pelos seguintes documentos dos 
proponentes:

1. Registo comercial da empresa;

2. Alvará correspondente a actividade;

3. Certificado de Quitação

4. Cartas de referências

5. E indicar o prazo de entrega do material aos distritos.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 
ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS 

E RELIGIOSOS

DIRECÇÃO NACIONAL DOS 

REGISTOS E NOTARIADO

ANÚNCIO
Faz-se público que Laurina 
Fabião Bié, natural de 
Ambuca, localidade de 
Massalane, distrito de Panda 
e residente no distrito 
de Massinga, província 
de Inhambane, requereu 
autorização para mudança do 
seu nome, para passar a usar 
o nome completo de Taira 
Isaura Fabião Bié.

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

Maputo, aos 23 de Setembro 
de 2021

A Directora Nacional Adjunta
Fátima J. Achá Baronet

(Conservadora e Notária 
Superior)

772

812

ANÚNCIO DE VAGAS
O Lycée Français International Gustave Eiffel, instituição de direito privado, com autonomia jurídica, 
administrativa e financeira, pretende recrutar a partir de 1 de Fevereiro de 2022:

 1 (um) Técnico de Contabilidade (código TECONTA 2022)

        Duração do contrato:
- 6 meses (40h/semana)

      Requisitos:
- Bacharelato em Contabilidade
- Mínimo de cinco anos de experiência no sector
- Fluente em Português, conhecimentos de Inglês e Francês constitui vantagem
- Conhecimento da evolução fiscal, social e jurídica
- Profundo conhecimento do pacote Primavera

      Tarefas:
- Lançamentos contabilísticos
- Fecho de contas
- Reconciliação bancária
- Reconciliação de fornecedores
- Apuramento de resultados e fecho do exercício
- Apoio nos lançamentos no Primavera

 1 (um) Técnico de Enfermagem (código TECENF 2022)

       Duração do contrato:
- 6 meses (20h/semana)

       Requisitos:
- Técnico médio de enfermagem
- Mínimo de cinco anos de experiência no sector
- Fluente em Português e Inglês ou Francês

      Tarefas:
- Implementar a política de saúde escolar
- Promover accções de prevenção contra comportamentos de risco
- Detectar e gerir problemas de saúde
- Prestar cuidados de enfermagem sob prescrição médica

Qualidades requeridas :
Rigor; dinamismo; compostura; capacidade de ouvir, dialogar e mediar com uma abordagem pedagógica; 
qualidades organizacionais; disponibilidade e flexibilidade em termos de horas; capacidade de trabalhar em 
equipa e sob pressão.

Os interessados devem enviar o dossier de candidatura (CV, carta de manifestação de interesse e certificados), 
com o código TECONTA 2022, para a vaga de Técnico de Contabilidade e TECENF 2022, para a vaga de Técnico 
de enfermagem para efm.candidatures@lge.co.mz até 25 de Janeiro de 2022. Candidaturas após essa data 
serão desvalorizadas.

Os candidatos seleccionados serão convocados para entrevista.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
SERVIÇO PROVINCIAL DE 
JUSTIÇA E TRABALHO DE 

INHAMBANE

CONSERVATÓRIA DOS 
REGISTOS E NOTARIADO DE 

VILANKULO
TELEFAX - 293 82325

HABILITAÇÃO

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura 
de três de Maio de dois mil e 
vinte e um, exarada de folhas 
sessenta e três a sessenta 
e quatro, do livro de notas 
para escrituras diversas 
número sessenta e dois, desta 
Conservatória dos Registos e 
Notariado de Vilankulo, a cargo 
de ORLANDO FERNANDO 
MESSIAS, Técnico Médio 
e Conservador, em pleno 
exercício de funções notariais, 
foi lavrada uma Escritura de 
Habilitação de Herdeiros por 
óbito de ANTÓNIO MADEIRA, 
casado, de nacionalidade 
moçambicana, natural da 
cidade da Beira e residente 
antes da sua morte, em 
Vilankulo, no Bairro Central, 
sem deixar testamento ou 
qualquer outra disposição 
de sua última vontade, tendo 
deixado como seus únicos 
e universais herdeiros, seus 
filhos: Luísa Maria Madeira 
Lima da Fonseca, viúva, 
natural da Beira e residente em 
Vilankulo, António Madeira 
Júnior, solteiro, natural da 
Beira e residente em Maputo, 
Manuel Armindo Madeira, 
solteiro, maior, natural da 
Beira e residente no Bairro 
Central, cidade de Vilankulo.
Que não há outras pessoas 
que segundo a lei prefiram 
aos referidos herdeiros ou 
com eles possam concorrer a 
sucessão. Que não há lugar a 
inventário obrigatório e que da 
herança deixada fazem parte 
os seguintes bens: Um imóvel, 
loja, bar, restaurante, moradia, 
três armazéns localizados no 
Bairro Central, na cidade de 
Vilankulo e uma propriedade 
localizada em Mungonze, 
distrito de Vilankulo.

Está Conforme
Vilankulo, aos quinze de 

Dezembro de dois mil e vinte 
e um

O Conservador
(Ilegível)
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Acesse: https://t.me/Novojornal
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GABINETE DO DIRECTOR-GERAL
DEPARTAMENTO DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO N.º 136/SARH-ANE,IP/071/2021

Contratação de Empresa Especializada na Manutenção 
Preventiva e Correctiva de Viaturas

Nos termos do nº 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de 

Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de 

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

comunica-se que o objecto do concurso acima foi adjudicado ao concorrente 

GOLDEN MOTORSPORT, SA pelo preço total de 13.708.579,37MT (treze 
milhões, setecentos e oito mil, quinhentos e setenta e nove meticais e 
trinta e sete centavos), incluindo o IVA.

A Entidade Contratante

Maputo, aos 19 de Janeiro de 2022
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MUNICÍPIO DA BEIRA
CONSELHO MUNICIPAL

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
CONCURSO PÚBLICO N.º 190H00001531/CP/03/2022

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO PARA A 
REABILITAÇÃO DE ESTRADAS

1. O CONSELHO MUNICIPAL DE BEIRA 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 das seguintes estradas:
1ª Rua de Algarve, com extensão de 1,500km, largura de 10m e o tipo de revestimento em pavê;

2ª Rua Pais Ramos, com extensão de 1,400km, largura de 12m e o tipo de revestimento em pavê;

3ª Rua 1 Manga, com a extensão de 1,400Km, largura de 14m e o tipo de revestimento em pavê;

4ª Rua 6 Manga, com a extensão de 3,000Km, largura de 7m e o tipo de revestimento em pavê;

4ª Rua 2009 Macurungo/Chota, com a extensão de 3,000Km, largura de 10m e o tipo de revestimento 

em pavê.

2. Os serviços de consultoria (“os Serviços”) têm como objectivo a fiscalização da reabilitação das estradas
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 estradas. 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 DA BEIRA convida empresas de fiscalização elegíveis (“Consultores”) a manifestarem o

seu interesse na prestação dos Serviços. Os consultores interessados devem 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 estradas 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 

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 8 de Fevereiro de 2022, pelas 15.30 horas.

9. Os termos de Referência poderão ser solicitados no endereço abaixo (por Email) ou acessados no site do

PDUL: https://www.pdul.gov.mz/Anuncios/Concuros.

Beira, aos 13 de Janeiro de 2022

Conselho Municipal da Beira
UGEA do Município da Beira, Praça do Município; Edifício dos Serviços Urbanos e Finanças, 1° andar
Email: municipiobeira.projecto@gmail.com ou ugea.pdul@gmail.com

O Presidente

Albano Carige António 

(Téc. Superior N1)
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GABINETE DO DIRECTOR-GERAL

Anúncio do Concurso de Pequena Dimensão N.º 47A003041/PD/07/2022
Manutenção e Reparação de Extintores

1. A Administração Nacional de Estradas, Instituto Público (ANE, IP) convida  Pessoas Singulares, Micro e Pequenas Empresas, Fornecedores de 

Bens e Prestadores de Serviços, a apresentarem propostas seladas para Manutenção e Reparação de Extintores Contra Incêndio.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações consultando gratuitamente ou adquirindo o Documento de Concurso no 
endereço abaixo indicado a partir de 20 de Janeiro de 2022. A aquisição do Documento de Concurso é contra o depósito da importância, 
não reembolsável de 500,00MT, na conta bancária nº 66153128, NIB: 000.100.000.006.615.312.857 (MZM), Millennium bim, titular: 
Administração Nacional de Estradas.

Administração Nacional de Estradas, Instituto Público
Departamento de Aquisições

Av. de Moçambique, n.º 1225,  Telefone: 21-476 163/7, Fax: 21-477 235
Maputo – Moçambique.

3. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 10.00 horas do dia 2 de Fevereiro de 2022 e serão abertas em sessão

pública no mesmo endereço, às 10.15 horas do mesmo dia, na presença dos representantes das firmas que desejarem assistir ao acto.
Administração Nacional de Estradas, Instituto Público

Av. de Moçambique, n.º 1225

Gabinete do Director-Geral – Para entrega das propostas
Sala de Conferências da ANE, IP – Para abertura das propostas

Maputo-Moçambique

4. A ANE, IP conduzirá uma visita ao local no dia 24 de Janeiro de 2022 e o ponto de concentração dos concorrentes que desejam participar na 

visita, será no pátio frontal da Sede, pelas 9.00 horas.

5. O anúncio de posicionamento dos concorrentes, terá lugar às 11.00 horas do dia 10 de Fevereiro de 2022, na Sala de Conferências, nas

instalações da ANE,IP, Av. de Moçambique, nº 1225, Maputo.
6. As propostas deverão ser válidas por um período de 90 dias da data de entrega.

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

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

A Entidade Contratante
Maputo, Janeiro de 2022
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_______

MINISTÉRIO DO MAR, ÁGUAS INTERIORES E PESCAS
ESCOLA DE PESCA

UNIDADE GESTORA DE EXECUÇÃO DAS AQUISIÇÕES
(UGEA)

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 ajudicação dos objectos dos concurso por Cotações e de Ajuste Directo.

Foram adjudicados as empresas abaixo indicadas:

N.º de 
ordem

N.º de Concurso Objecto de Concurso
Valor da 

Adjudicação 
incluindo IVA

Nome da Empresa

01 CR37A000541CC0072021
Fornecimento de materiais de 

higiene e limpeza 259,264.55MT
MAQSEL -MÁQUINAS 

E SERVIÇOS, LDA

02 CR37A000541CC004/52021
Fornecimento de materiais de 

escritório e informático
200.000,00MT TUNA SERVIÇOS, EI

03 CR37A000541AD0015/462021

Fornecimento de serviços 

para emissão de bilhetes de 

passagem aéreas
400.000,00MT LAM

04 CR37000541AD000262021

Fornecimento de bandeiras e 

foto oficial do Presidente da 
República

98.000,00MT

BUREAU DE 
INFORMAÇÃO 
PÚBLICA (BIP)

05 CR37A000541AD00402021
Fornecimento de camisetas 

timbradas 61,750.00MT

INC. SERIGRAFIA 
GRÁFICA

06
CR37A000541

AD0032/33/24/27/29/592021

Fornecimento de material de 

ferragem 772,279.96MT AUTO JJ, LDA

07 CR37A000541CC0010/112021

Fornecimento de kit de 

materiais para prática de 

aquacultura

200,314.16MT TRAMAP

08 CR37A00541CC0001/322021

Fornecimento de kit de 

materiais para aulas práticas 

na Secção de Máquinas e 

Carpintaria Naval

211.363,10MT
MAQSEL -MÁQUINAS 

E SERVIÇOS, LDA

09 CR37A000541CC0092021
Fornecimento de géneros 

alimentícios
350.000,00MT MEAP, LDA

10 CR37A000541AD0044/492021
Fornecimento de fardamento de 

trabalho e roupa de cama
67,241.6MT NINITA, LDA

11 CR37A000541AD00342021

Fornecimento de kit de 

materiais de artes de pesca para 

aulas práticas
220,000.00MT

INDO COMÉRCIO 
ARMAZENS 

VICTÓRIA, LDA

12 CR37A000541AD0014/16/422021

Fornecimento de serviços 

para capacitação de docentes 

e funcionários do Bloco 

Administrativo

400,000.00MT TRACCO, LDA

13 CR37A000541CC00122021

Fornecimento de kit de 

materiais para simulação de  

combate a incêndio

169,789.23MT INTERFRIO

14 CR37A000541CC00432021

Fornecimento de serviços para 

pintura do muro da Escola de 

Pesca

147,681.70MT
NWABEDZA 

CONSTRUÇÕES

15 CR37A000541AD003/42021

Fornecimento de géneros 
alimentícios, de higiene e 

limpeza
569,000.00MT CARACOL

16 CR37A000541CC00532021

Fornecimento de serviços de 

reparação e manunteção de 

ar-condicionados do bloco 

administrativo e edifício 
pedagógico

160,000.00
FRIO GRÁFICO

18 CR37A000541CC00182021
Fornecimento de serviços de 

limpeza predial     84,000.00
NWABEDZA 

CONSTRUÇÕES

19 CR37A000541AD00312021

Construção de estufa para 

multiplicação de mudas de 

mangais  

   580,736.86
NWABEDZA 

CONSTRUÇÕES

20 CR37A000541CC0032021
Fornecimento de insumos para 

estufa
   159,354.00

NWABEDZA 
CONSTRUÇÕES

Matola, Dezembro de 2021
Autoridade Competente
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1. Por despacho de 10 de Janeiro de 2022, da Excelentíssima Senhora Administradora do Distrito de Matutuíne, torna-se

público que está aberto o concurso de ingresso no Aparelho do Estado, para o provimento de três (3) vagas nas carreiras 

de Docente N1, oito (8) na carreira de Docente N3, vinte e cinco (25) na carreira de Docente N4, oito (8) na carreira de

Auxiliar e seis (6) na carreira de Agente de Serviço, existentes no Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia 

de Matutuíne, nos termos do artigo 1 do Regulamento do Subsistema de Carreiras e Remuneração, aprovado pelo

Decreto nº 30/2018, de 22 de Maio conjugado com a Resolução nº 8/2002, de 22 de Maio, em observância ao Diploma

Ministerial nº 88/2005, de 28 de Abril, que aprova o regulamento de concurso para as carreiras Regime Especial da

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

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

2. Distribuição de vagas por carreira, disciplinas e escolas

Nº Carreira
Nº de 
vagas

Área de Formação/Habilitações 
literárias

Posto Administrativo 
onde será afecto

1

Docente N1

1 Licenciatura em Ensino de Física Zitundo

2 1
Licenciatura em Ensino de Educação 
Visual

Bela-Vista

3 1 Licenciatura em Ensino de Francês Bela-Vista

5 Docente N3 8 10ª+3 (Regular)
Zitundo, Bela-Vista e 
Catembe Nsime

6 Docente N4 25 10ª+1 (Regular)
Catembe-Nsime, 
Bela-Vista, Catuane, 
Machangulo e Zitundo

7 Auxiliar (Serventes) 8 7ª Classe do SNE
Bela-Vista, Zitundo, 
Catembe Nsime.

8
Agente de Serviço 
(Guardas)

6 7ª Classe do SNE
Bela-Vista, Zitundo, 
Machangulo e Catuane

3. Requisitos

a) Nacionalidade moçambicana;

b) Idade igual ou superior a 18 anos;

c) Sanidade mental e capacidade física compatível com a actividade que vai exercer;
d) Não ter sido expulso do Aparelho do Estado;

e) Não se encontrar na situação de aposentado ou reformado;

f) Ter a situação militar regularizada;

g) Possuir o Registo de Identificação Tributária;

h) Possuir habilitações exigidas no respectivo qualificador Profissional correspondente à vaga que concorre.

4. Admissão ao Concurso

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

com assinatura reconhecida acompanhado dos seguintes documentos:

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

se encontra na situação de aposentado ou reformado;

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

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

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

g) Declaração do serviço militar;

h) Cópia do NUIT;

i) Curriculum Vitae.

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

candidatos admitidos.

5. Métodos de Selecção

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

6. Lista de admitidos e excluídos

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

7. Validade do concurso

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

8. Local e Período de Submissão de candidatura

As candidaturas devem ser submetidas no Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia de Matutuíne, sito na Rua

de Mecanagro, das 7.30 às 15.30 horas, dentro do prazo de 30 dias, contados a partir da data da publicação do presente
aviso.

Matutuíne, aos 18 de Janeiro de 2022

O Director do Serviço Distrital

Assinatura ilegível

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
___________

PROVÍNCIA DE MAPUTO
GOVERNO DO DISTRITO DE MATUTUÍNE

SERVIÇO DISTRITAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA

AVISO
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Projecto de Comércio e Conectividade da África Austral
2ª Chamada de Anúncio de Pedido de manifestação de interesse

Avaliação das condições operacionais actuais e necessidades dos 
padrões sanitários e fitosinatários

Projecto nº P164847
Número de Referência: MZ-UGPTC-266916-CS-QCBS/2021

1. O Governo de Moçambique, através do Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC), está a implementar o Projecto
de Comércio e Conectividade da África Austral (PCCAA), com financiamento do Banco Mundial, que tem como objectivo
aumentar a coordenação comercial regional, desenvolver cadeias de valor regional e melhorar o acesso à infraestrutura,
incluindo investimentos ao longo dos Corredores de Nacala e Beira que ligam Moçambique ao Malawi, e ao longo do Corredor
de Maputo que liga Moçambique à África do Sul através da Ponta do Ouro, e pretende aplicar parte dos fundos do Projecto
para contratação de Consultoria para Avaliação das condições operacionais actuais e necessidades dos padrões sanitários e
fitosinatários (PSF).

2. O principal objectivo desta consultoria é fazer avaliar as condições operacionais actuais e as necessidades dos PSF.

3. O Objectivo específico é fortalecer a gestão de informações e infraestrutura técnica relacionada para apoiar um serviço mais
eficiente e eficaz para liberação transfronteiriça de plantas, animais e produtos relacionados e para determinar as necessidades
de uma medida de arranjo de laboratório futuro mais próxima do produtor primário e offtakes nos corredores de Nacala e
Beira em Moçambique para melhorar o comércio com o Malawi, bem como outros países.

4. Assim, o MTC, através do Projecto de Comércio e Conectividade da África Austral, convida consultores interessados e
elegíveis a manifestarem interesse para fazer a avaliação acima citada. Os consultores interessados devem fornecer informações 
que indiquem que estão qualificadas para realizar os serviços (através de folhetos, descrição de trabalhos similares realizadas,
anos de experiência na área, incluindo experiência de trabalho, etc.)

 5. A empresa de consultoria será seleccionada de acordo com os procedimentos do Banco Mundial definidos no Regulamento
de Aquisições para Mutuários de Operações de Financiamento de Projectos de Investimento de Bens, Obras, Serviços Técnicos 
Serviços de Consultoria, edição 2020, o método de selecção será a Selecção Baseada na Qualidade e Custo e espera-se que o
contrato tenha a duração de 120 dias.

6. Os critérios da Lista Curta são: (i) A experiência geral da empresa (pelo menos 10 anos no mercado de consultoria); (ii) Pelo 
menos 10 anos de experiência no planeamento e operação de laboratórios acreditados de acordo com a ISO / IEC 17025 e
domínio em teste, calibração e estrutura legal relacionada; (iii) pelo menos 5 anos de experiência na elaboração de avaliações
similares e pelo menos dois projectos nos últimos 5 anos. (iv) A manifestação de interesse deverá ter um máximo de 25
páginas.

7. Os consultores interessados poderão levantar ou solicitar os Termos de Referência no endereço abaixo, nas horas normais
de expediente.

8. Os envelopes contendo as Manifestações de Interesse deverão ser enviados com as seguintes indicações: Ref.: MZ-UGPTC-
266916-CS-QCBS/2021- Avaliação das condições operacionais actuais e necessidades dos PSF.

9. As Manifestações de interesse devem ser submetidas electronicamente (preferencialmente) ou de forma física na língua
nacional ou em inglês até 8 de Fevereiro de 2022, 14.00 (hora local) para o endereço abaixo.

Endereço:
Ministério dos Transportes e Comunicações
Projecto de Comércio e Conectividade da África Austral 
Attn: Unidade de Aquisições
Av. Mártires de Inhaminga, 336, 1º Andar-Esquerdo, Maputo-Moçambique
Email: pde-procurement@pde.gov.mz
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República de Moçambique
Governo do Distrito de Nacala-a-Velha

Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia 

AVISO N° 01/SDEJT-NV/RRH/020/)22.1/2022
Por Despacho de 7 de Janeiro de 2022, do Excelentíssimo Senhor Administrador do Distrito torna-se 
público que está aberto um concurso para efeitos de ingresso no aparelho do Estado do Pessoal Docente 
e do pessoal de Apoio para o ano de 2022, nos termos das disposições legais constantes no número 1 do 
artigo 35 do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, aprovado pela lei nº 10/2017, de 1 de 
Agosto, conjugado com  o nº 2 do Decreto nº 5/2006, de 12 de Abril e com a alínea a), do artigo 4 e  o nº1 do 
artigo 5 ambos do Diploma Ministerial nº 88/2005, de 28 de Abril, pelo prazo de 30 dias, a contar a partir 
do dia 10 de Janeiro a 9 de Fevereiro de 2022. 

1. Vagas disponíveis
Estão disponíveis 71 vagas, sendo três (3) para Docente N1 - disciplinas de História 2 e Biologia 1, duas
(2) para Docente N3, quarente e cinco (45) para Docentes N4, quinze (15) Auxiliares e seis (6) Agentes
de Serviço.

NB: Para as vagas de Auxiliares (Serventes), Agentes de Serviço (Guardas) e Docentes N1 serão 
acomodados os candidatos aprovados cujas listas Definitivas e respectivos avisos foram publicadas nos 
Boletins da República número 216 - II Série, de 9 de Novembro de 2021 - para os Auxiliares(Serventes), 
Agentes de Serviço (Guardas) e Boletim da República número 244 - II Série, de 17 de Dezembro de 2021 
- para os Docentes N1. Restando para este concurso 7 vagas para Auxiliares (Serventes) e 3 vagas para
Agentes de Serviço (Guardas).

Requisitos Gerais
• Ser de nacionalidade moçambicana;
• Ter idade igual ou superior a 18 anos;
• Sanidade mental e capacidade física compatível com a actividade que vai exercer;
• Não ter sido expulso no Aparelho do Estado;
• Situação militar regularizada;

2. Requisitos Específicos
a) Carreira de Docente N1

• Possuir licenciatura da carreira docente correspondente a vaga pela qual se candidata;
• Conhecer a legislação e regulamentação básica de actividade educativa;

b) Carreira de Docente N3
• Possuir nível médio do subsistema de formação de professores com especialização em educação de

infância ou no atendimento às crianças deficientes físico-mentais ou em educação de adultos;
• Conhecer a legislação e regulamentação básica de actividade educativa.

c) Carreira de Docente N4
• Possuir como habilitações escolares mínimas de nível básico do subsistema de formação de

professores com especialização em educação de infância ou no atendimento às crianças deficientes
físico-mentais ou em educação de adultos; ou

• Conhecer a legislação e regulamentação básica de actividade educativa.

d) Carreira de Auxiliares e de Agentes de Serviço
• Habilitações escolares mínimas do Ensino Primário - 7ª Classe ou equivalente;
• Conhecer a legislação e regulamentação básica de actividade na função pública.

3. Admissão ao Concurso
A admissão ao concurso é solicitada ao Excelentíssimo Senhor Administrador do Distrito através de um
requerimento com assinatura reconhecida no Notário, acompanhado com os seguintes documentos:

• Fotocópia do Bilhete de Identidade ou Certidão de Nascimento autenticada;
• Declaração de compromisso de honra, que mostra que nunca foi expulso do Aparelho de Estado,

aposentado ou reformado, com assinatura reconhecida no Notário;
• Cópia do certificado de habilitações profissionais autenticada;
• Cópia do Número Único de Identificação Tributária (NUIT);
• Curriculum Vitae.

4. Métodos de Selecção
O concurso será documental, seguido de entrevista profissional para os que concorrem a carreira docente,
a decorrer nos dias 10 e 11 de Fevereiro de 2022.

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

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

7. Local e Período de Submissão de candidatura
As candidaturas decorrerão por um período de 30 dias de calendário, contados a partir do dia 10 de Ja-
neiro a 9 de Fevereiro de 2022 e as mesmas deverão ser submetidas até 15.30 horas da última data no
horário normal de expediente, no Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologias de Nacala-a-Velha,
sita na Rua Eduardo Mondlane.

Nacala-a-Velha, aos 7 de Janeiro de 2022
A Directora do Serviço Distrital

Maria Noventa Victor
(Especialista de Educação)
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CONCURSO DE FORNECIMENTO DE

SERVIÇOS DE ALUGUER DE VIATURAS COM MOTORISTA – 

Províncias de Cabo Delgado e Maputo

CONCURSO N.º AVSI-MOZ-2022-028

A AVSI Moçambique recebe subsídios de vários doadores para a implementação 
de projectos de ajuda humanitária. Neste âmbito, é intenção da AVSI celebrar 
um Acordo Quadro, por um período de 12 meses, para a contratação de uma 
entidade com o ramo de actividade de viaturas de aluguer com motorista para 
as províncias de Cabo Delgado e Maputo, conforme os detalhes no Anexo A, 
Formulário de Candidatura.

Data de abertura do concurso: 19/1/2022. 

Data de encerramento do concurso: 31/1/2022 às 17.00 horas, horário de 
Moçambique.

Os documentos do concurso poderão ser obtidos enviando um e-mail com 
o assunto “Concurso N.º AVSI-MOZ-2022-028” para o seguinte endereço
electrónico: logistic.maputo@avsi.org até ao dia 21 de Janeiro de 2022

Os documentos do concurso possuem todas as informações relevantes e 
detalhadas, incluindo data, hora e local para a submissão das propostas.

Por favor, cite “Concurso N.º AVSI-MOZ-2022-028” em todas as comunicações.

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
AGÊNCIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE MAPUTO

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos do n°2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n°5/2016, de 8 de 
Março, a Agência Metropolitana de Transporte de Maputo- AMT, anuncia a adjudicação dos seguintes 
concursos:

Nº do 
Concurso Objecto

Modalidade de 
Contratação

Concorrente
Adjudicado

Valor de 
Adjudicação

10/UGEA/
AMT/21

Prestação de 
serviços de limpeza

e manutenção 
do jardim

Concurso 
Limitado GOLD SOLUTION, LDA 379.080,00MT

12/UGEA/
AMT/21

Contratação de
Agente Logístico 
para Despacho 
de Mercadorias

Concurso 
Limitado

FLORENTINA
VIRGÍLIO ALBERTO

DESPACHANTE
ADUANEIRA

4.577.492,00MT

Maputo, aos 19 de Janeiro de 2021

A Entidade Contratante
570

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

DIRECÇÃO REGIONAL SUL
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ADENDA AO ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O FIPAG – Fundo de Investimento e Património do Abastecimento de Água, Direcção Regional Sul, vem por meio

desta comunicar a regularização da data e hora de entrega e a data e hora de abertura dos concursos discriminados
na tabela abaixo:

Nº do Concurso Objecto de Contratação
Modalidade de 

Contratação
Data e hora de 

entrega 
Data e hora de 

abertura 

47A002741/FRS/
CP/0037/

2021

Prestação de Serviços de Segurança de Instalações, 
nas Áreas Operacionais de Xai-Xai, Chókwè, 

Chibuto, Inhambane, Maxixe e Direcção Regional 
Sul

Concurso Público
7/2/2022 11.00 

horas
7/2/2022 

às 11.15 horas

47A002741/FRS/
CP/0001/

2022

Aquisição de consumíveis de escritório para  Áreas 
Operacionais de Chibuto, Inhambane e Direcção 

Regional Sul
Concurso Público

7/2/2022 11.00 
horas

7/2/2022
 às 11.15 horas

47A002741/FRS/
CP/0002/

2022

Fornecimento de combustíveis e lubrificantes para 
Área Operacional de Chókwè, Chibuto e Direcção 

Regional Sul
Concurso Público

7/2/2022 9.00 
horas

7/2/2022 
às 9.15 horas

1. Todos os outros termos continuam inalterados
Xai-Xai, aos 18 de Janeiro de 2022

Director Regional Sul
(Ilegível)
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ANÚNCIO DE VAGA 

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

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

Humanos. 

Candidato deve possuir 1 a 2 anos experiência de trabalho 
na área em que está a candidatar – se e apresentar no 
mímino 2 cartas de referência (obrigatórios), de 
eventuais empregos anteriores. Para os interessados podem 
enviar os seus CV’s pelo seguinte endereço electrónico: 
tomas@sombramatsinhe.co.mz. O prazo de entrega das 
candidaturas termina no dia 24 de Janeiro de 2022.  
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República de Moçambique
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSO HÍDRICOS

       FIPAG - CHÓKWÈ

Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O FIPAG – Área Operacional de Chókwѐ convida empresas interessadas e elegíveis a apresentarem

propostas fechadas para a contratação de:

Nº do Concurso Objecto Modalidade Data e Hora-
Final da 
Entrega

Data e Hora 
de abertura

Validade

Nº47A002741/
AOC/UGEA/
CL/0031/21

Fornecimento de 3 kits 
completos de bombas 

doseadoras

Concurso 
Limitado

31/1/2022 
às 10.00 horas

31/1/2022 
às 10.15 horas

120 Dias

Nº47A002741/
AOC/UGEA/
CL/0032/21

Fornecimento de 
bombas, motores e 

acessórios eléctricos

Concurso 
Limitado

31/1/2022 
às 12.00 horas

31/1/2022
 às 12.15 horas

120 Dias

Nº47A002741/
AOC/UGEA/
PD/0001/22

Fornecimento de leite Concurso 
de Pequena 
Dimensão

1/2/2022 
às 10.00 horas

1/2/2022 
às 10.15 horas

120 Dias

Nº47A002741/
AOC/UGEA/
CL/0003/22

Fornecimento 
de ferramentas e 

utensílios

Concurso
Limitado

1/2/2022 
às 12.00 horas

1/2/2022
 às 12.15 horas

120 Dias

Nº47A002741/
AOC/UGEA/
PD/0005/22

Fornecimento 
de material de 

manutenção de rede

Concurso 
Pequena 

Dimensão

1/2/2022 
às 14.00 horas

1/2/2022 
às 14.15 horas

120 Dias

Nº47A002741/
AOC/UGEA/
CC/0002/22

Prestação de serviços 
de manutenção e 

reparação de sistemas 
de frio

Concurso por 
Cotações

24/1/2022
 às 10.00 horas

24/1/2022 
às 10.15 horas

120 Dias

Nº47A002741/
AOC/UGEA/
CC/0004/22

Prestação de serviços 
de manutenção 
e reparação de 
equipamento 
informático

Concurso por 
Cotações

24/1/2022
 ás 12.00 horas

24/1/2022
 às 12.15 horas

120 Dias

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos dos
Concursos ou adquirí-los, das 7.30 às 15.30 horas, pela importância não reembolsável de 1.500,00MT
(mil e quinhentos meticais), que deve ser depositada na conta 1166813110001- BCI – FIPAG
CHÓKWĖ; Endereço: FIPAG CHÓKWĖ, Av. Eduardo Mondlane, 2º Bairro, Caixa Postal nº 59, Cell:
849107356,  Email: fipag.chokwe@fipag.co.mz

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
Março.

4. NB: Informa – se ainda, que, no caso específico dos Concursos por Cotações, as empresas interessadas
poderão levantar os termos de referências e os requisitos de qualificação, nos escritórios do FIPAG
Chókwè, Av. Eduardo Mondlane, 2˚ Bairro, ou  mediante solicitação via formato electrónico.

Chókwѐ, aos 19 de Janeiro de 2022
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EM QUATRO DISTRITOS

Mais de 90 mil 
pessoas sob risco 
de calamidades

E
STIMA-SE que mais de 
93 mil pessoas pode-
rão ser afectadas pelas 
intempéries, carac-
terizadas por chuvas, 

acompanhadas de ventos 
fortes que, nos últimos dias 
afectam os distritos de Tam-
bara, Guro, Sussundenga e 
Machaze, na província de Ma-
nica.

Para  fazer face à presente 
época chuvosa, a província já 

aprimorou o seu nível de pron-
tidão, reactivando os comités 
operativos de emergência ao 
nível dos distritos propensos a 
cheias e inundações.

O delegado do Instituto 
Nacional de Gestão e Redução 
do Risco de Desastres (INGD), 
em Manica, Borges Viagem, as-
segurou a existência de lonas, 
tendas e víveres para atender 
os afectados, sendo que, neste 
momento, nos 12 distritos da 

província, os comités operati-
vos de emergência trabalham 
na sensibilização das comu-
nidades para se retirarem das 
zonas de risco.

Borges Viagem apela à po-
pulação para a observância de 
medidas de prevenção a riscos 
bem assim para que cada um 
esteja atento às mensagens 
difundidas pelos órgãos locais, 
nomeadamente dos comités de 
gestão e meios de comunicação 

social.
Anotou que os distritos de 

Tambara, Guro, Sussunden-
ga e Machaze são propensos a 
cheias e/ou inundações, pois 
são atravessados pelos rios 
Luenha, Búzi, Zambeze e ou-
tros, daí que as pessoas que lá 
vivem devem ter maior cuida-
do e atenção. 

“Os comités operativos de 
emergência estão empenha-
dos na divulgação das medidas de prevenção face à ocorrência

de chuvas”, disse Borges Via-
gem que acrescentou que na 
presente época chuvosa se es-
pera que venham a se registar 
chuvas a cima do normal de 
acordo com o Boletim Meteo-
rológico Sazonal.

Em Manica, o plano de 

contingência para a presente 
época chuvosa está avalia-
da em perto de 11 milhões de 
meticais.

Refira-se que, o INGD po-
sicionou duas embarcações 
nos distritos de Tambara e 
Sussundenga, numa altura em 
que se regista queda pluvio-

métrica um pouco por toda a 
província. Segundo Viagem 
as referidas embarcações fo-
ram alocadas pelo governo 
para eventual necessidade 
de salvamento de famílias 
que vivem nas margens dos 
rios Zambeze e Lucite, nos 
distritos de Tambara e Sus-

sundenga.
Reiterou, na ocasião, o 

apelo às famílias que residem 
nas regiões de risco a abando-
narem os locais quanto cedo 
ou seja antes do pior acontecer, 
bem como estarem atentas às 
mensagens das entidades go-
vernamentais.

Afectados pelas chuvas e ventos fortes no centro de acomodação de Bombem

CINQUENTA e oito salas de 
aula destruídas por fenómenos 
extremos ao nível da província 
de Manica estão a beneficiar de 
reabilitação com vista a acolher 
alunos de diferentes subsiste-
mas de ensino no ano lectivo 
de 2022, que arranca no próxi-
mo dia 31 do mês em curso no 
país.

A reabilitação das referidas 
salas, 30 das quais construídas 
com material convencional, 
20 com tijolos e estacas e as 
restantes oito de construção 

mista, está a ser feita com o 
apoio das comunidades locais, 
conforme deu a conhecer João 
Tricano, porta-voz da Direcção 
Provincial de Educação e De-
senvolvimento Humano.

Segundo disse, existem 
algumas escolas que sofreram 
dos efeitos naturais, nomeada-
mente vendavais sendo que as 
estruturas do sector, em coor-
denação com as comunidades, 
estão a proceder à reposição 
dos tectos para permitir que as 
salas de aula possam receber 

os alunos e que não se tenha 
muitas turmas a funcionar ao 
relento.

No entanto, João Trica-
no, deu a conhecer que, neste 
processo, o seu sector enfren-
ta algumas dificuldades re-
lacionadas com a exiguidade 
de fundos, daí que, conforme 
considerou, o apoio prestado 
pelas comunidades vai, de cer-
ta forma, galvanizar os traba-
lhos agora em curso.

As salas de aula destruídas 
por ciclones e outras intempé-

DESTRUÍDAS PELAS INTEMPÉRIES

Em reabilitação 58 salas de aula
ries na província fazem parte 
de um lote de 31 escolas loca-
lizadas nos distritos de Báruè, 
Machaze, Guro, Gondola e Ma-
nica, de acordo com o porta-
-voz da Direcção Provincial de
Educação e Desenvolvimento
Humano.

João Tricano disse que a 
reabilitação das infra-estrutu-
ras enquadra-se no plano de 
eliminação de turmas ao relen-
to, pois, o processo de ensino 
e aprendizagem não avança 
enquanto a criança continuar a 
escrever sob joelho por falta de 
salas condignas.

No ano lectivo 2022, o sec-
tor da educação diz que vão 
funcionar 957 escolas na pro-
víncia, com mais de 685 mil 
alunos que serão assistidos por 
14 mil professores dos níveis 
primário e secundário.

Entretanto, a governadora 
provincial, Francisca Tomás, 
instou há dias o sector da edu-
cação a ser célere na adjudica-
ção de obras de construção de 
salas de aula para albergar alu-
nos que estudam ao relento.

A governante deu esta 
orientação após ter sido in-
formada de que este ano serão 
construídas 40 salas de aula, 
com destaque para o ensino 
primário, cujas obras ainda não 
arrancaram. A dirigente quer 
mais envolvimento dos diver-
sos sectores, em prol da me-
lhoria da qualidade de ensino. Algumas das salas de aula destruídas pelas intempéries beneficiam de reabilitação

QUARENTA e quatro pessoas 
perderam a vida no ano pas-
sado vítimas de 48 acidentes 
de viação na província de 
Manica, uma redução de 7,7 
por cento comparativamente 
ao ano anterior, em que fo-
ram registados 52 sinistros.  
Danilo Tadeu, oficial de im-
prensa no Comando Provin-
cial da Polícia da República 
de Moçambique (PRM) em 
Manica, explicou que os aci-
dentes também resultaram 
em 42 feridos graves e houve 
uma redução de dois óbitos. 
A PRM aponta o excesso de 
velocidade, má travessia de 
peões, deficiências mecâ-
nicas nas viaturas, violação 
do Código de Estrada e con-
dução em estado de embria-
guez como sendo as princi-
pais causas dos sinistros, que 

resultaram igualmente em 
avultados danos materiais nas 
viaturas e em outras infra-es-
truturas públicas e privadas. 
A cidade de Chimoio e os 
distritos de Gondola são os 
que registaram mais casos de 
acidentes de viação, tal como 
fez referência Danilo Tadeu 
quando apresentava o balan-
ço das actividades de 2021. 

“Em 2021 a cidade de Chi-
moio teve 12 casos de aciden-
tes de viação e Gondola 11. 
Como consequência, regis-
támos um total de 42 feridos 
graves, contra 36 do ano de 
2020. Também houve 47 feri-
dos ligeiros, contra 84 do ano 
anterior. Em termos de danos 
materiais, foram 35 e em 2020 
notificámos 37 casos”, disse. 
Tadeu sublinhou que dos 48 
casos de acidentes de viação 

a maior parte teve como ori-
gem o excesso de velocidade, 
apelando aos automobilistas 
a serem mais responsáveis 
quando se fazem à via públi-
ca. 

“Se conduzir não beba 
álcool ou se beber não se 
faça ao volante. Muitos si-
nistros têm como principais 
causas a irresponsabilidade 
dos próprios automobilistas. 
Vamos evitar o derrama-
mento de mais sangue nas 
nossas estradas”, frisou.  
No que diz respeito à crimi-
nalidade, disse que em 2021 
a corporação registou 57 deli-
tos, incluindo 20 homicídios 
agravados e 23 furtos qualifi-
cados.

“O roubo figura com 17 
casos, enquanto 12 são de 
armas proibidas. Também 

tivemos nove casos de ac-
tos sexuais com menores. 
O distrito de Mossurize re-
gistou mais casos criminais, 
com 22, seguido da cidade 
de Chimoio (16)”, disse Ta-
deu, destacando a ambição 
material, ciúmes, ânimo 
pelo lucro, a satisfação das 
necessidades biológicas e 
práticas supersticiosas como 
factores que influenciaram o 
aumento da criminalidade. 
 “Parte destes crimes foi 
esclarecida e os preva-
ricadores levados à bar-
ra dos tribunais para a sua 
responsabilização”, disse. 
A província de Manica tem 12 
distritos, com um universo 
de cerca de dois milhões de 
habitantes, de acordo com o 
último censo da população e 
habitação. (AIM)

Acidentes de viação 
fizeram 44 mortos em 2021

Acesse: https://t.me/Novojornal
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AMÉRICO BARTOLOMEU

FOI necessário pouco tempo para chegar à triste conclusão de 
que o vão existente entre o Estádio Nacional do Zimpeto e a 
pista de aquecimento, para além de estar a acolher lixo, serve 
de urinol.

O movimento de homens e mulheres nas proximidades 
denunciou que algo estava a acontecer naquele local. Por al-
guns instantes julguei que aquelas pessoas pretendiam usar 
aquele  espaço para aceder ao outro lado da rua que circunda 
o estádio. Mas  constatei que as pessoas não demoravam.

Grosso modo, os que transformam este espaço em urinol
são provenientes do mercado informal existente nas proximi-
dades. Pequenos grupos de mulheres trajadas de aventais e 
outras não, mas sempre a conversarem sobre o seu trabalho e 
a busca constante de algo para sustentar a família, denunciou 
que aquela era uma prática.

Dia seguinte quis o destino que fosse igualmente dar nas 
proximidades daquele local e o movimento era o mesmo. 

Tanto vendedores com bancas fixas assim como ambulantes 
convergiam naquele espaço, para além dos transeuntes que 
pretendiam satisfazer suas necessidades biológicas.

Em relação aos vendedores, de referir que num dos discur-
sos do Chefe do Estado em relação ao estado de calamidade 
pública, elogiou os vendedores de um dos mercados na capi-
tal pelo cumprimento das medidas de prevenção de doenças, 
de modo particular a Covid-19, mas lamentou o facto de não 
estarem a higienizar adequadamente as mãos. São estas mãos 
que, com facilidade, transportam a Covid-19 para a cara, até 
penetrar no nosso organismo pela boca, nariz ou olhos.

É assim que causa preocupação o facto de estes vende-
dores se fazerem ao urinol e, no minuto seguinte, manusear 
produtos diversos, incluindo frescos e pronto a comer, sem 
terem desinfectado as mãos.

Aliás, esta preocupação com a higienização das mãos 
vem sendo manifestada há bastante tempo, mesmo antes da 
eclosão da pandemia do novo coronavírus, por se entender 
que algumas doenças entram para o nosso organismo por falta 

de cuidados de higiene.
Sei da existência de sanitário público no mercado grossis-

ta. Para o efeito, os utilizadores são convidados a desembolsar 
algum valor que serve para a manutenção do mesmo.

Quero acreditar que os vendedores que transformam 
aquele local em urinol, por vários motivos, não se mostram 
dispostos a pagar para satisfazer as suas necessidades em 
local apropriado, daí que deve haver mecanismos para de-
sencorajar esta prática. Para além dos sanitários existentes 
no mercado grossista, nas proximidades existe o terminal de 
transporte que, igualmente tem sanitário aberto ao público.

Sendo assim, as autoridades devem fazer melhor uso des-
te espaço para desencorajar a sua transformação em urinol. 
Aliás, os locais baldios tem servido para acolher lixo para 
além de pessoas de má conduta que se dedicam ao furto de 
bens, de modo particular na calada da noite.

É assim que, no período da noite são igualmente repor-
tados casos de assalto neste corredor do ENZ, por falta de 
iluminação pública.

O PROFESSOR António decidiu le-
vantar-se cedo da cama, com um pla-
no bem traçado de abrir a cova no seu 
quintal, que não se sabe se iria servir 
para o depósito de lixo ou para latrina. 
De tronco nu, calções roçados, pé des-
calço, de pá nas mãos já se encontrava 
no interior da cova, mas com uma boa 
porção considerável de terra fora dela. 
A cova já atingia perto de um metro. 
Mesmo assim, continuava a tirar a terra 
do seu interior. Corpo raquítico, bocado 
de areia na cabeça, todo soado, já que 
o sol começava a raiar por voltas das
7,00  horas da manhã. Pelo seu aspec-
to, nada podia fazer crer que o António
fosse professor da Escola Secundária
de Mueria, em Nacala-a-Velha, provín-
cia de Nampula. O que poderia levantar
suspeitas, talvez fosse o relógio “Polet”, 
de fabrico russo no seu pulso direito que 
foi de imediato arrancado pelo bandido
guerrilheiro que o capturou naquele dia
azarento. Em circunstâncias de rapto,
não se devia aperceber que fosse pro-
fessor. Seria alvo imediato a abater.
Diziam que o professor era o principal
suspeito na difusão da linha ideológica
marxista e leninista junto dos alunos e
comunidades rurais. Quando os guerri-
lheiros da Renamo lhe surpreenderam,
dirigiam também uma operação de rap-
to e de saque na aldeia. O que lhe in-
terpelou pediu que largasse a pá e que
o acompanhasse, alinhando-se à fila
indiana de outras pessoas que tinham
sido também raptadas naquela manhã
de Agosto de 1986. Caminharam qua-
tro dias até alcançar uma das bases da
Renamo algures na província da Zam-
bézia. O seu aspecto físico confundia-
-se com o de um velho, dai que a sua
escolha nunca foi preferencial para os
treinos de guerrilha. Essa foi a sua sorte.
Chegados à base, foi-lhe dada uma ca-
tana para cortar estacas e paus a fim de
construir a sua palhota onde deveria vi-
ver com uma senhora idosa, escolhida a
dedo, como sua nova esposa. Não devia
negar e assim constituiu a sua nova “fa-
mília”. Aparentemente pouco guarneci-
do, ninguém ousaria fugir daquele local,
embora vontade não lhe faltasse. Deste
modo, a rotina do professor passou a ser
de receber e cumprir pequenas tarefas e
assistir missões dos que saíssem ou en-
trassem na base.

O único dia que teve uma rotina di-
ferente foi na madrugada de 20 de Outu-

bro de 2019. Nesse dia foram acordados 
e convocados pela chefia da base, para 
uma reunião de emergência a fim de se 
anunciar que o Presidente Samora Ma-
chel havia morrido e que por isso tinham 
vencido a guerra. Foi-lhes dito ainda 
que doravante deviam esperar pelas no-
vas ordens superiores com indicação de 
irem viver para a cidade de Quelimane, 
onde passariam a levar uma nova vida 
social, promessa essa que nunca mais foi 
cumprida. Certo dia aproximou-se da 
sua palhota um jovem guerrilheiro que 
já se encontrava nas fileiras da Rena-
mo há muito tempo. Cumprimentou-o 
dizendo: “olá senhor professor. Como 

está?”. Ficou mudo por instantes. Sem 
saber o que responder. Viu a sua vida 
desfeita e a morte a aproximar-se. Com 
a voz trémula ainda tentou correspon-
der à saudação: “Olá”. O outro, suspei-
tando do que pudesse pairar na cabeça 
do professor acrescentou: “O senhor 

foi meu professor lá na Missão. Creio 

que já não se recorda, mas fui seu alu-

no.” Aparentemente descoberto, pediu 
que não o denunciasse e implorou que 
tudo ficasse entre eles. Contrariamente, 
o antigo aluno tranquilizou-o, dizendo
que a sua intenção era de o proteger e
salvar. Propôs-lhe ajudar a empreender
uma fuga, coisa em que nunca acredi-
tou. O plano implicaria uma moeda de
troca que consistiria no facto de o pro-
fessor lhe fazer chegar uma encomenda
à sua mãe, que se encontrava algures
num dos povoados do distrito de Mo-
napo, na província de Nampula. A en-
comenda constituída por alguma loiça
e alguns artigos de vestuário foi metida
numa mochila. No dia da “fuga” houve
instruções claras sobre o caminho a se-
guir sem que se cruzasse com qualquer
uma das outras bases, seguindo uma
caminhada segura até alcançar a cida-
de de Nampula. O professor seguiu as
instruções até se apresentar às autori-
dades educativas provinciais. Passou a
constar das estatísticas dos professores
da província que teriam sido raptados e
posteriormente “desertado” das bases.
Foi acolhido e reintegrado. Dias depois,
apanhou um “chapa” que o transportou
até Monapo onde localizou a mãe do
guerrilheiro para entregar a encomenda
e transmitir as últimas novidades do seu
filho.

Foi assim estabelecida a moeda de 
troca.

CLÁUDIO VENÂNCIO

A EDUCAÇÃO sexual do jovem e adolescente parece-me 
estar mais focada na rapariga, não obstante incluir-se o rapaz. 
Pois, infelizmente, a rapariga é que tem ficado com as marcas 
do envolvimento sexual, nomeadamente a gravidez.

Quero acreditar que existem razões mais do que sufi-
cientes para manter o enfoque sobre a rapariga. Porém, o ra-
paz é o grande agente de mudança pois, quando se diz que é 
preciso adiar a relação sexual para mais tarde, a mensagem é 
direccioanda a adolescentes e jovens de ambos os sexos.

O rapaz deve aprender desde cedo a controlar os seus 
impulsos sexuais, saber que após a decisão de se envolver 
sexualmente é necessário usar os métodos de prevenção ou 
incentivar a parceira a prevenir-se da gravidez e doenças sex-
ualmente transmissíveis. Pois, toda a relação sexual sem o 

uso do preservativo está aberta à vida, ou seja, pode nascer 
um novo ser desde que a mulher esteja no período fértil.

É assim que a educação sexual que no seio da família 
tinha como grupo-alvo a rapariga, emparticular. Actualmente                                                                                                                 
deve ser concebida de outra forma. À semelhança da rapari-
ga, os pais devem educar o rapaz não somente sobre a neces-
sidade de se formar e trabalhar para constituir uma família, 
mas, antes demais, deve ser educado a saber que para lograr 
sucessos é preciso fazer um plano de vida.

É necessário envolver-se sexualmente sabendo de tudo 
que lhe espera pela frente. E a fase da adolescência e transição 
para a juventude são as mais complicadas, por isso é nelas que 
os pais são chamados a um maior diálogo com os filhos. É no 
diálogo que os filhos poderão expressar os seus sentimentos.

E uma chamada de atenção vai também para o pai, porque 
vezes há que se mantém distante na educação dos filhos, até 

mesmo dos rapazes que, certamente, têm muito a questionar e 
aprender dele.  Acontece que a tarefa de educar muitas vezes 
é encarregue à mãe, pese embora alguns aspectos inerentes ao 
homem podem não estar ao seu alcance.

Sendo assim, todos somos chamados a inculcar na mente 
do rapaz que é necessário adiar a relação sexual. É preciso 
focar-se nos estudos e, chegado o momento certo, com a in-
formação que vai colhendo tanto dos seus pais, assim como 
de outras fontes, como a escola, estará em condições de ini-
ciar a vida sexual com responsabilidade. É triste e doloroso 
ver crianças que nascem e crescem longe do pai, por exem-
plo, porque a gravidez foi rejeitada. São situações tristes que 
até podem criar depressão na mulher e pensar que todos os 
homens se comportam dessa forma. Consequentemente, esta 
rapariga terá um futuro comprometido.

Eduquemos o rapaz e rapariga para actos responsáveis.

A moeda de troca

Imediações do Estádio Nacional
transformadas em autênticos urinóis

A voz dos pensionistas!

O homem como agente de mudança

ANTÓNIO CONCEIÇÃO

Uma vez mais, venho por este meio habitual 
gritar bem alto em voz de todos pensionistas 
e dos não pensionistas, pois, fim e ao cabo, 
todos nós iremos ser tomados em conta pe-
los serviços do INSS. Eu, pessoalmente, 
gostaria que este assunto fosse levado a 
sério a nível de Governo e das demais in-
stituições, tais como a Assembleia da Repú-
blica e a outros órgãos não-governamentais, 
para influenciarem e decidir de modo a que 
o INSS passe somente a se focar à vida dos
pensionistas para que melhore as condições
destes, na componente económica e social.

É de conhecimento de todos nós que a 
pensão oferecida aos pensionistas, está de 
longe para satisfazer as necessidades básicas 
destas famílias, tanto que, estando já na 3.ª 
idade, está-se vulnerável a muitas doenças 
que requerem uma assistência médica e

Medicamentosa, muito cuidado que tem 
sufocado o pouco que os pensionistas têm 
recebido do INSS.

Se calhar, até aqui, não tenha clarificado 
o que, na verdade, preocupa-me e a quase
todos os pensionistas. É facto que o INSS
está a promover campanhas de ofertas de
diversos bens em várias pessoas singulares
e colectivas, usando dinheiro dos pension-
istas, enquanto os próprios, estão mingua-
dos. Ao invés de se preocupar em melhorar
as pensões destes, de modo que possam,
efectivamente, melhorar as suas condições

de vida que se encontram péssimas e de-
ploráveis.

Até porque a intenção, pode ser consid-
erada boa, mas não se deve usar o dinheiro 
dos pensionistas para esse fim, enquanto 
eles próprios estão de rastos. Este trabalho 
de caridade deve ser deixado para institu-
ições vocacionadas e as produtivas com re-
sponsabilidades sociais.

Persuadimos que o INSS se foque em 
aprimorar políticas sustentáveis, que pos-
sam fazer com que os pensionistas se sin-
tam protegidos e assegurados pelos bons 
serviços que o INSS esteja a levar a cabo 
aos seus beneficiários.

Porque não chegar a vez, por exemp-
lo, de um trabalhador ir à reforma com um 
salário de 10.000.00Mt (dez mil meticais), 
depois de 35 anos de serviço, e quando 
reformado, haver uma fórmula de ganhar 
15.000.00 Mt( quinze mil meticais) como 
sua pensão inicial? ,

Para isso é preciso que haja uma vontade 
política muito forte e uma gestão rigorosa e

criteriosa.
Desafio o INSS a pensar em melhorar a 

vida dos pensionistas, pois, muitos 
trabalharam mais de 35 anos e outros 

foram forçados a reformar por doença, que
requer mais atenção e cuidados para 

poder continuar a viver normalmente.
Termino, dizendo: “dinheiro do INSS 

para os pensionistas”
Mais não disse.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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A PELE é o órgão responsável pelo revesti-
mento da parte externa de todo o organismo, 
composta pela derme e epiderme. 

A derme, formada por colagénio, elastina, 
proteínas e água é a camada externa que sus-
tenta epiderme, que por sua vez é a parte in-
terna e mais profunda da pele, composta por 
queratina, melanócitos e células imunitárias. 

A pele tem a função de proteger o organis-
mo de invasões parasitas, impedir o excesso 
de evaporação da água, regular a temperatura 
do corpo, produzir vitamina D e detectar si-
nais como a temperatura e dor.

Por estar em constante contacto com o 
ambiente, ela sofre alguns efeitos provocados 
pelo sol, poluição, vento e outros factores que 
interferem no seu bom funcionamento.

Tais processos alteram a sensibilidade e a 
deixam vulnerável a irritações, queimaduras e 
ressecamento.

CUIDADOS 
Hidratar a pele é dar-lhe condições para 

manter-se elástica e macia.
A hidratação, que evita o ressecamento, 

ocorre de forma natural quando há passagem 
do suor pela derme e epiderme, que é rico em 
água e sais minerais ou ainda. 

Quando se fala em cuidados com a pele 
muitos pensam apenas na região do rosto. 

No entanto, é importante não esquecer 
que esta atenção deve-se estender também 
para as outras partes.

Por outro lado, a boa hidratação ajuda a 
eliminar as toxinas do organismo e a diminuir 
as chances de desenvolvimento de cravos e 
espinhas.

RECOMENDAÇÕES
É importante manter um bom consumo 

de água diariamente, porque previne as ac-
nes e cravos. Quando não se consome a quan-

tidade do líquido adequada para o organismo 
a pele responde com flacidez e pouco viço.

Deve-se igualmente usar produtos ade-
quados para cada tipo de pele. Prefira sempre 
os naturais. 

Antes de comprar ou testar qualquer pro-
duto, tais como cremes, loções e hidratantes, 
é fundamental identificar se a sua pele é oleo-
sa, seca ou normal.

Higienizar a pele é fundamental para re-
tirar a maquilhagem, resíduos de oleosidade, 
células mortas, poluição e impurezas que se 
acumulam ao longo do dia.

Muitos cometem o erro de usar protector 
solar somente quando vão à praia ou  piscina. 
Mas na verdade este produto deve fazer parte 
do dia-a-dia e da rotina de cuidados. 

 É o único produto que pode proteger a 
pele das acções nocivas dos raios solares, pois   
reduz as chances de desenvolver o cancro de 
pele.

A boa alimentação e a ingestão de, no mí-
nimo, dois litros de líquidos por dia é uma óp-
tima combinação natural para evitar proble-
mas de irritação na pele bem como o seu bom 
funcionamento por completo. 

Consuma alimentos com vitamina C, 
como laranja, limão, ananás, manga, porque 
contribuem para uma pele saudável.

Tente evitar situações que geram estresse, 
pois quando passamos por estes momentos  o 
organismo libera substâncias tais como corti-
sol, adrenalina e noradrenalina, que afectam 
diretamente a nossa pele.

Por isso, períodos de exposição prolonga-
dos ao estresse contribuem para o mau aspec-
to da aparência e saúde.

Garantir boas noites de sono vai contribuir 
para o funcionamento do organismo de ma-
neira completa.

Cuidados a ter com a pele

D
OZE sistemas de bai-
xa pressão atmosférica 
estão a formar-se na 
bacia do sudoeste do 
Oceano Índico, dos 

quais quatro a seis poderão evo-
luir para categoria de ciclones 
tropicais e dois podem atingir 
Moçambique.

Segundo o Instituto Nacio-
nal de Meteorologia (INAM), 
um dos ciclones que pode atin-
gir o país já está em formação na 
costa leste de Madagáscar, com 
previsão de assolar o território 
nacional no dia 25.  

Segundo Acácio Tembe, 
director-geral INAM, o sistema 
é provocado pela forte instabi-
lidade atmosférica, aliada a al-
tas temperaturas do mar sobre 
o sudoeste do Oceano Índico e
o Canal de Moçambique.

“Estamos a registar a ocor-
rência de chuvas em todo o 
território nacional. A época 
chuvosa termina em Março e 
até lá vários fenómenos podem 
acontecer”, alertou. 

Acrescentou que actual-
mente verifica-se um abran-
damento da precipitação na 
região sul, mas com tendência 
de agravar no Centro e Norte do 
país. 

Tembe disse que a insti-
tuição continua a monitorar a 
evolução do ciclone, cuja di-
mensão ainda é imprevisível. 

Moçambique é dos países 

NESTA ÉPOCA CHUVOSA 

Dois ciclones tropicais
na rota de Moçambique

da África Austral mais afecta-
do pelos desastres naturais nos 
último anos. Regista de forma 
cíclica tempestades e ciclones 
tropicais. 

Para a ambientalista Regina 
Churumar, sem acção urgen-
te as mudanças climáticas vão 

continuar a causar um aumen-
to na intensidade das chuvas. 
“Os ciclones Idai e Kenneth são 
exemplos claros dos impactos 
severos das mudanças climáti-
cas. A precipitação que caiu foi 
claramente maior do que sem 
as alterações”, explicou.  

Indicou que devido ao 
aquecimento global a tempera-
tura dos oceanos e da atmosfera 
aumenta, sendo que num am-
biente quente há mais capaci-
dade para armazenar o vapor de 
água, o que resulta em chuvas 
mais fortes.

Churumar afirma ser preo-
cupante a intensidade destes 
eventos e defendeu a necessi-
dade de se intervir com urgên-
cia.  

Moçambique poderá ser afectado por um ciclone no dia 25

Há risco de inundações extremas 
OS ciclones são centros de 
baixa pressão atmosférica que 
provocam movimentação do ar 
e resultam em chuvas intensas 
associadas a ventos fortes, que 
causam enchentes, destruição 
de infra-estruturas, árvores, 
entre outros danos.   

Caso o sistema de baixa 
pressão em formação no Ocea-
no Índico afecte o território 
nacional poderá resultar em 
cheias, sobretudo porque Mo-
çambique já está registar queda 
de chuvas intensas.

A Direcção Nacional de 
Gestão de Recursos Hídricos 
(DNGRH) apelou à população 
que vive nas zonas baixas e ri-
beirinhas, particularmente de 
nove bacias hidrográficas, para 

manter-se em zonas seguras 
e evitar a travessia do leito dos 
rios, devido ao elevado volume 
de escoamento.

Trata-se das bacias de Ma-

puto, Umbelúzi, Incomáti, 
Búzi, Púngoè, Zambeze, Li-
cungo, Ligonha e Meluli, cujos 
níveis subiram nas últimas se-
manas devido às chuvas.

Com efeito, a DNGRH apon-
ta que face às previsões meteo-
rológicas e à situação hidro-
lógica prevalecente prevê-se 
oscilação do nível hidrométrico 
com tendência a subir nas bacias 
hidrográficas dos rios Zambe-
ze, Licungo, Ligonha e Meluli, 
mantendo-se abaixo do alerta. 
As inundações no país são cau-
sadas não só pela precipitação 
que ocorre dentro do território 
nacional, mas também pelo 
escoamento das águas prove-
nientes das descargas das bar-
ragens dos territórios vizinhos. 

Para além das cheias, os ci-
clones provocam a escassez de 
água potável, insegurança ali-
mentar e a extinção de várias 
espécies.

Recomendado investimento 
em reflorestamento 
e construções resilientes

Regina Churumar, ambientalista

MOÇAMBIQUE é um dos paí-
ses do mundo que menos emi-
te gases poluentes a nível glo-
bal, mas ao mesmo tempo um 
dos mais vulneráveis às alte-
rações climáticas. Para Regina 
Churumar, uma das soluções 
para esse problema é o plantio 
de árvores em todos os espaços 
não ocupados por áreas agro-
-pecuárias e urbanas, além
da preservação das florestas já
existentes.

É imperioso que o Governo 
invista em construções resi-
lientes, reflorestamento e res-
tauração dos mangais, entre 
outras formas de mitigação, 
adaptação e resposta às altera-
ções do clima, afirmou.

“O nosso país é vulnerável 
às mudanças climáticas, por 
isso deve-se adoptar medidas 
mais sérias e urgentes para po-
der estar em condições de re-
verter o fenómeno”, salientou.

Segundo ela, há ainda a 
necessidade de se reforçar a 
questão da educação ambien-

tal, consciencialização e prin-
cipalmente a capacidade de 
resiliência das comunidades, 
sobre tudo nas zonas de risco. 

Sobre as causas do fenó-
meno, explicou que podem ser 
naturais ou humanas. 

Indicou que o aumento da 
temperatura dos oceanos está 
directamente ligado às inter-
venções humanas, mas a ocor-
rência de ciclones depende 
também de outros factores na-
turais.

“As causas naturais surgem 
com as transformações da terra 
ao longo do tempo e são antró-
picas e de menor escala. Já as de 
origem humana estão relacio-
nadas ao aumento das emis-
sões de gases de efeito estufa, 
poluição, entre outras”, disse. 

“O efeito de estufa é o prin-
cipal causador do aquecimento 
global, o que provoca a subida 
drástica da temperatura da ter-
ra, o degelo das geleiras, e a su-
bida do nível das águas do mar. 
Moçambique deve contribuir 

Acácio Tembe, do INAM

na redução do uso de combus-
tíveis fosseis, apesar de emitir 
os gases poluentes em menor 
escala ”, vincou. 

Muitas práticas humanas, 
como as indústrias, queima de 
combustível, práticas pecuá-
rias, entre outros, atingem de 
forma destrutiva a atmosfera.

O consumismo, desper-
dício exacerbado, produções 
desenfreadas e o desmata-
mento sem limites são com-
portamentos que vêm também 

contribuindo para o desgaste 
ambiental e, consequente-
mente, o aquecimento global.  

A nível mundial prevê-se o 
aumento de ocorrências de de-
sastres devido as altas da tem-
peraturas. A título de exemplo 
o ano 2021 foi um dos sete mais 
quentes da história revela um
estudo divulgado ontem pelo
Sistema de Observação Climá-
tica por Satélite Copérnico, um 
programa europeu de investi-
gação da Terra. 

Acesse: https://t.me/Novojornal
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PROGRAMAÇÃO DA 
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE

PROGRAMAÇÃO DA 
RÁDIO MOÇAMBIQUE

PENSAMENTO DO DIA

PREVISÃO DE TEMPO

FASE DA LUA

MARÉS

23Quarta-feira, 19 de Janeiro de 2022

19 de Janeiro de 2022

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

“Aquele que não sabe perdoar, só sabe coisas 
pequenas”.

- Valter Hugo Mãe, escritor português.

LUA NOVA - Será a 1 de Fevereiro, às 07.47 horas

00.20 - FLASH CULTURAL

02.00 - HINO NACIONAL

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 - TEMPERATURA AMBIENTE

10.10 - VERÃO

11:30 - PARABÉNS A VOCÊ

12.00 - SINAL HORÁRIO/TÓPICOS 

DO JORNAL DA TARDE

12.02 - MAGAZINE DESPORTIVO

12.20 - BOLETIM METEOROLÓGICO

12.30 - JORNAL DA TARDE

13.00 - INFORMATIVO CORO-

NAVÍRUS

14:10 - OCS - CARTA

14.25 - EDUCAÇÃO FINANCEIRA

15.10 - VERÃO

16.10 - SEGURANÇA RODOVIÁRIA

16.15 - VERÃO

17.10- ECONOMIA PARA TODOS

17:15 - VERÃO

18.10 - UMA DATA NA HISTÓRIA

18.25 - EDUCAÇÃO FINANCEIRA

18:30 - RÁDIO-NOVELA “OURO 

NEGRO”

18.55 - UMA HISTÓRIA PARA TI

19.00 - TÓPICOS DO JORNAL DA 

NOITE

19.02 - MAGAZINE DESPORTIVO

19.20 - BOLETIM METEOROLÓGICO

19.30 - JORNAL DA NOITE

20.00 - INFORMATIVO CORO-

NAVÍRUS

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 06.39 horas e às 
18.40, com 3.25 e 3.24 metros, re-
spectivamente   

BAIXA-MAR - Às 00.29 horas e às 
12:37, com 0.98 e 1.10 metros, re-
spectivamente 

INHAMBANE

31/24

VILANKULO

31/24

TETE

34/21

QUELIMANE

31/23

NAMPULA

32/22

PEMBA

31/23
LICHINGA

22/13

BEIRA

32/26

XAI-XAI

31/25

CHIMOIO

29/20

MAPUTO

31/23

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

05.40 - HINO NACIONAL 

05.45 - GINÁSTICA:  TXUNA A SAÚDE 

06.00 - BOM DIA MOÇAMBIQUE - DIRECTO

08.00 - DESENHOS ANIMADOS: CÓDIGO DO PUZZLE 

08.15 - TELENOVELA: “HINO À ALEGRIA” 

09.00VNOTÍCIAS 

09.05 - SAÚDE E BEM ESTAR - REPETIÇÃO

09.30 - A HORA DO CTP - PEMBA:   - DIRECTO/PEMBA

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 - ESPECIAL INFORMAÇÃO - REPETIÇÃO

13.00 - JORNAL DA TARDE  

14.00 - HOMEM QUE É HOMEM 

15.00 - NOTÍCIAS 

15.05 - JUNTOS À TARDE - GRAVADO

16.00VNOTÍCIAS 

16.05 - ENCONTROS DA MALTA - DIRECTO 

17.00 - JORNAL EM LÍNGUAS MOÇAMBICANAS - DIRECTO

17.45 - GINÁSTICA:  TXUNA A SAÚDE  

18.00 - PRIMEIRA PAGINA - DIRECTO 

19.00 - JORNAL DE DESPORTO - DIRECTO 

19.50 - PUBLICIDADE 

20.00 - TELEJORNAL - DIRECTO

21.15 - SEMANÁRIO ECONÓMICO - GRAVADO

22.30 - TELENOVELA: “HINO À ALEGRIA”

23.30 - TV SURDO - REPETIÇÃO

00.00 - JUNTOS À TARDE - REPETIÇÃO

01.00 - PRIMEIRA PAGINA - REPETIÇÃO

02.00 - ENCONTROS DA MALTA - REPETIÇÃO

03.00 - TUDO ÀS 10 - REPETIÇÃO

04.50 - JORNAL DE DESPORTO - REPETIÇÃO

05.40 - HINO NACIONAL 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA PROVÍNCIA DE 

MAPUTO
SERVIÇO PROVINCIAL DE 

JUSTIÇA E TRABALHO
BALCÃO DE ATENDIMENTO 

ÚNICO DA MATOLA

EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR 

ÓBITO DE ALEXANDRE 
MASSUNGUINE JANECertifico, para efeitos de publicação, que por escritura de onze de Janeiro de dois mil e vinte e dois, exarada de folhas sete a folhas nove, do livro de notas para escrituras diversas número trinta, traço “B”, barra BAÚ, deste Balcão, a cargo da Notária em exercício, CÉLIA BERNARDETE MESTRE GUAMBE, foi celebrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de ALEXANDRE MASSUNGUINE 

JANE, de cinquenta e nove anos de idade, casado, que era sob o regime de comunhão geral de bens, com 
Ilda Carlos Banze, com última residência habitual no Bairro da Matola “A”, cidade da Matola.Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra forma de disposição da sua última vontade, tendo deixado como únicos e universais herdeiros de seus bens, seus filhos: ROGÉRIO 
ALEXANDRE JANE, HÉLDER 
ALEXANDRE JANE e BELMIRO 
ALEXANDRE JANE, solteiros, maiores e residentes na Matola.Deixa ainda como universal herdeira, a cônjuge sobreviva acima mencionada e residente no Bairro da Matola “A”, Município da Matola.Que não existem outras pessoas que de lei possam concorrer na sucessão.Fazem parte da herança todos os bens móveis e imóveis, incluindo contas bancárias em nome do falecido.

Está ConformeMatola, aos 17 de Janeiro de 2022A Notária(Ilegível) 814

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE 
REPRESENTAÇÃO DO ESTADO 

NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇO DA JUSTIÇA E 

TRABALHO
CONSERVATÓRIA DO REGISTO 

CIVIL E NOTARIADO DE 
HULENE

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR 

ÓBITO DE THEOPHILE 
TWAHIRWACertifico, para efeitos de publicação, que por escritura de dezasseis de Dezembro de dois mil e vinte e um, exarada de folhas três verso a cinco, do livro de notas para escrituras diversas número um, traço “A”, da Conservatória do Registo Civil e Notariado de Hulene, perante mim, CLEMENTINA MÉDIA EUGÉNIO MANDLATE MACOME, Conservadora e Notária Superior, em exercício na referida Conservatória, foi celebrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de 

THEOPHILE TWAHIRWA, de cinquenta e um anos de idade, no estado de casado com Immaculee Hagenimana, natural de Ruanda, filho de Karehe Fracois e de Mukarubibi Drothee.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: TWAHIRWA 
SHYAKA PACIFIQUE, natural de Nyarugenge-Ruanda, solteiro, menor e PRINCE MUGISHA 
TWAHIRWA, solteiro, menor, natural de Maputo e residente nesta cidade 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 ConformeMaputo, aos 16 de Dezembro de 2021A Notária(Ilegível) 824

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 

ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E 
RELIGIOSOS

DIRECÇÃO NACIONAL DOS 
REGISTOS E NOTARIADO

QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL DE 
MAPUTO

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO 

DE ARLINDO AGOSTINHO 
MATAVELECertifico, para efeitos de publicação, que por escritura pública de vinte e sete de Dezembro de dois mil e vinte e um, lavrada de folhas vinte e cinco a folhas vinte e seis, do livro de notas para escrituras diversas número duzentos e noventa e um, traço “C”, deste Cartório Notarial, perante mim, SÉRGIO JOÃO SOARES PINTO, Conservador e Notário Superior, em exercício no referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de 

ARLINDO AGOSTINHO 
MATAVELE, no estado de solteiro, de cinquenta e três anos de idade, natural de Maputo, de nacionalidade moçambicana, com última residência no Bairro do Zimpeto, KaMubukwana, sem ter deixado testamento com disposição da sua vontade.Mais certifico que na operada escritura foi declarada como única e universal herdeira de todos seus bens, sua filha VANESSA ARLINDO 
MATAVELE, solteira, menor, natural e residente em Maputo, de nacionalidade moçambicana.Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram ou com ela concorram à sucessão, e da herança fazem parte bens móveis e imóveis.

Está ConformeMaputo, aos 12 de Janeiro de dois mil e vinte e dois
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

GOVERNO DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E 

TRABALHO

BALCÃO DE ATENDIMENTO ÚNICO DA 

MATOLA

EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO 

DE JOÃO ANSELMO 
CHAÚQUE

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de trinta de Dezembro de dois mil e vinte e um, exarada de folhas noventa e sete verso a folhas noventa e nove, do livro de notas para escrituras diversas número vinte e nove, traço B, barra BAÚ, deste Balcão, a cargo da Notária em exercício, CÉLIA BERNARDETE MESTRE GUAMBE, foi celebrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de JOÃO ANSELMO 

CHAÚQUE, casado que era com 
Adélia de Fátima António Chaúque, sob o regime de bens adquiridos, de então quarenta e cinco anos de idade e com última residência habitual no Bairro de Bunhiça, cidade da Matola. Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição da sua última vontade, tendo deixado como únicos e universais herdeiros de seus bens, seus filhos: IGOR 

JOÃO CHAÚQUE, solteiro, maior, 
YASMIN JOÃO CHAÚQUE e IYANY 

JOÃO CHAÚQUE, solteiros, menores e residentes na Matola e Maputo, respectivamente e a cônjuge sobreviva acima supracitada, residente na Matola.Que não existem outras pessoas que de Lei possam concorrer na sucessão. Fazem parte da herança todos os bens móveis e imóveis, incluindo contas bancárias em nome do falecido.
Está Conforme Matola, aos 14 de Janeiro de 2022A Notária(Ilegível) 580

O 
ESCRITOR Lucílio 
Manjate é candida-
to a secretário-geral 
da Associação dos 
Escritores Moçambi-

canos (AEMO), cuja eleição 
deverá acontecer no presen-
te semestre, durante a reali-
zação da Assembleia-Geral.

De acordo com os esta-
tutos da AEMO, a eleição 
acontece uma vez em cada 
três anos, salvo por razões 
extraordinárias, tempo que 
normalmente dura o man-
dato à frente dos interesses 
dos autores moçambicanos. 

Lucílio Manjate terá 
como adversário o escritor 
e actual secretário-geral, 
Carlos Paradona, que recen-
temente disse ao “Notícias” 
estar disponível para um se-
gundo mandato.

Também crítico e pro-
fessor de Literatura, Lucílio 
Manjate prefere apresentar 
as linhas do seu manifesto 
eleitoral no momento opor-
tuno, isto nas vésperas das 
eleições internas.

Entretanto, avançou que 
a AEMO está estagnada e 
precisa acompanhar e aco-
lher o “boom” literário mo-
çambicano a nível nacional 
e internacional. “Isto faz-se 
com a inclusão de todos os 
autores e parceiros que que-
rem ver a literatura moçam-
bicana no mapa das grandes 
obras, como ela merece”, 
justificou.

O autor acrescentou ain-

Lucílio Manjate é candidato 
a secretário-geral da AEMO

da que pretende trazer na 
instituição uma inovação em 
termos de programas e ou-
tras acções relevantes, bem 
como consolidar o legado 
da Associação dos Escrito-
res Moçambicanos (AEMO), 
“porque a associação tem 
uma memória”. 

Em caso de vitória, o 
elenco de Lucílio Manjate 
será composto pelos auto-
res Hélder Faife, secretá-
rio-geral adjunto, Amosse 
Mucavele, Eduardo Quive e 
Hosten Ali, vogais para pro-
gramas, comunicação e pro-
jectos e tesouraria, respecti-

vamente. 
A Mesa da Assembleia 

será constituída por Sónia 
Sultuane (presidente), Japo-
ne Arijuane (vice-presiden-
te) e Álvaro Taruma (relator) 
e o Conselho Fiscal por Pe-
dro Chissano (presidente), 
Izidro Dimande (vice-pre-
sidente) e Nelson Lineu (re-
lator). 

Nascido em Maputo, em 
1981, Lucílio Manjate é li-
cenciado em Linguística e 
Literatura e mestre em Fi-
losofia pela Universidade 
Eduardo Mondlane (UEM), 
onde lecciona Literatura na 

Faculdade de Letras e Ciên-
cias Sociais. 

É membro da Associação 
dos Escritores Moçambica-
nos (AEMO) e da Sociedade 
Moçambicana de Autores 
(SOMAS) e é editor da Fun-
dação Fernando Leite Couto 
(FFLC).

Com diversos textos pu-

blicados em jornais e revis-
tas internacionais e escreve 
prosa para adultos e crian-
ças, é autor de livros como 
“ Manifesto”, prémio TDM 
2006, “Os Silêncios do Nar-
rador” (2010), “O Contador 
de Palavras” (2012), “A Le-
gítima Dor da Dona Sebas-
tião” (2013), “Rabhia”, pré-

mio Eduardo Costley White 
2017, e “A triste história de 
Barcolino, o homem que não 
sabia morrer” (2018). 

Publicou, no ano passa-
do, “O Rosto e o Tempo”, 
uma antologia poética co-
memorativa dos 35 anos da 
carreira literária de Arman-
do Artur.  

Lucílio Manjate

ANÚNCIOCaros clientes
O Grupo Taverna com vista a melhoria dos seus serviços e atendimento ao cli-ente, o Cartão Taverna passará a partir 
do dia 25 de janeiro de 2022 a ter des-contos de 30%.• 5% Taverna Supermercado Interfran-ca SPAR;• 10% Taverna Pastelarias e Restau-rantes Taverna;• 30% somente em produtos de paste-laria (bolos), das 18.00 às 20.00 ho-ras. 575

Alberto Mathe analisa  
a prosa do pós-independência
O PESQUISADOR moçambicano 
Alberto Mathe, em “A Religiosi-
dade do Conto Moçambicano - 
Teoria, História e Crítica”, o seu 
mais recente livro de ensaio, fez 
um um estudo profundo sobre a 
prosa publicada no país no pe-
ríodo pós-independência.

A obra foi lançada esta se-
gunda-feira através de um “live” 
transmitido no canal Youtube da 
Katuka Africanidades, institui-
ção brasileira que a chancelou, 
numa cerimónia que contou 
com a participação do escritor e 
professor Martins Mapera, que 
apresentou a publicação com o 
prefácio por si assinado. 

“A Religiosidade no Con-
to Moçambicano” resulta da 
transformação de uma pesquisa 
apresentada na Universidade de 
Aveiro, Portugal, em 2016, para 
a obtenção do grau de mestrado 
em Língua, Literatura e Cultura. 

O título inicial, enquanto 
dissertação de mestrado, era “A 
Espiritualidade no Conto Mo-
çambicano: Da escatologia ao 
‘realismo tradicional’”.

O título anterior, segundo 
Martins Mapera, parecia condu-
zir o leitor a uma visão generalis-
ta da cultura e tradição de Mo-
çambique e, consequentemente, 
do continente africano. 

Entretanto, acrescenta que 
“o autor soube reinventar um 
debate que revitaliza a cultura e 
literatura moçambicana, fugin-
do, para isso, de acções apai-
xonadamente periféricas e de 

natureza trans-étnica, local e 
nacional”. 

Na opinião do apresentador 
do livro, pode-se afirmar que a 
religiosidade e conto configuram 
um modo de produção de litera-
tura nacional que de certa forma 
define a realidade do pluricul-
turalismo étnico que caracteriza 
toda África.

Para melhor defender este 
pensamento, Mapera disse que 
Alberto Mathe, ainda na intro-
dução, aborda a relação existen-
te entre a literatura, história e 
tradição, sem ignorar o facto de a 
literatura moçambicana advir da 
oralidade. 

“É um livro académico e 

bom para ser usado nas univer-
sidades, principalmente para a 
licenciatura, estudiosos, críti-
ca literária e religiosa e deve ser 
usado e capitalizado por trazer 
um conjunto de artefactos cien-
tíficos”, elogiou.

É neste sentido que o escri-
tor considera que o livro carrega 
o mérito de ser academicamente 
rico ao divagar numa temática
que ainda carece de muito estu-
do.

“Tem um valor científico 
muito grande sobretudo no con-
texto da discussão destas maté-
rias sobre a religiosidade, conto 
e crítica que em Moçambique, o 
que pouco se faz”, comentou. 

Livro discute, entre outros elementos, a relação literatura, história e tradição

ESTE pode ser um daqueles 
raros anos em que cineas-
tas moçambicanos podem 
integrar o vasto catálogo 
do Science Film Festival, o 
maior evento de cinema so-
bre ciência do mundo, cujas 
inscrições estão abertas até 
18 de Março. 

O Science Film Festival 
é uma celebração da comu-
nicação científica na África, 
América Latina e Sudeste 
Asiático, Sul da Ásia, Orien-
te Médio, que promove a 
alfabetização científica e 
facilita a consciencialização 
sobre questões científicas, 
tecnológicas e ambientais 
contemporâneas, por meio 
de filmes internacionais 
acompanhados de algumas 
actividades educativas. 

O evento apresen-
ta questões científicas de 
forma acessível e diverti-
da para um público amplo 

e demonstra que a ciência 
pode ser um meio de en-
tretenimento. O encontro 
cresceu consideravelmente 
desde sua primeira edição 
em 2005, tornando-se o 
maior evento do género em 
todo o mundo.

No ano passado, o certa-
me escalou o país pela pri-
meira vez, através da coo-
peração alemã e teve como 
principal palco o Centro 
Cultural Moçambicano-
-Alemão, bem como esca-
lou os bairros de Chaman-
culo e Polana-Caniço.

Todos os filmes aceites 
na selecção oficial anual do 
Science Film Festival es-
tão em competição por seis 
prémios concedidos no fes-
tival, complementados por 
valores monetários que va-
riam entre mil, para os par-
ticipantes, e três mil euros, 
para os júri.

Moçambicanos chamados
ao Science Film Festival

Os concorrentes podem 
submeter as suas candida-
turas a esta que é uma das 
maiores festas de cinema 
sobre ciência através de um 
formulário no portal ht-
tps://www.goethe.de/prj/
sff/pt/fer.html. 

Acesse: https://t.me/Novojornal
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MARIA ABREU FUMO
FALECEU

Seus filhos Alberto Franco, Quita e Fernando, noras Graziela e 
Josefa Amone, netos Sandra, Michela, Cyros, Júnior a Aécio e 
demais familiares comunicam com profunda dor e consternação 
o desaparecimento físico do seu ente querido MARIA ABREU
FUMO, ocorrido no dia 18/1/2022, vítima de doença, cujo funeral se realiza ama-
nhã, quinta-feira, dia 20/1/2022, no Cemitério de Michafutene, pelas 10.00 horas,
antecedido de velório  no mesmo local, pelas 9.00 horas.

574

JOSÉ LUÍS DAS NEVES

FALECEU

Nilton Cuinica, Vanessa Martins, Mamad, Kyana, Kyume e Syen-
na lamentam com profundo pesar o falecimento do Sr. JOSÉ 
LUÍS DAS NEVES, avô do irmão e tio Walter Neves Chitsondzo, ocorrido no dia 
18/1/2022, no HCM, vítima de doença. Paz à sua alma.

583

JOSÉ LUÍS DAS NEVES

FALECEU

Seus netos Tatiana, Mário, Daniela, Tomy, Walter, Dalva, Denise, 
Dércio, Suaze, Shelcia, Lusana, Andreia, Júnior, Cauê e Yannick, 
bisnetos Imara, Rafaella, Sophia, Taio, Inioluwa, Tahir, Lolade, 
Lukénya e Eloa comunicam com muita dor e consternação o falecimento do avô 
e bisavô JOSÉ LUÍS DAS NEVES, ocorrido no dia 18/1/2022, no HCM, vítima de 
doença. Paz à sua alma.

582

MARIA GUILHERMINA 
SEABRA DE MAGALHÃES

(Mimi Clemente)

FALECEU
Seus filhos, genros, noras, netos e bisnetos participam o fale-
cimento de sua mãe, sogra, avó e bisavó MARIA GUILHERMINA 
SEABRA DE MAGALHÃES, ocorrido no passado dia 19 de Dezembro, em Nelspruit, 
e comunicam que se rezará missa do 30º dia, na Igreja Santo António da Polana, 
hoje, dia 19 de Janeiro, pelas 18.00 horas.

511

GUILHERMINA 

DA GRACINDA 

LOPES CHEMBEZE 

MACANDZA
(Mina)

      (Agradecimento)

Seu esposo Tomás Macandza, filhos Nério, Melcinda 
e Renzo expressam o seu profundo agradecimento 
a todos pelo apoio, conforto e orações por conta do 
desaparecimento físico do seu ente querido GUILHER-
MINA DA GRACINDA LOPES CHEMBEZE MACANDZA, 
ocorrido no dia 7/1/2022, na Clínica do HCM. Que Deus 
vos abençoe e guarde abundantemente!

780 

JOSÉ LUÍS DAS 

NEVES

FALECEU

Seus filhos Ester, Mavume, Olga, Luís, Ana, 
Neves, Cremilda, Estrela, Edson e Raquel 
comunicam com profunda dor o falecimento 
do seu pai JOSÉ LUÍS DAS NEVES, ocorrido 
no dia 18/1/2022, no HCM, vítima de doença. 
Que Deus o receba na sua glória.

582

EUGÊNIA GOMES 

GENEROSO BRAGA

FALECEU

É com imensa tristeza 
que comunicamos o fale-
cimento da nossa mãe, avó, bisavó e 
amiga EUGÊNIA GOMES GENEROSO 
BRAGA. A sua morte deixou um pro-
fundo vazio, mas o seu amor e sor-
riso ficarão para sempre em nossas 
memórias e isso nada nem ninguém 
poderá apagar. Informamos também 
que a missa de corpo presente de-
correrá hoje, dia 19/1/2022, pelas 
9.00 horas, na Igreja Santo António 
da Polana. Que ela descanse na paz 
de Deus.

830

MORAIS 

BERNARDO JASSE

(8/5/1964 - 19/1/2021)
(1º ano de eterna saudade)

“Deus mandará que os an-
jos dele cuidem de você para protegê-lo 
aonde quer que você for”. Salmos 91:11
Sua esposa, filhos, nora, neto e demais 
familiares recordam com profundo luto e 
nostalgia a sua inesperada partida, dei-
xando um vazio jamais preenchido. Em 
sua memória, no sábado, dia 22/1/2022, 
pelas 9.00 horas, depositaremos uma 
coroa de flores na sua última morada e 
oraremos para que onde esteja conti-
nue brilhando, tal como coruscam seus 
feitos entre nós. Deus o conceda eterno 
descanso.

804

ANDRÉ 
SEBASTIÃO DA 

SILVA

FALECEU

Sua filha Candinha André da Silva, irmãos Helena, 
Mariche, Matos, Izabel, Fausto, Assina, Mateus, Amé-
lia e todas as famílias Matos e Da Silva comunicam o 
falecimento do seu ente querido ANDRÉ SEBASTIÃO 
DA SILVA, ocorrido no dia 16/1/2022, cujo funeral 
se realiza hoje, dia 19/1/2022, pelas 11.00 horas, no 
Cemitério de Lhanguene. Paz à sua alma.

799

EDMUNDO TITO 
DO ROSÁRIO

(Missa de 1 mês)

Seus filhos, Tânia, Albertina, Ed-
son, Arsénia, Natacha e Érica, netos, genro, nora e 
demais familiares comunicam que pela passagem de 
1 mês de desaparecimento físico do seu ente que-
rido, pai e avô EDMUNDO TITO DO ROSÁRIO, irão 
celebrar missa, na sexta-feira, dia 21/1/2022, na Sé 
Catedral de Quelimane e na Igreja Santo António da 
Polana em Maputo, e no sábado, dia 22/1/2022,have-
rá deposição de flores, no Cemitério de Michafutene, 
em Maputo, às 8.00 horas. Paz à sua alma.

578

WILSON SILVA 
MALAMBANE

FALECEU

Tomada de surpresa, a família Malambane comuni-
ca com profundo pesar o falecimento do seu ente 
querido WILSON SILVA MALAMBANE, ocorrido 
no dia 17/1/2022, vítima de doença. Mais informa 
que o funeral se realiza em Cambine-Morrumbene, 
amanhã, dia 20/1/2022, antecedido de velório às 9.00 
horas de hoje, dia 19/1/2022, na sua residência, sita 
no Bairro Benfica. Paz à sua alma.

805

WILSON SILVA 
MALAMBANE

FALECEU

Sua esposa Clara Rute Samo Gudo Malambane, 
filhos Walter Silva e Helton Silva, noras e netos co-
municam o falecimento do seu esposo, pai, sogro 
e avô WILSON SILVA MALAMBANE, ocorrido no dia 
17/1/2022, vítima de doença. Mais informam que o 
funeral se realiza em Cambine-Morrumbene, às 9.00 
horas do dia 20/1/2022, antecedido de velório, às 9.00 
horas de hoje, na sua residência, sita no Benfica. 
Paz à sua alma.

805

GUILHERMINA 

DA GRACINDA 

LOPES CHEMBEZE 

MACANDZA
(Mina)

      (Agradecimento)

As famílias Macandza e Chembeze vêm por este meio 
expressar a sua profunda gratidão e reconhecimento a 
todos pelo apoio, conforto e orações por ocasião do desa-
parecimento físico do seu ente querido GUILHERMINA DA 
GRACINDA LOPES CHEMBEZE MACANDZA, ocorrido no 
dia 7/1/2022, na Clínica do HCM. O vosso encorajamento 
e amparo nos fortaleceram e nos tornaram possível cami-
nhar. Deus vos abençoe ricamente.

780 

PEDRO FRANCISCO 
CUMBANE

FALECEU
A Direcção do Comando da PRM - Cidade de 
Maputo, Oficiais Superiores, Subalternos, 
Sargentos, Guardas da PRM e funcionários do 
Quadro Técnico Comum comunicam com profunda mágoa e 
consternação o desaparecimento físico do Sr. PEDRO FRANCIS-
CO CUMBANE, Superintendente Principal da Polícia, ocorrido no 
dia 13/1/2022, no Hospital Geral de Mavalane, vítima de doença, 
cujo funeral se realizou no dia 17/1/2022, pelas 13.00 horas, no 
Cemitério de Michafutene, distrito de Marracuene. À família en-
lutada endereçam as mais sentidas condolências.         8575

AMÉLIA HELENA 
HOBJANE RIBEIRO

(Mimi)

(6 meses)
Hoje, dia 19/1/2022, passam 6 meses que 
nossa filha, mãe e irmã AMÉLIA HELENA 
HOBJANE RIBEIRO (Mimi) partiu para o Pai, deixando-nos 
orfãos do seu amor, carisma e risos contagiantes. As fa-
mílias Ribeiro e Mavehe vão rezar missa, pela sua alma, 
na sexta-feira, dia 21/1/2022, na Paróquia Bom Pastor do 
Jardim, pelas 18.00 horas e no sábado, dia 22/1/2022, 
deposição de flores na sua campa, pelas 8.30 horas.     576

Acesse: https://t.me/Novojornal
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 PROPRIEDADE no bairro de Kumbe-
za, com dependência básica, num espa-
ço de 23x33, com muro, portão, DUAT 
provisório, água, luz e capoeira, bem 
próximo à estrada do Grande Maputo, 
vende-se por 1 300 000,00, negociáveis. 
Contacto: 84-7004134, 82-3290960 ou 
84-7771740, Júlia.

442

CONJUNTO de nove (9) casas de um 
quarto e sala cada, com casa de banho 
privativo, na parte do quintal tem uma 
cozinha colectiva e quatro casas de 
banho colectivas, água e luz instalados, 
tanque de água de cinco mil litros com 
bomba de pressão. Para empresas 
que trabalham com trabalhadores das 
províncias, vende-se por 230 000USD. 
Contacto: 84/87-2977462.

320

MORADIA com piscina, vende-se por 
450 000USD, no condomínio Marés. 
Apartamentos com vista para o mar: 
400 000USD na Av. Fred. Engels; 18 
000 000,00MT na Av. Marginal; 15 000 
000,00MT plaza. Propriedades: 5.4 ha 
350USD/m² na  Av. Marginal; 2 000m² 
por 400 000USD na Av. 24 de Julho; 
4800m², PT por 14 000 000,00MT Belu-
luane/Mozal. Moradia: 5 000 000,00MT 
no Tchumene 2. Contacto: 82-4795100 
ou 84-4075915.

707

VIVENDA tipo 4, num R/C e 1º andar, 
com 4 suites, cozinha americana e 
piscina, no Triunfo, vende-se por 19 
000 000,00MT; vivenda tipo 3, com 2wc, 
cozinha moderna, na Malhangalene por 
15 000 000,00MT; apartamento tipo 3, 
com suite, num 1º andar, na Polana por 
15 000 000,00MT; pensão com 9 quartos, 
R/C, restaurante, 1º e 2º andares, quar-
tos, no Alto Maé por 20 000 000,00MT; 
vivenda tipo 5, com 5 suites, num R/C, 1º 
e 2º andares, com cozinha americana e 
piscina, no Triunfo por 35 000 000,00MT; 
apartamento tipo 3, na Malhangalene por 
5 500 000,00MT. Contacto: 84-4532199 
ou 82-4825750.

792

FLAT tipo 3, num prédio pequeno, com 
2wc, 4 varandas, pronta a habitar, no 
Bairro do Jardim; duas camas casais 
sendo uma em umbila e a outra em base 
e colchão, vende-se sem intermediários. 
Contacto: 84-8814470.

681

VIVENDA tipo 3 ou 4, nos bairros 
Sommerschield, Polana, Coop, Central, 
Malhangalene e Alto Maé, precisa-se 
com muita urgência para comprar, pa-
gamento cash de 15 000 000,00MT a 50 
000 000,00MT. NB: Se for mais , pode-
-se negociar. Contacto: 84-6018957 ou 
87-6018959.

577

VIVENDA tipo 2, no bairro da Malan-
ga, perto da Assembleia da República, 
com cozinha moderna e ar-condiciona-
do, pronta a habitar, arrenda-se por 25 
000,00MT. Contacto: 84-2335100 ou 
84-6948857.

620

BMW 5 Séries, ano 2011, vende-se 
por 1 200 000,00; mini bus 5L por 700 
000,00; Alphard por 395 000,00; Prado, 
ano 2010 por 2 500 000,00; Mercedes 
C200 por 750 000,00; Sienta por 270 
000,00; BT 50 por 1 300 000,00; Rav, 
ano 2008 por 480 000,00; Mark X, ano 
2011 por 630 000,00; Mercedes C250 
BlueTec, ano 2015 por 2 400 000,00, 
negociáveis. Contacto: 84-8083788.

744

PROPRIEDADE tipo 3, com 2wc, 
implantada num terreno de 32x32, 
inacabada, com projecto, título de 
propriedade e documentação em dia, 
no Tsalala, trespassa-se, sem interme-
diários. Contacto: 84-8814470.
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MUNICÍPIO DA CIDADE DE PEMBA
CONSELHO MUNIUCIPAL

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO 1. O Conselho Municipal da Cidade de Pemba convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras, interessados  e qualificadas a apresentarem propostas  fechadas para a participação do
concurso discriminado na tabela abaixo:

N° de Referência do 

Concurso
Objecto Modalidade

Data e hora de entrega de 

Documentos de Qualificação e 
Propostas

Data e hora de abertura de documentos 

de qualificação e propostas

Validade das 

Proposta

Concurso Público Nº 03/
CMCP/UGEA/2022

 Aquisição de 4 Viaturas:  
De cabina simples Concurso Público 4/2/2022, às 9.00 horas 4/2/2022, às 9.30 horas 60 dias

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou adquirí-lo no sector da UGEA, nas horas normais de expediente, a partir do dia 13 de Janeiro de 
2022, mediante o pagamento de 1.500,00MT (mil e quinhentos meticais), ou equivalente em moeda livremente convertível por cada exemplar no seguinte endereço:

CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE PEMBARua Base de Moçambique , n°355Fax n°:+ 25827220528, Tel. n°25827220528
Pemba –Cabo Delgado3. As Propostas serão abertas na presença  dos concorrentes ou representantes que desejarem assistir o acto.4. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n°5 /2016, de 8 de Março.Pemba, aos 13 de Janeiro de 2022

Autoridade  Competente 9

República de MoçambiqueMinistério da SaúdeInstituto de Ciências de Saúde de MaputoUnidade Gestora executora das Aquisições (UGEA)
Anúncio de Lançamento de Concurso

1. O Instituto de Ciências de Saúde de Maputo convida pessoas interessadas a apresentarem propostas fechadas para o concurso indicado na tabela
que se segue.

Número do concurso Objecto Validade das propostas
Data e hora da entrega das 

propostas

Data e hora da 
abertura das 

propostas

Garantia 
provisóriaConcurso Limitado n° 58A001441/CL/1/

UGEA/2022

Fornecimento de Material Médico-Cirúrgico 120 Dias
7/2/20228.40 horas 7/2/20229.00 horas N/A

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações ou examinar os documentos do concurso, ou levantá-los na UGEA do ICSM, sitana Av. Tomás Nduda, n° 977, 2° andar, cidade de Maputo, pela importância não reembolsável de 1.200,00MT (mil e duzentos meticais),  quedeverá ser depositada na conta número 1040021881053 Standard Bank.

3. As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado e serão abertas em sessão pública no mesmo local, na presença dos concorrentesque desejarem comparecer.4. Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviçoao Estado, aprovado pelo Decreto 5/2016, de 8 de Março.           Maputo, Janeiro de 2022
Autoridade Competente(Ilegível) 518

Empresa de prestação de 
serviços procura:

• 2 Gestores de Clientes
Microcrédito;

• 1 Gestor de Clientes Empresa;
• 1 Contabilista Júnior comcarteira profissional;
• 1 Assistente de Contabilidade.

Envie a sua candidatura para: 
recrutamento@camy.co.mz

Para mais informações contacte: 878978943 542

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUETRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO4ª Secção
ANÚNCIOFaz saber que pela Quarta Secção do Tribunal Judicial 

da Cidade de Maputo correm éditos de trinta dias, 
citando os requeridos: IBRAIMO ADAMO USTÀ e 
AMANDA PRISCILLA BAUQUE USTÀ, com último domicílio nesta cidade, com os contactos: 84-0297621 e 82-0025000, actualmente em parte incerta, para, no 
prazo de 8 (oito) dias, que começa a contar depois da segunda e última publicação do anúncio no Jornal “Notícias”, a contar da data da citação, cujo termo lhes será indicado no acto, apresentarem, querendo, as suas oposições e meios de provas, nos Autos de 
Providência Cautelar Não Especificada, registados 
sob o nº 31/2021-H, que por esta Secção lhes move 
CINTIA KARINA FERNANDES USTÁ, residente no Bairro da Polana-Cimento, Avenida Ho Chi Minh, nº 2411, 1º andar, distrito Municipal KaMpfumu, pelos fundamentos constantes da petição inicial, cujo 
duplicado se encontra arquivado no Cartório desta Secção, onde podem solicitar em qualquer dia útil dentro das horas normais de expediente, advertindo-se-lhes de que a falta de oposição importa a confissão dos factos articulados pela requerente, para todos os efeitos. Maputo, aos 9 de Dezembro de 2021A Escrivã de DireitoFlora Da Graça AdrianoVerifiqueiA Juíza de DireitoLuísa Arone Samuel Matlaba 800

ROGÉRIO SAMUEL NHIUANE
FALECEU

A Sub-Procuradora-Geral-Chefe, magistrados e funcionários da Sub-Procuradoria-Geral 
da República-Maputo lamentam com profunda mágoa e consternação o falecimento do Sr. 
ROGÉRIO SAMUEL NHIUANE, pai da funcionária Drª Joana Elias Nhiuana, em exercício de 
funções na Sub-Procuradoria-Geral da República-Maputo, ocorrido na tarde de sábado, dia 
15/1/2022, na cidade da Beira, vítima de doença, cujo funeral se realizou na terça-feira, dia 
18/1/2022, pelas 14.00 horas, no cemitério local, antecedido de velório na sua residência, 
às 11.00 horas. À família enlutada apresentam as mais sentidas condolências.

562

CÂNDIDO JOSÉ 

JEMUSSE

(Missa do 6º mês)

Sua esposa Celeste, 
filhos Inácio, Ana 
Paula, Mário, neto 
Yuran e demais familiares comu-
nicam o desaparecimento físico 
do seu ente querido CÂNDIDO 
JOSÉ JEMUSSE, ocorrido no dia 
5/11/2021, cujo funeral se realizou 
no dia 13/11/2021. Pai, partiste em 
silêncio e nós ficamos em gritos, a 
saudade já aperta e sufoca-nos. O 
teu sorriso ficará sempre em nos-
sos corações. Descanse em paz.
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Baixe o aplicativo Notícias digital na Play Store ou App Store e leia os nossos jornais. 
Termos e condições aplicavéis

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

ENCONTRE AS MELHORES

  OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO

PARA A SUA EMPRESA EM PRIMEIRA MÃO

Acesse: https://t.me/Novojornal
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A Choice Diesel é uma revendedora de rápido crescimento em Moçambique de várias marcas globais, incluindo Astra, FAW, Iveco, 
Kalmar, Liebherr, Manitou, Mitsubishi, Putzmeister e Rosenbauer.

Existem vagas para pessoal técnico de vendas experiente para construir bancos de dados de clientes, desenvolver novas 
oportunidades de negócios e atingir as metas estabelecidas pela empresa em conjunto com seus OEMs.

Os candidatos devem ter um diploma e um mínimo de cinco anos de experiência na venda de equipamentos pesados, incluindo 
caminhões, máquinas de movimentação de terras, equipamentos de manuseio de materiais e / ou tratores agrícolas. Especialistas

em vendas de peças / pós-venda também são convidados a se inscrever

Os candidatos devem ser auto-iniciadores e orientados para os resultados, com um histórico comprovado de cumprimento de 
metas agressivas. Devem estar prontos para fazer viagens regulares dentro de Moçambique e devem ser capazes de se comunicar 

fluentemente em inglês e português.

Se você atender aos requisitos acima, envie seu currículo, em inglês, para Mike Holtham via mike@choicediesel.com até Terca-
feira, 08 de Fevereiro. Os candidatos selecionados serão contactados logo em seguida. ”

551

DEPOIS de terça-feira a selecção lusófona de 
Cabo Verde ter empatado a um golo com os Ca-
marões, terminando com quatro pontos no 
Grupo “A” - o apuramento aos oitavos-de-final 
depende de terceiros - hoje será a vez doutra se-
lecção falante de Português decidir o seu futuro 
imediato na fase final do Campeonato Africano 
das Nações (CAN 2021) em curso nos Camarões. 

A selecção da Guiné-Bissau cruza-se com 
a Nigéria na derradeira partida do Grupo “D”, 
que tem ainda o confronto entre as selecções do 
Egipto e Sudão, a partir das 21.00 horas.

Os guineenses somam um ponto, fruto da 
igualdade a zero com o Sudão, na primeira jor-
nada, tendo perdido a segunda partida por um 
tangencial um-a-zero com o Egipto, que vinha 
de uma derrota pelo mesmo “score” perante a 
Nigéria, única selecção do grupo já apurada, com 
seis pontos (outra vitória foi de 3-1 sobre o Su-
dão).

Com esse ponto, a Guiné-Bissau é obrigada a 
vencer uma Nigéria que se apresenta forte, com 
quatro golos e apenas um sofrido. Um empate 
nesta partida é sinónimo do adeus para os lusó-

fonos.
Mesmo cenário aplica-se ao Sudão, que che-

ga ao jogo com os “faraós” na última posição com 
apenas um ponto. A equipa de Carlos Queiróz 
está na segunda posição com três pontos e por-
que depende de si própria para assegurar o apu-
ramento, vai jogar tudo nesta partida para man-
ter aceso o objectivo de atingir o título.

O treinador luso-moçambicano já avisou 
que o final é que importa, dando a entender que 
depois da estreia cinzenta perante a Nigéria, nos 
próximos encontros vai fazer melhor figura. E já 
o demonstrou na segunda jornada, vencendo a
Guiné-Bissau por um-a-zero.

RESULTADOS DE ONTEM

Malawi-Senegal ()
Zimbabwe-Guiné () 
Gabão-Marrocos 
Gana-Comores 

JOGOS DE HOJE 

21.00 horas: Egipto-Sudão
21.00 horas: Guiné Bissau-Nigéria

Depois de perder frente ao Egipto (1-0), a Guiné-Bissau defronta esta noite a Nigéria

Guiné-Bissau joga 
futuro contra Nigéria

O AVANÇADO polaco Robert 
Lewandowski venceu pelo se-
gundo ano consecutivo o pré-
mio de Melhor Futebolista da 
FIFA, batendo na eleição de 2021 
o argentino Lionel Messi e o
egípcio Mohamed Salah.

O avançado do Bayern Mu-
nique já havia recebido a distin-
ção em 2021, sendo o coroar de 
um ano sensacional para o pola-
co, no qual apontou 69 golos em 

todas as competições, 43 dos 
quais na Bundesliga, igualando 
a marca de Gerd Muller.

Desta forma tornou-se no 
quinto jogador a chegar aos dois 
troféus da FIFA, juntando-se a 
Lionel Messi (recordista, com 
seis), ao português Cristiano 
Ronaldo (cinco), aos brasilei-
ros Ronaldo (três), Ronaldinho 
(dois) e ao francês Zinédine Zi-
dane (três).

Edouard Mendy, senegalês 
de 29 anos, que milita no Chel-
sea, foi eleito o melhor guarda-
-redes de 2021.

Já Thomas Tuchel, campeão
europeu pelo Chelsea, é o ven-
cedor do The Best para melhor
treinador. O campeão europeu
bateu Pep Guardiola (Manches-
ter City) e Roberto Mancini (Itá-
lia).

Entretanto, Cristiano Ro-

naldo recebeu o prémio espe-
cial por ser o melhor marcador 
de sempre por selecções, ao ter 
ultrapassado o iraniano Ali Daei.

O onze do ano ficou assim: 
Gianluigi Donnarumma; Alaba, 
Rúben Dias e Bonucci; Jorginho, 
Kanté e De Bruyne; Cristiano 
Ronaldo, Erling Haaland, Robert 
Lewandowski e Lionel Messi. 

Quanto ao feminino, a ven-
cedora foi a espanhola Alexia 

Putellas, jogadora do Barcelona, 
que já tinha sido a galardoada 
com a Bola de Ouro. A atleta 
bateu a concorrência de Jenni 
Hermoso (Barcelona) e Sam Kerr 
(Chelsea).

Emma Hayes, treinadora do 
Chelsea, vence o prémio para 
melhor treinadora. Lluis Cortés 
(Barcelona) e Sarina Wiegman 
(Países Baixos/Inglaterra) eram 
os outros finalistas. 

MELHOR JOGADOR DA FIFA

Lewandowski é o quinto 
a chegar aos dois troféus

Lewandowski venceu pela segunda vez o The Best - (@FCBayern/Twitter)

OS Lakers regressaram aos triunfos três jogos depois, com uma vi-
tória caseira diante dos Utah Jazz (101-95). 

As vantagens de sete pontos no segundo quarto e de 12 no úl-
timo foram fundamentais para este triunfo, bem como a exibição 
da principal estrela da equipa LeBron James, que liderou a tabela 
dos pontos (25) e de Russel Westbrook. Na turma de Utah, Rudy 
Gobert voltou a registar mais um duplo-duplo, com 19 pontos e 16 
assistências.

E BULLS AGRAVAM MAU MOMENTO

Já os Bulls somaram a quarta derrota consecutiva ao perder por 
119-106 diante dos Memphis Grizzlies, que voltaram a vencer, de-
pois de terem interrompido a série de onze jogos seguidos a ganhar 
na última partida.

Morant e Desmond Bane, com 25 pontos cada, foram os princi-
pais destaques, perante os desfalcados Bulls que não contaram com 
Zach LaVine, Lonzo Ball e Alex Caruso, lesionados.

Apesar do momento crítico, sobretudo, devido aos problemas 
físicos de algumas principais figuras, os homens de Chicago conti-
nuam na liderança da Conferência Este.

Nota ainda para Devin Booker, que registou uns impressionan-
tes 48 pontos, na vitória dos Phoenix Suns frente aos San Antonio 
Spurs.

NBA

Lakers voltam 
aos triunfos

RAIMUNDO ZANDAME-
LA, EM YAOUNDÉ

A 
SELECÇÃO do Ma-
lawi empatou ontem 
sem golos diante da 
sua congénere do 
Senegal, em jogo re-

ferente à terceira jornada do 
Grupo “B” do Campeonato 
Africano das Nações (CAN), 
que decorre nos Camarões 
desde o passado dia 9 de Ja-

neiro.
Com este resultado, o Se-

negal passou como primei-
ro no Grupo “B”, com cinco 
pontos, mais um que a dupla 
Guiné e Malawi, que ocu-
param o segundo e terceiro 
lugares, todos com quatro 
pontos.

O Malawi sabia que tinha 
de vencer o Senegal para so-
mar seis pontos e assegurar 
a qualificação, mas foram os 

senegaleses que tomaram 
a iniciativa do jogo desde o 
apito inicial.

Habib Diallo foi o primei-
ro a falhar o alvo. Depois foi 
Sadio Mané, que não acertou 
com a baliza malawiana.

Na segunda parte os se-
negaleses intensificaram a 
pressão, mas mesmo com 
maior posse de bola não con-
seguiram bater a segura de-
fensiva do único país da zona 

austral, que foi para a última 
jornada dependendo exclusi-
vamente de si para se qualifi-
car para os oitavos-de-final e 
que aos 74 minutos viu uma 
grande penalidade anulada 
pelo árbitro após recorrer ao 
VAR.

ZIMBABWE AINDA
“AJUDOU” O VIZINHO

O Zimbabwe ainda ten-
tou ajudar o vizinho Malawi 

N CAN - 2021N CAN - 2021N CAN - 2021N CAN - 2021N CAN - 2021N CAN - 2021N CAN - 2021N CAN - 2021N CAN - 2021N CAN - 2021N CAN - 2021N CAN - 2021N CAN - 2021N CAN - 2021N CAN - 2021N

Malawi à espera 
da repescagem

impondo uma derrota (2-1) à 
Guiné pelo mesmo grupo (A).

Os zimbabweanos fizeram 
1-0 por intermédio de Know-
ledge Musuma (assistência de 
Never Tigere) aos 26 minutos
e aos 43 fizeram o segundo
por Kudakwashe Mahashe a
passe de Admira Muswe.

A Guiné reduziu por Nabi 
Keita, aos 49.

Assim, o Senegal venceu 
o Grupo “B” com cinco pon-
tos e avança com a Guiné,
que não obstante essa derrota 
(2-1) frente ao Zimbabwe as-
segurou o segundo lugar da
série.

Já o Malawi juntou-se ao 
grupo de Cabo Verde, ambos 
com quatro pontos, na espe-
ra pela repescagem como um 
dos quatro terceiro melhores 
classificados dos seis grupos 
do CAN.

O Senegal e a Guiné jun-
taram-se aos já qualificados 
Camarões e Burkina Faso 
(Grupo “A”), Marrocos (C) e 
Nigéria (D).

Hoje será conhecido o se-
gundo apurado pelo Grupo 
“D”. 

Guiné-Bissau e Egipto é 
o jogo mais importante nesta
luta.

Malawi-Senegal (0-0)
Zimbabwe-Guiné (2-1)

Malawi empata diante do Senegal e espera pelo apuramento como um dos quatro melhores terceiros classificados

Acesse: https://t.me/Novojornal
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deverão ter um plantel de 23 
atletas, arrancam com os tra-
balhos de campo na sua casa, 
em Hanhane, na Matola. 

Para esta época, o clube só 
ficou com 10 do plantel pas-
sado, nomeadamente Victor 
Timane, Gildo, Mairoce, Hen-
riques, Nazir, Ivan Mário, Va-
lipavai, Daniel, Naftal e Nonó. 

O clube manteve igual-
mente Dário Monteiro que viu 
chegar os defesas-centrais 
Danny (ex-Incomáti), Stélio 
(ex-Desportivo), os extremos 
Dudú (ex-Incomáti) e Ligrete 
(ex-Mahafil), o lateral-es-
querdo Billy (ex-Matchedje 
de Mocuba) e o médio-ofen-
sivo Vitorino (ex-Mahafil).

Estes dois emblemas jun-
tam-se aos quatro que vêm 
trabalhando há dez dias, no-
meadamente Associação Bla-
ck Bulls, Costa do Sol e os fer-
roviários da Beira e Maputo. 

Entretanto, o Matchedje 
de Mocuba prevê abrir “ofi-
cinas” no dia 28 do corrente 
mês. Já a União Desportiva do 

Songo, que foi terceira clas-
sificada da última edição, os 
ferroviários de Nampula, Na-
cala e Lichinga deverão iniciar 
a sua preparação dentro de 15 
dias, alegadamente porque as 
respectivas associações pro-
vinciais não estão preparadas 
para o arranque das competi-
ções.

A 
ASSOCIAÇÃO Des-
portiva de Vilankulo 
(ADV) e a Liga Des-
portiva de Maputo 
começam a trabalhar 

efectivamente esta manhã, 
tendo em vista a sua prepa-
ração para Moçambola-2022, 
que arranca oficialmente a 7 
de Maio. 

Ambos os conjuntos ha-
viam projectado o arranque 
dos trabalhos para segunda-
-feira, mas tal não se verificou
devido a questões organizati-
vas, com destaque para a cria-
ção de condições sanitárias
para prevenção da Covid-19. 

Esta época o representante 
de Inhambane vai apresentar 
um plantel renovado que será 
comandado pela dupla Eurico 
da Conceição e Artur Romão. 
Estes estão à procura de re-
forços para os lugares de jo-
gadores como Betão, Jongwe, 
Jafete, Beto Maravilha, Mexer 
e Quaresma. Para já assegu-
raram Eládio (ex-Liga Des-
portiva), Xirasse e Pepo, estes 
últimos por empréstimo da 
Associação Black Bulls (ABB).

Já os “muçulmanos”, que 

“Hidrocarbonéticos” começam a trabalhar hoje, mas sem grande parte destes jogadores

ADV e Liga arrancam hoje 
EDUARDO Jumisse foi apre-
sentado na tarde de ontem 
como treinador principal do 
Desportivo da Matola. 

Na nova equipa técnica dos 
matolenses, o antigo interna-
cional moçambicano vai ser 
coadjuvado por Alanio Mafu-
mo (Lanito), Elísio Chamusse 
(Quizito) e Maria (treinadora 
de guarda-redes).

O clube matolense recor-
reu a Jumisse em substituição 
de Gervásio Mavume (Caló), 
que se desvinculou da colecti-
vidade da província de Maputo 
para ser adjunto do zambiano 
Wedson Nyirenda, no Ferro-
viário da Beira.

O antigo jogador dos 
“Mambas” estava, até à altura 
da sua contratação pelos ma-
tolenses, vinculado à Black 
Bulls (ABB), onde despenhava 
as funções de treinador dos ju-
niores, além de ser um dos ad-
juntos da equipa principal. 

Com a saída de Jumisse, a 
Black Bulls teve de reformu-
lar o seu quadro técnico, cha-
mando Jaime Mazive para as-
sumir os juniores, com efeitos 
imediatos, anunciando, igual-

Jumisse já é treinador 
do Desportivo da Matola

mente, o regresso do técnico 
português Tiago Quaresma, 
que passará a ser um dos ad-
juntos de Inácio Soares na pre-
sente temporada. Quaresma, 
que deixa a equipa B do Lei-
xões, esteve nos “touros” até 
ao final de 2019, como um dos 
adjuntos de Hélder Duarte, e 

além de trabalhar na equipa 
sénior, vai assumir a equipa B 
do clube de Tchumene.  

Tiago Quaresma tem a 
chegada a Maputo prevista 
para o final do mês, estando 
em curso a regularização da 
documentação para trabalhar 
em Moçambique.

O AVANÇADO Ejaita não vai jogar na Associação Black Bulls na 
presente temporada. A época assinalável protagonizada pelo 
atacante nigeriano em 2021 não passou despercebida na Europa, 
como em outros quadrantes de África, levando empresários a 
procurar informações sobre ele, para tirá-lo do futebol moçam-
bicano, considerando que, pelas suas características e morfolo-
gia, pode singrar no futebol da Europa. Os clubes interessados 
em Ejaita são de Portugal e Espanha, decorrendo nestes dias os 
processos para a sua transferência, o que deverá acontecer até ao 
final deste mês. 

Abordada sobre o assunto, a direcção dos “touros” mostrou 
algumas reservas, mas assumiu que o jogador nigeriano não vai 
mesmo alinhar pela equipa campeã nacional este ano. No entan-
to, não abriu o jogo sobre o destino do nigeriano.

Recorde-se que no Moçambola-2021, Ejaita sagrou-se me-
lhor marcador com 17 golos, em 26 jogos, mas não irá receber 
o prémio pela distinção por não ter atingido o número de go-
los (20) estabelecidos pela Liga Moçambicana de Futebol (LMF), 
tanto que, no final do campeonato transacto, o nigeriano, apesar 
da redução do número de jogos, prometeu ultrapassar a meta de
20 golos este ano, o que já não poderá acontecer, devido a sua
saída do país.

Sabe-se que, face a eminente saída de Ejaita para a Europa, a 
Black Bulls já procura, fora de portas, um substituto para o ata-
que, tendo em conta que, além das competições internas, entre 
elas, a defesa do primeiro título, os campeões nacionais vão dis-
putar as Afrotaças da edição 2022-2023, devendo, por isso, ter a 
equipa ainda mais forte.

Ejaita é um dos jogadores estrangeiros, a par de Khadre, Ste-
phen, com ligações com a Associação Black Bulls, que tem um 
processo em andamento para a aquisição da nacionalidade mo-
çambicana, admitindo-se que o mesmo vai continuar em cur-
so, por ser também o desejo do jogador representar a Selecção 
Nacional, em detrimento do combinado do seu país, a Nigéria, 
mesmo que esta venha a interessar-se por ele, futuramente.

A Black Bulls, que já iniciou os trabalhos de preparação da 
presente temporada, ainda não conta com o senegalês Khadre 
e o liberiano Stephen, que ainda não regressaram de férias nos 
seus respectivos países. O avançado Hammed e o médio Rum-
me, nigerianos, são os únicos estrangeiros a trabalhar sob ordens 
do técnico português Inácio Soares.

Ejaita de malas 
aviadas para Europa

O ÁRBITRO moçambicano Arsénio Marrengula voltou a ser no-
meado para um jogo do CAN. Trata-se do Guiné-Bissau-Nigéria, 
a ter lugar na noite de hoje, a partir das 21.00 horas, a contar para a 
terceira e o última jornada da fase de grupos, no qual será segundo 
assistente.

A CAF indicou o queniano Peter Waweru Kamaku para árbitro 
principal, sendo o seu compatriota Gilbert Kipkoech Cheruiyot, o 
primeiro assistente, e o marroquino Rédouane Jiyed para quarto 
árbitro.

Esta é a segunda partida de Arsénio Marrengula neste CAN. A 
primeira foi entre Nigéria e Egipto, na qual foi primeiro auxiliar, 
numa arbitragem dirigida pelo gambiano Bakary Papa Gassama. 

Nessa partida, recorde-se, também referente ao Grupo “D”, a 
Nigéria venceu por uma bola sem resposta.

Arsénio 
Marrengula 
novamente 
em acção

Marrengula (à direita) nomeado para um dos jogos de hoje

A DÉCIMA segunda edição da Liga Mo-
çambicana de Basquetebol (LMB) será sor-
teada entre os dias 24 e 28 do corrente mês, 
na cidade de Maputo, mesmo período que 
se realizará a reunião técnica. Entretanto, 
a prova arranca no dia 7 de Fevereiro, pro-
longando-se até 3 de Março. 

Das oito equipas que farão parte da 
prova, cinco tiveram o apuramento directo 
(Ferroviário de Maputo, Costa do Sol, Fer-
roviário da Beira, A Politécnica, Universi-

dade Pedagógica e outras três por apura-
mento zonal. Trata-se de União Juvenil de 
Napipine (Zona Norte), Clube Municipal da 
Beira (Zona Centro) e Clube dos Desportos 
da Maxaquene (Zona Sul).

As oito formações estão divididas em 
dois grupos (“A” e “B”), baseando-se na 
classificação da última edição, realizada 
em 2019, sendo os primeiros classificados 
cabeças-de-série. 

Assim, no Grupo “A” estão o campeão 

Ferroviário de Maputo, o terceiro classi-
ficado Ferroviário da Beira, Universidade 
Pedagógica, que ocupou o quinto posto e o 
regressado Maxaquene (apurado pela Zona 
Sul).

No Grupo “B” perfilam o segundo clas-
sificado Costa do Sol, A Politécnica, que se 
posicionou em quarto lugar e os apurados 
pela Zona Norte e Centro, União Juvenil 
Napipine e Clube Municipal da Beira, res-
pectivamente.

LMB sorteada ainda este mês

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE CABO DELGADO

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. Nos termos do Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, a Delegação Provincial do Fundo de Estradas, FP

de Cabo Delgado, convida pessoas singulares, micro, pequenas e médias empresas inscritas no Ca-
dastro Único de Empreiteiros de Obras Públicas, Fornecedores de Bens e Prestadores de Serviços a
apresentarem propostas fechadas para os concursos abaixo alistados:

Nº do Concur-
so

Objecto
Modalidade 
de Concur-

so

Data e horas previstas para entrega e 
abertura das propostas

Data de entrega 
e abertura

Hora de 
entrega

Hora de 
abertura

03/Limpeza/
CL/FE, FP-DP-
CD/2022

Prestação de Serviços 
de limpeza, jardina-
gem e desinfecção

Concurso 
Limitado

9/2/2022
10.00 
horas

10.15 
horas

04/Segurança/
CL/FE, FP-DP-
CD/2022

Prestação de serviços 
de segurança de in-

stalações

Concurso 
Limitado

9/2/2022
11.00 
horas

11.30 
horas

05/Unif.-Gráf./
PD/FE, FP-DP-
CD/2022

Fornecimento de 
uniformes e serviços 

gráficos

Concurso de 
Pequena Di-

mensão
9/2/2022

13.30 
horas

14.00 
horas

2. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Con-
curso ou adquirí-los no endereço abaixo, pelo valor de 1000,00MT não reembolsáveis depositados
no Banco de Moçambique através da conta 016114522004 - Fundo de Estradas, FP - DPOPH/CD

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO FUNDO DE ESTRADAS, FP
Avenida 25 de Setembro. Caixa Postal nº 8.

Telefax nº 27 22 17 26. Cell:82 30 75 644 Pemba, durante as horas normais de expediente, a partir do 
dia 19 de Janeiro de 2022.

3. A visita ao local dos serviços é obrigatória e será realizada no dia 24/1/2022, pelas 8.00 horas nos
Escritórios da Delegação (futuras instalações) e pelas 14.00 horas na Portagem do Rio Lúrio;

4. O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias.

5. As propostas deverão ser entregues no endereço, datas e horas acima indicados e serão abertas em
sessão pública, na presença dos concorrentes e no mesmo endereço.

Pemba, aos 14 de Janeiro de 2022

A Autoridade Competente

(Ilegível)
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Obrigado
A sua confiança é doirada para nós, 
a sua satisfação é nossa prioridade.
Agradecemos a sua preferência pelos 

nossos serviços, contamos consigo em 2022. 

O PRESIDENTE chinês, Xi Jimping, prometeu 
mil milhões de doses de vacinas para os países 
africanos como forma de ajudar a superar con-
juntamente a pandemia da Covid-19 e defen-
der a globalização económica.

Falando na segunda-feira, na sessão vir-
tual do Fórum Económico Mundial (FEM) 
de 2022, que decorre na cidade de Davos, na 
Suíça, reafirmou o compromisso da China de 
procurar o desenvolvimento, reforma e aber-
tura de alta qualidade, bem como a conserva-
ção ecológica, para criar um mundo melhor 
pós-Covid-19.

Para enfrentar os graves desafios que o 
mundo hoje enfrenta, Xi apelou ao mundo que 
“faça tudo o necessário para limpar a sombra 
da pandemia e impulsionar a recuperação e o 
desenvolvimento económico e social”.

O Fórum de Davos realiza desde segunda, 

com término previsto para sexta-feira, uma 
série de plenárias virtuais, que reúnem líde-
res mundiais para discutir a situação global e 
partilhar as suas ideias e planos sobre as ques-
tões globais mais urgentes, como a dilacerante 
pandemia da Covid-19.

Como a Covid-19 está a ressurgir com 
mais variantes e a se espalhar mais rápido do 
que antes, o presidente chinês enfatizou a im-
portância de alavancar totalmente as vacinas 
como uma arma poderosa e garantir a distri-
buição equitativa para fechar a lacuna global 
de imunização.

“A China fornecerá mais mil milhão de do-
ses aos países africanos, 600 milhões das quais 
como doação”, garantiu Xi, tendo acrescen-
tado que o seu pais já enviou mais de dois mil 
milhões de doses de vacinas para mais de 120 
países e organizações internacionais. (Xinhua)

Mali quer rever acordos 
de defesa com França
O MALI solicitou à França a revisão dos acordos de defesa bilate-
rais, em contexto de tensão crescente entre a junta maliana e o Go-
verno de Paris, anunciou na segunda-feira uma fonte diplomática 
francesa à AFP. “Recebemos um pedido do Mali e estamos a exa-
miná-lo”, declarou esta fonte, sem detalhar os pontos em causa. O 
Primeiro-Ministro do Mali, Choguel Kokalla Maiga, tinha evocado 
no sábado a necessidade de rever estes acordos. “Queremos rever 
os acordos desequilibrados que fizeram de nós um Estado que nem 
pode sobrevoar o seu território sem autorização da França”, dis-
sera então na televisão pública. O chefe da diplomacia maliana, 
Abdoulaye Diop, confirmou depois na cadeia televisiva francesa 
France 24 que Bamako tinha tomado medidas nesse sentido.

Papa apoia migrantes 
e vítimas de tufão 
O PAPA Francisco enviou uma ajuda financeira de 200 mil euros 
(14,5 milhões de meticais) para os migrantes retidos na fronteira 
entre a Bielorrússia e a Polónia e para as vítimas do tufão Rai nas 
Filipinas, anunciou hoje o Vaticano. O Papa “decidiu enviar uma 
contribuição de 100 mil euros para ajudar grupos de imigrantes re-
tidos entre a Polónia e a Bielorrússia e para que a [organização hu-
manitária católica] Caritas Polónia consiga lidar com a crise migra-
tória na fronteira entre os dois países”, avançou em comunicado o 
dicastério (ministério) para o Serviço de Desenvolvimento Huma-
no Integral. O Papa decidiu por outro lado doar também 100 mil 
euros para as vítimas do tufão Rai, “que atingiu as Filipinas com 
extraordinária força, afectando, segundo fontes da ONU, cerca de 
oito milhões de pessoas em 11 regiões e causando enormes danos 
materiais”, segundo o dicastério.

Senegal apreende três 
contentores com munições 
A ALFÂNDEGA senegalesa prendeu um cargueiro com bandei-
ra da Guiana carregado com três contentores de munições de 
guerra no valor estimado de 4,5 milhões de euros (325.8 milhões 
de meticais)  informaram as autoridades do país. A alfândega 
senegalesa não deu informações sobre a origem possível e o des-
tino das munições, ainda que questionada pela agência Fran-
ce-Presse (AFP) sobre os pormenores relativos a esta apreensão 
excecional no porto de Dakar, capital do país. O navio, descrito 
pelos portais eletrónicos especializados como um cargueiro de 
80 metros de comprimento, fez escala em Dakar, Senegal, para 
reabastecer, segundo as autoridades aduaneiras na declaração.

Inundações matam 10 
pessoas em Madagáscar
PELO menos 10 pessoas morreram na capital malgaxe, Antana-
narivo, em inundações causadas por fortes chuvas na segunda-
-feira à noite, segundo um balanço do Ministério do Interior. “As 
inundações causaram o colapso de casas e deslizamentos de ter-
ras em que as vítimas perderam as suas vidas”, disse Sonia Ray,
porta-voz do Gabinete de Gestão de Riscos e Desastres (BNGRC)
do ministério, à agência France-Presse. Além disso, duas pessoas
foram feridas e mais de 500 tiveram de abandonar as suas casas,
de acordo com um relatório divulgado ontem. Vinte comunas fo-
ram colocadas em alerta vermelho devido a “perigo iminente”.
Os bombeiros e a protecção civil foram mobilizados para evacuar 
as áreas de risco. Os ginásios foram requisitados e o Governo está 
a estudar a possibilidade de fechar escolas esta semana.

Ex-dirigente do PCCh 
condenado à morte por 
corrupção
UM dirigente do Partido Comunista de China (PCCh), já reforma-
do, foi condenado à morte, se bem que a pena tenha sido suspensa, 
por ter recebido mais de 450 milhões de yuans (4,5 mil milhões de 
meticais) em subornos. Wang Fuyu, de 69 anos, retirado da vida 
activa desde há três, era o segundo máximo responsável do PCCh 
na província de Guizhou, no cento do país, quando cometeu os 
crimes pelos quais foi julgado em Novembro e em consequência 
dos quais se conheceu ontem a sentença, segundo o jornal South 
China Morning Post, de Hong Kong. A sentença foi divulgada um 
dia depois de o caso ter sido divulgado na televisão estatal, em um 
programa sobre corrupção, em que se revelou que o ex-dirigente 
tinha chegado a um acordo com um administrador de uma em-
presa de bebidas, que está preso, a cumprir uma pena de 10 anos.

O LÍDER da oposição da Guiné-
-Conacri, Cellou Dallen Diallo,
pediu  na segunda-feira em
Bissau ao Presidente da Guiné-
-Bissau, Umaro Sissoco Emba-
ló, que convença os militares
no poder em Conacri sobre a
necessidade de um processo de
transição inclusivo.

Em declarações aos jorna-
listas à saída de uma audiên-
cia no Palácio da Presidência 
em Bissau, Dallen Diallo disse 
ter solicitado a intervenção de 
Sissoco Embaló para que fale 
“com os camaradas militares” 
e também com os homólo-
gos da CEDEAO (Comunidade 
Económica de Estados da Áfri-
ca Ocidental) e da União Afri-
cana.

“A Guiné-Bissau é um 
membro activo da União Afri-
cana e da CEDEAO esperamos 

que ajude a Guiné-Conacri a 
entrar para um diálogo sincero 
entre as autoridades instaladas, 
a CEDEAO, a União Africa-
na”, defende o líder da UFDG 
(União das Forças Democráti-
cas da Guiné).

Celou Dallen Diallo dis-
se ter vindo a Bissau primeiro 
para apresentar condolências 
ao Presidente Sissoco Embaló 
pelo recente falecimento, no 
dia 20 de Dezembro passa-
do, do ministro da Justiça da 
Guiné-Bissau, Mamadu Iaia 
Djaló, mas também para abor-
dar a situação na Guiné-Cona-
cri.

Dallen Diallo lembrou que 
quando os militares assumiram 
o poder na Guiné-Conacri, no
dia 5 de Setembro passado, 
derrubando o Presidente elei-
to Alpha Conde, prometeram 

um processo de transição in-
clusivo em colaboração com 
os partidos, mas lamentou que 
não exista diálogo entre as duas 
partes.

O opositor recordou que o 
país está neste momento sus-
penso da CEDEAO, da União 
Africana e muitos países e 
parceiros suspenderam a sua 
cooperação “à espera do fim da 
transição”.

“Para nós é urgente condu-
zir o país para as eleições livres, 
transparentes e inclusivas para 
dotar o país de instituições le-
gítimas que possam colocar em 
marcha o processo de reformas 
profundas para terminar com 
este flagelo que mina o fun-
cionamento das instituições e 
a sociedade guineense”, ob-
servou Cellou Dallen Diallo. 
(LUSA)

O 
SECRETÁRIO-GERAL 
da ONU, António Gu-
terres, pediu na se-
gunda-feira no Fórum 
Económico Mundial 

virtual de Davos (Suíça) vaci-
nas para todos de modo a su-
perar a pandemia de Covid-19. 

“Os últimos dois anos de-
monstraram uma realidade 
simples, porém dura: se dei-
xarmos alguém atrás, ficamos 
todos para trás”, destacou.

“Se não conseguirmos va-
cinar todas as pessoas, dare-
mos lugar a novas variantes 
que vão se espalhar através das 
fronteiras e paralisar a vida 
quotidiana e as economias”, 
acrescentou Guterres.

“A Organização Mundial 
da Saúde divulgou uma es-
tratégia para vacinar 40% das 
pessoas em todos os países no 
fim do ano passado e 70% em 

de informação são direitos fun-
damentais que devem ser ga-
rantidos. A democracia, que as 
autoridades militares afirmam 
construir, não pode existir sem 
a liberdade dos meios de comu-
nicação social. Através do uso 
desproporcionado da força e da 
detenção contínua de activis-
tas e jornalistas, as autoridades 
militares estão a demonstrar 
que não estão preparadas para 
encontrar uma solução nego-
ciada e pacífica para a crise”, 
comenta o Alto Representante.

Borrell sublinha que “a vio-
lência contra civis e a detenção 
contínua de activistas e jor-
nalistas colocam o Sudão num 
caminho perigoso, longe da paz 
e da estabilidade, e põem em 
risco a oportunidade de uma 
solução pacífica”.

A capital do Sudão, Car-
tum, viveu na segunda-feira 
mais um dia de violência, com 
milhares de manifestantes 
nas ruas alvo de “balas reais”, 
mas também bombas de gás 
lacrimogéneo, granadas de 
atordoamento e disparos de 
canhões de água, contam os 
médicos sudaneses, citados 
pelas agências internacionais. 
(LUSA)

COVID-19

SG da ONU pede vacinação 
de toda população mundial

O secretário-geral da ONU 
também exortou as principais 
potências a mostrar maior so-
lidariedade económica com 
os países em desenvolvimen-
to.

“Falta solidariedade mun-

dial”, afirmou. 
“Se não dermos alívio da 

dívida e financiamento aos 
países em desenvolvimen-
to, criamos uma recuperação 
desequilibrada que pode der-
rubar uma economia global 

inter-conectada”.
E “se não conseguirmos 

reduzir a desigualdade, obs-
truiremos o progresso econó-
mico de todas as pessoas em 
todos os países”, disse Guter-
res. (SWISSINFO)

António Guterres pede vacinas para todos 

meados deste ano”, mas “es-
tamos longe destes objecti-
vos”, lamentou.

“As taxas de imunização 
nos países de alta renda são, 

vertiginosamente, sete vezes 
mais altas nos países africa-
nos. Precisamos de equidade 
na questão de vacinas agora”, 
acrescentou.

Mil milhões 
de vacinas para África 

CONSIDERA UE SOBRE CRISE POLÍTICA NO SUDÃO

GUINÉ-CONACRI 

Poder militar 
não está preparado 
para solução pacífica

Opositor pede 
intervenção de Embaló 
no processo de transição

A UNIÃO Europeia considerou 
ontem que as autoridades mi-
litares no poder no Sudão des-
de o golpe de Outubro passado 
“não estão preparadas para en-
contrar uma solução negociada 
e pacífica para a crise”, após 
mais sete manifestantes terem 
sido mortos. 

Num comunicado ontem 
divulgado, o Alto-Represen-
tante da UE para a Política Ex-
terna, Josep Borrell, aponta 
que “pelo menos sete manifes-
tantes foram mortos e muitos 
outros feridos durante os pro-
testos em Cartum” na segun-
da-feira, elevando o número 
total de mortos durante os pro-
testos contra o poder militar 
para “mais de 70 desde 25 de 

Outubro de 2021”.        
“Nos últimos meses, a 

União Europeia e a comunida-
de internacional têm apelado 
repetidamente às autoridades 
militares para que se abste-
nham de violência contra ma-
nifestantes pacíficos. Mais uma 
vez, estes apelos têm caído em 
ouvidos moucos”, lamenta o 
chefe da diplomacia europeia.

Segundo Borrell, “as auto-
ridades militares têm limitado 
a liberdade de expressão e a 
liberdade de associação desde 
o golpe de Estado do ano pas-
sado”, tal como o demonstra o 
facto de, no domingo, ter sido 
retirada a licença da Al-Jazeera 
Mubasher no Sudão.

“A liberdade de expressão e 
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