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Registando a história de Moçambique

COVID-19

Nova Lei de Electricidade
Aumenta pressão
vai ao Conselho de Ministros sobre centros
de internamento

A nova lei deverá ajudar a acelerar a electrificação do país

O

GOVERNO poderá
aprovar, ainda este
ano, a nova Lei de
Electricidade, um
instrumento que
se acredita poder acomodar
as transformações ocorridas no sector nos últimos
anos.
O Ministro dos Recursos Minerais e Energia,
Max Tonela, que anunciou
o facto recentemente, em
Maputo, referiu que o novo
instrumento está em vias
de ser submetido ao Conselho de Ministros para apre-

ciação.
Segundo apurou o “Notícias”, a ideia é dotar o país
de um novo instrumento legal que responda aos
desafios actuais do sector.
Aliás, a Lei de Electricidade
em vigor data de 1997, facto que, por si só, já justifica a sua adequação a novas
realidades.
“Como pode depreender, esta é uma lei de natureza económica e, sendo o
sector de energia uma área
dinâmica, há que fazer reajustes”, explicou fonte pró-

xima do processo de revisão
da lei. Acrescentou que a
nova lei deverá dar primazia
a aspectos como o investimento privado, o acesso
universal preconizado até
2030, entre outros.
“É preciso lembrar, por
exemplo, que quando a lei
foi aprovada em 1997, o número de actores na produção de energia contava-se a
dedos. Tínhamos somente
a Electrcidade de Moçambique, Hidroeléctrica de
Cahora Bassa e MOTRACO,
mas hoje temos quase uma

dezena de actores e isso
traz desafios do ponto de
vista legal”, sustentou.
Refira-se que os ensaios
para a revisão da Lei de
Electricidade em Moçambique tiveram início em
2011 quando foi lançado um
estudo de diagnóstico das
matérias a serem revistas.
Há cerca de três anos foi
lançada a matriz da revisão
propriamente dita.
Em Moçambique, o
acesso à energia continua a constituir uma das
prioridades vinculadas à

geração de emprego, sustentabilidade ambiental e,
inclusivamente, ao fomento da coesão social e unidade nacional. Dirigindo-se
a parceiros de cooperação
do sector de energia, Max
Tonela assegurou que o Governo continuará a envidar
esforços para que todos os
moçambicanos
tenham
energia.
“Isto significa intensificar a construção de linhas
de transporte e distribuição
de energia eléctrica, bem
como a promoção do uso
de sistemas fotovoltaicos
e outras formas e energias
renováveis”, apontou. O
governante também reconheceu que o Executivo
tem consciência de que estes progressos são poucos,
tendo em conta o que ainda
há por fazer, pois a maioria
dos moçambicanos ainda
não tem energia em casa,
daí a necessidade de se
prosseguir com estratégias
mais adequadas, soluções
técnicas viáveis e financeiramente sustentáveis que
permitam atrair mais financiamento ao programa
de electrificação.
“Continuaremos empenhados na implementação
dos instrumentos estratégicos que visam à viabilidade e sustentabilidade do
sector eléctrico, nomeadamente a Estratégia Nacional de Electrificação e
o Plano Director Integrado de Infra-estruturas de
Electricidade 2018-2043,
que estabelece indicadores concretos, incluindo a
contribuição de integração
das energias renováveis na
matriz energética”, indicou
o governante.

LUTA CONTRA O TERRORISMO EM CABO DELGADO

ZANU-PF não vê problemas
na participação do Ruanda
e da República Emmerson Mnangagwa) e o Politburo
concordaram que Moçambique era uma República soberana capaz de celebrar acordos bilaterais com outras
repúblicas pelos seus interesses de segurança, como tal
não há preocupação do Zimbabwe sobre esse desdobramento,” disse Moyo.
Um contingente ruandês de mil homens desembarcou há cerca de duas semanas em Cabo Delgado para
ajudar as forças moçambicanas na luta contra o terrorismo. Porém, circularam nalguns círculos informações
sobre suposto mal-estar em alguns países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) pela

Sustenta melhora
renda dos produtores

chegada das forças ruandesas antes de contingentes da
organização regional. A SADC deve enviar nas próximas semanas a sua força à província de Cabo Delgado,
segundo decisão tomada na cimeira da dupla troika
da organização recentemente realizada em Maputo.
O porta-voz da ZANU-PF confirmou que o Exército
Nacional do Zimbabwe (ZNA) também fará parte da
Força Permanente da SADC (SADC SF).
“O Zimbabwe participará plenamente na ajuda aos
nossos irmãos e irmãs em Moçambique a lidar com a
agitação de Cabo Delgado (...)”, disse. - (NEW ZIMBABWE)
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OS últimos dias estão a ser
marcados por grande pressão
sobre os centros de internamento, o que exige adopção de
medidas colectivas para travar
o ritmo de transmissão do vírus que causa a Covid-19.
Dados do Ministério da
Saúde indicam que a cidade de
Maputo tem 334 camas ocupadas das 583 existentes, enquanto a província de Maputo
já ultrapassou a capacidade
instalada de 40 leitos. Sofala e Tete apresentam taxas de
ocupação de 35 e 31 por cento,
respectivamente.
A directora-nacional-adjunta de Saúde Pública, Benigna Matsinhe, alerta que o país
poderá viver uma situação
mais grave no próximo mês
de Agosto. Segundo a fonte, os
novos casos diários, internamentos e óbitos nos primeiros
19 dias de Julho sugerem que
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Bónus na telefonia limitados
à metade a partir de Agosto Pág. 4
Trinta e oito estrangeiros
proibidos de entrar no país
Pág. 6
A PARTIR das evidências reunidas até ao momento, sabe-se que o Coronavírus pode ser transmitido em TODAS AS REGIÕES, incluindo aquelas com
tempo quente e húmido. Independentemente do clima, adopte medidas de
proteção, a melhor das quais é lavar as mãos com frequência.

os níveis de contaminação da
pandemia estão a aumentar
de forma acentuada se comparado com igual período no
arranque da segunda vaga, em
Janeiro.
Nos últimos 19 dias, que
coincidem com o arranque da
terceira vaga, o país registou
24.381 infecções, 1132 internamentos e 260 óbitos, contra
9628 casos, 419 internados e
87 vítimas mortais registados
no início da segunda onda.
A análise da situação epidemiológica apresentada pela
directora de Laboratórios no
Instituto Nacional de Saúde,
Sofia Viegas, mostra aumento da taxa de positividade em
todo o país, com a excepção da
província de Tete, que apresenta descida.
Viegas precisou que os
distritos de KaMpfumu, na
capital; Matola, na província

MANIFESTAÇÕES NA ÁFRICA DO SUL

Um moçambicano
entre as vítimas
UM moçambicano está entre as
mais de 200 vítimas mortais das
manifestações pró-Zuma que se
registam na África do Sul.
A informação foi avançada ontem por Gabriel Chaúque,
presidente da Federação das
Associações de Moçambicanos
na África do Sul, quando fazia
balanço da situação dos compatriotas na esteira dos violentos
protestos no país vizinho.
A vítima, Belizário Francisco
Vilanculos, natural do distrito de
Zavala, província de Inhambane, perdeu a vida quando tentava, com outras pessoas, pilhar
um camião de mercadoria na
província de Kwazulu Natal.
Entretanto, fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros
e Cooperação disse ao “Notícias” que as representações diplomáticas e consulares ainda
estavam a trabalhar para obter
mais detalhes sobre esta morte.
Estão igualmente a fazer levantamento de eventuais moçam-

BREVES

Reaberto Instituto
Agrário de Bilibiza

JICA apoia programa
de resposta à pandemia

O INSTITUTO Agrário de Bilibiza, em Cabo Delgado, voltou a abrir as portas no dia 9 de Julho,
após reabilitação, na sequência da destruição que
sofreu num ataque terrorista ao distrito de Chiúre.
A infra-estrutura foi restaurada com apoio da
Agência Norte-americana para o Desenvolvimento Internacional (USAID), proporcionando
aos seus 300 estudantes condições para uma educação de qualidade.

DUZENTOS e quarenta um milhões de meticais serão
disponibilizados pela Agência Japonesa de Cooperação Internacional (JICA) para o Programa de Apoio
à Emergência, em resposta à crise da Covid-19, nos
próximos 18 meses. Para o efeito, o representante da
JICA em Moçambique, Endo Hiroaki, e a Ministra dos
Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Macamo, assinaram há dias um acordo de doação que prevê
disponibilização de viaturas para o transporte e distribuição de vacinas, aparelhos de medição de qualidade
dos imunizantes, entre outros.
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O PARTIDO no poder no Zimbabwe diz não estar preocupado com a chegada a Moçambique do contingente
militar do Ruanda para apoiar o país na luta contra o
terrorismo na província de Cabo Delgado.
O porta-voz da ZANU-PF (União Nacional Africana
do Zimbabwe-Frente Patriótica), Simon Khaya Moyo,
disse que o desdobramento das forças zimbabweanas
foi discutido na passada quarta-feira pelo Politburo do
partido no poder no Zimbabwe, tendo ficado aceite
que Moçambique é um país soberano capaz de celebrar
acordos com qualquer um sem envolvimento da SADC.
“A posição foi esclarecida e o Presidente (do partido

O número de internamentos subiu de forma vertiginosa nos últimos dias

de Maputo; Bilene, em Gaza;
Vilankulo, em Inhambane; e
Chiúta, em Tete, são os que registam a mais elevada prevalência da doença.
Acrescentou que 300
amostras foram enviadas há
dias à Alemanha, no âmbito da
vigilância genómica visando à
detecção de novas variantes,
e 50 deverão ser despachadas
para a Suécia nos próximos
dias, com a mesma finalidade.
Sobre a actualização diária
de dados sobre a doença, as
autoridades diagnosticaram
1373 infecções pelo coronavírus, fazendo com que o cumulativo de pessoas infectadas
ultrapasse os 100 mil casos.
Entre domingo e ontem, 54
pacientes com complicações
respiratórias deram entrada
nos centros de isolamento,
onde entretanto 34 tiveram
alta. Assim, 481 doentes continuam a receber cuidados hospitalares.
O Ministério da Saúde
anunciou a morte de 20 pessoas na capital do país, províncias de Sofala, Gaza e Maputo.
A proporção de indivíduos
recuperados da Covid-19 é de
76 por cento com declaração,
ontem, de mais 123 curados.
Neste momento, o país soma
20.804 casos activos e 1138
óbitos devido à doença.

bicanos que terão sofrido com a
situação.
Recorde-se que, após a prisão do ex-Presidente da África
do Sul Jacob Zuma, iniciaram
manifestações, sobretudo nas
províncias de Kwazulu Natal
e Gauteng, acompanhadas de
PUBLICIDADE

pilhagens a supermercados e
lojas, bem como incêndios de
camiões.
As Forças Armadas sul-africanas foram destacadas às ruas a
fim de conter as acções de violência que já levaram mais de
2500 pessoas à prisão.
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PRIMEIRO PLANO

NA HORA DO BALANÇO

Sustenta melhora
renda dos produtores
Ministro Correia no encontro com pequenos agricultores comerciais emergentes em Monapo

O testemunho
dos beneficiários

O Sustenta promete mudar a agricultura no país

SÉRGIO FERNANDO

O

PROGRAMA nacional de integração da agricultura familiar
em cadeias de
valor produtivas, Sustenta, está a gerar um impacto positivo no seio dos
agricultores, garantindo a
melhoria da renda anual,
mercê da implementação
de acções para a mecanização da produção agrícola.
O facto foi dado a conhecer pelo Ministro da
Agricultura e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, durante a sua recente

visita de trabalho aos distritos de Nacala-Porto e
Monapo, na província de
Nampula, para, entre outros objectivos, fazer o balanço das actividades e dos
investimentos realizados
no quadro do Sustenta,
sobretudo, na campanha
agrícola 2020/2021.
Citando
estatísticas
nacionais, Correia disse
que o rendimento anual
de uma família camponesa se situa em 12 mil meticais, o que significa que
esse agregado sobrevive
com mil meticais mensal.
Entretanto, as projecções
do sector de Agricultura
e Desenvolvimento Rural

mostram que para uma família suprir as suas necessidades básicas precisaria
de uma renda anual de 49
mil meticais.
E o programa Sustenta
definiu a necessidade de
se sair dos 12 mil meticais
para os 49 mil, como o
primeiro passo para o país
sair da pobreza.
“A nossa tarefa é avaliar o desempenho, promover o diálogo com os
camponeses para melhorar e calcular o impacto da
iniciativa governamental,
para ver se está a funcionar
nos moldes para os quais foi
instituído”, disse Correia.
O distrito de Monapo

é uma região que na campanha agrícola 2020/2021
enfrentou uma realidade
muito dura, quanto à disponibilidade de água para
facilitar o crescimento das
culturas. As chuvas caíram
de forma muito irregular.
O ministro da Agricultura e Desenvolvimento
Rural considera, entretanto, que a falta de chuva, a
existência de pragas e outros factores adversos são
realidades quase sempre
presentes do agricultor.
O Sustenta foi instituído,
especificamente, para ter
a capacidade de resistir a
essas adversidades, afirmou.

OS resultados do Sustenta
são visíveis. As famílias têm
reservas alimentares garantidas. Aliás, foi dada uma
oportunidade aos produtores
locais para apresentarem o
seu testemunho.
Bernardo Jaime, de 38
anos, indicou que a sua capacidade de produção disparou. Ele produzia 700 quilogramas de culturas diversas
por hectare, mas o apoio que
recebeu no âmbito do Sustenta permitiu o aumento
das suas habilidades, pelo
que passou a ter o rendimento de 1,5 toneladas por

hectare.
A pequena agricultora
e comerciante emergente
(PACE), Sheherazat Semedo,
que recebeu tractor para a
lavoura, sementes melhoradas, fertilizantes e outros insumos, aumentou a sua área
de produção de 10 para 50
hectares.
“Não posso revelar os
valores que ganhei, mas o
rendimento triplicou. Os
fertilizantes melhoraram a
qualidade do solo, porque
nunca tínhamos usado os
adubos. Antes ganhávamos
por sorte e dependíamos da

graça de Deus”, afirmou.
Carlos Sebastião, outro
camponês, informou que os
seus rendimentos também
dispararam de 12 mil meticais
por ano, para 67 mil meticais
na campanha em curso. Para
Correia, a transformação da
renda dos pequenos agricultores constitui a essência
do Sustenta para combater a
pobreza no país.
A empresa Agrico Marketing entrou para o grupo dos
beneficiários do Sustenta
para dinamizar a cadeia de
valor do sector da agricultura. Para o efeito, beneficiou

de um financiamento na ordem de 590 mil dólares (37,5
milhões de meticais) para
implantar uma fábrica de
processamento de gergelim.
Segundo apurou o “Notícias”, o equipamento da
fábrica absorveu um investimento de 1,5 mil dólares (95
mil meticais). O director-geral da Agrico Marketing,
Anwar Junadu, disse que a
indústria vai fazer, numa
primeira fase, a limpeza de
gergelim e, mais tarde, o
descasque para que seja comercializado no mercado
europeu.

Mercado justo

Assistência técnica
fortalecida

A debulha do gergelim

Inauguração da fábrica de processamento de gergelim

O SECRETÁRIO do Estado
na província de Nampula,
Mety Gondola, entende
que o programa Sustenta é
uma resposta para reforçar
a assistência técnica aos
produtores, para incentivar a cultivar produtos alimentares e de rendimento.
Neste momento, a pro-

víncia de Nampula conta com 517 extensionistas que trabalham junto
das comunidades, onde a
questão de escoamento representa o maior desafio.
Porém, Gondola garantiu
que o Governo vai trabalhar com os PACE, os quais
lhes foi conferida a capa-

cidade de absorver a produção dos seus pequenos
agricultores.
Informações em nosso
poder referem que 80%
dos moçambicanos pratica
a agricultura.
“A prioridade para Moçambique sair da pobreza é
trabalhando com a maio-

ria, oferecendo oportunidades justas. Há outros
que não conseguem no
primeiro ano e lutam para
conseguir no ano seguinte.
Não temos condições para
abranger todos de uma
única vez, precisamos caminhar de forma gradual”,
disse Correia.

O MINISTRO da Agricultura e Desenvolvimento Rural
defende a necessidade de se
adoptar um mercado justo,
onde os fomentadores das
diversas culturas alimentares
e de rendimento devem ter
em conta o produtor. Exortou aos empresários no sentido de comprar a produção
com a consciência de ajudar
os camponeses.
Anunciou que a produção
de oleaginosas, como o algodão, o gergelim e a soja subiu
20%, o que é significativo
para as exportações. Porém,
o principal desafio é garantir que os produtos que vão
à exportação saiam a preço
justo.
O exercício de exportar
requer um espírito de responsabilidade e honestidade.
“Aquele que exporta um produto que vale mil dólares no
mercado internacional, mas
declara nas Finanças 500 dólares, significa que o país está

a ganhar apenas a metade do
que devia”, referiu.
Para Correia, as autoridades e os intervenientes
da cadeia de valor precisam
resolver a questão de perdas
de divisas que resultam das
trocas comerciais. O gergelim, por exemplo, vai atingir cerca de 150 milhões de
dólares (9,5 mil milhões de
meticais) por produção nacional e o grande esforço vai
consistir na fiscalização das
pautas para garantir a transparência.
A eliminação de esquemas fraudulentos permite a
robustez da economia nacional, facto que vai acabar
com a dependência externa.
Por isso, é importante que os
exportadores tenham consciência no sentido de envolver as autoridades para que
as dificuldades do dia-a-dia
possam ser encontradas em
conjunto e de forma coordenada, afirma.

“Somos um país com regras e com objectivos claros
para tirar os moçambicanos
da pobreza. Não vamos tolerar as situações que geram a
desvalorização da produção
nacional, para haver fuga de
divisas”, indicou.
É que, de acordo com o
ministro, em todos os anos
o país é obrigado a fazer a
gestão da política monetária
com dependência, porque
importamos mais do que
exportamos, uma realidade
que condiciona a gestão do
metical.
Reiterou que as Alfândegas estão a trabalhar para
apertar o cerco contra a falsificação das declarações no
acto de exportação. Trata-se
de uma atitude que defrauda
o Estado moçambicano.
A meta do sector é inverter a balança de pagamentos
de produtos agrícolas. E isso
passa por fiscalizar o valor
da produção que está a sair.

A acção integrada entre as
Alfândegas, a inspecção do
Ministério da Agricultura e
Desenvolvimento Rural visa
estabelecer um ponto de ordem.
“Apelamos aos exportadores a fazerem um negócio
honesto. Somos moçambicanos e está em causa a vida de
milhares de moçambicanos.
O tempo é de adversidades.
Ninguém espera que as nações tenham um crescimento
económico”, disse.
Segundo Correia, se o
país está a investir em novas
fábricas, então torna-se imperioso garantir que o rendimento possa se reflectir na
vida da população que está
nas zonas rurais a produzir.
O ministro entende que
não pode ser uma classe exportadora a colocar em causa
os objectivos de uma nação,
por isso apelou aos produtores para continuar vigilantes
em relação ao preço justo.
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Município procura
parceiros para
construir habitações
dos pela República Popular da
China. As casas destinavam-se
aos técnicos do Programa de
Desenvolvimento Municipal de
Maputo (PROMAPUTO), como
um incentivo para a sua retenção.
Em 2017, com a celebração de um acordo entre Maputo e Ankara, foi anunciada a
edificação no espaço de cinco
mil apartamentos destinados
a jovens de classe média/alta.
Entretanto, o projecto não
avançou e as casas continuam
abandonadas.

Vandalização de PT
deixa Djonasse
sem corrente
PELO menos 90 famílias do bairro
Djonasse, distrito de Boane, província de Maputo, estão sem corrente
eléctrica desde sábado devido à vandalização de um Posto de Transformação (PT).
O crime prejudicou os moradores,
sobretudo os comerciantes que têm
produtos cuja conservação depende
da disponibilidade de energia.
O director da Área de Serviço ao
Cliente de Boane, Cremildo Elias,
afirmou que a EDM estava a mobilizar recursos humanos e materiais
para Djonasse para restabelecer o
sistema eléctrico e repor o fornecimento de energia.
Apontou que a empresa somou
prejuízo de cerca de 850 mil meti-

cais com a sabotagem do PT, montado nos finais do ano passado.
Segundo a EDM, esta é a segunda
vez, em menos de uma semana, que
malfeitores vandalizam PT na província de Maputo.
“Na semana passada, houve roubo de cabos eléctricos em Mahlampsene, prejudicando 455 famílias”,
disse.
A EDM lamenta os transtornos
que a situação causa aos clientes dos
bairros afectados e apela à vigilância
da população e denúncia de actos
que atentam à integridade das infra-estruturas eléctricas.
O “Notícias” apurou que a Polícia em Boane já dispõe de pistas dos
possíveis autores do crime.
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FARMÁCIAS DE SERVIÇO
ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791
SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190
FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e
735
MALHANGALENE – Av. Vladimir Lenine,
2791, r/c
XITSUNGU – Av. de Moçambique, 4153,
r/c
MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425
DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere, 764

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

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

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

Polícia reforça fiscalização
Área destinada à construção de habitações sociais

O

MUNICÍPIO de Maputo está à procura de
parceiros para construir habitações sociais numa área onde
estão erguidas 150 casas no
bairro do Zimpeto.
A busca de novos parceiros
surge após o fracasso do projecto das cinco mil casas no
quadro de uma parceria entre
os municípios de Maputo e de
Ankara, da Turquia.
O presidente do Conselho
Municipal da Cidade de Maputo, Eneas Comiche, disse que o
município está ciente das difi-

culdades da juventude para ter
habitação condigna e de baixa
renda, sendo por isso que tem
estado a trabalhar para identificar soluções estratégicas.
De entre as medidas adoptadas, consta o estabelecimento de parcerias com o Fundo
para o Fomento de Habitação
para a construção de 100 casas
e a infra-estruturação de 400
talhões para serem disponibilizados à juventude a custos
acessíveis na KaTembe.
“Temos consciência de que
muito trabalho está a ser feito,
mas ainda há muito a ser em-

preendido para que os jovens
se revejam nas iniciativas do
Governo e do Conselho Municipal”, acrescentou Comiche.
A construção do complexo
residencial de 150 casas do Zimpeto iniciou em 2008 e em
2012 já havia recebido os primeiros residentes. O condomínio era composto por casas
do T2 e T3, erguidas numa área
de 17 hectares.
Para a concretização do
projecto, foram investidos
cerca de 4,8 milhões de dólares (305,2 milhões de meticais
ao cambio do dia), financia-

A POLÍCIA da República
de Moçambique (PRM)
está a intensificar a fiscalização em diversos
pontos da cidade e província Maputo para fazer
cumprir as medidas de
prevenção da Covid-19.
A campanha abrange
a inspecção de restaurantes, bares, “bottles
store”, barracas, mercados, entre outros locais onde são reportadas
irregularidades,
entre
as quais a superlotação,
funcionamento fora do
horário, poluição sonora
e falta de uso da máscara

de protecção facial.
A acção decorre em
coordenação com a Inspecção Nacional das Actividades
Económicas
(INAE), Polícia Municipal e de Trânsito.
Carmínia Leite, porta-voz da PRM na província de Maputo, assegurou que a corporação
vai monitorar permanentemente o funcionamento destes locais, de
modo a fazer cumprir as
recomendações das autoridades.
“Notamos que muitos
cidadãos só usam a más-

cara quando se apercebem da chegada da
Polícia. Quando abordados, alguns alegam que
padecem de problemas
respiratórios”,
explicou.
Enquanto isso, a Polícia de Trânsito (PT) reforça a fiscalização nos
transportes públicos de
passageiros para combater a superlotação.
José
Nhantumbo,
chefe da Secção de Relações Públicas da Polícia de Trânsito na cidade
de Maputo, garantiu que
a corporação vai con-

tinuar posicionada nas
estradas da capital para
inspeccionar a lotação
e o uso de máscaras nos
transportes públicos.
“Queremos
evitar
que os autocarros sejam
locais de propagação do
novo coronavírus, sobretudo nesta altura em
que o número de casos
e de mortes pela doença
está a aumentar”, sublinhou.
Apontou que a tripulação dos autocarros deverá pagar multa de 500
meticais por cada passageiro a mais.

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

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

O

PREÇO do cimento de construção
mantém a tendência
crescente na província de Nampula,
que tem em funcionamento três fábricas localizadas na
cidade portuária de Nacala.
Nos últimos seis meses o preço de um saco de cimento tem
custado entre 500 a 520 meticais nos revendedores autorizados e também no mercado
informal nas bermas da estrada.
Bonifácio Timóteo, guarda-nocturno de profissão, lamenta esta situação que o impede de construir casa própria
com o seu rendimento mensal,
uma vez que diz não estar habilitado a empréstimo bancário.
“Sou natural de Alto-Molócuè
[província da Zambézia] e trabalho na cidade Nampula há
quatro anos. Consegui um terreno, mas o preço do cimento
está muito alto e não consigo
comprar. Fazer casa com bloco
de matope não é opção, para
mim”, afirmou.
O jovem disse aguardar,
com ansiedade, a disponibilização, no mercado local, do cimento fabricado na província
de Maputo que, pelas notícias
que acompanha, é mais barato.
“Se esse cimento que fazem
em Maputo chegar aqui com
esse preço baixo de certeza
que muitos como eu poderão
começar a construir para ter

Contrariamente ao que acontece na cidade e província de Maputo, o preço do cimento em Nampula continua elevado

casa e deixar de pagar renda”,
vaticinou.
Aziza Salimo, mãe de
um adolescente de 18 anos,
vive em casa arrendada,
facto que sobrecarrega as
suas despesas. Ela também
está na expectativa de que
o preço do cimento baixe.
“Tenho meu espaço na zona
do condomínio, mas infelizmente o material principal,
que é o cimento, está sempre a
subir de preço. Oxalá as coisas
mudem em breve se aparecer
mais produto no mercado”,
afirmou.
Em Janeiro, as empresas

produtoras de cimento ajustaram o preço devido ao incremento dos custos de importação, aliados à subida da taxa de
câmbio na altura.
Com o reajuste, o cimento
nacional passou a ser comercializado a preços que variam
de 470 a 490 meticais o saco de
50 quilogramas.
Contrariamente a estes
valores, a Dugongo Cimentos,
SA, inaugurada a 26 de Maio
passado no distrito de Matutuíne, província de Maputo,
está a comercializar o saco a
preços que variam de 275 e 290
meticais à porta da fábrica, um

valor que é 100 meticais menos
do que é praticado por outras
unidades industriais.
A fábrica tem uma capacidade de produção de 1.8
milhão de toneladas por ano,
empregando 500 pessoas, dos
quais 400 moçambicanos.
Diferentemente das outras,
a unidade industrial de Matutuíne tem a particularidade de
utilizar matéria-prima local,
nomeadamente o clinquer.
O clinquer, produzido pela
fábrica, pode também ser adquirido por outras unidades
de produção de cimento em
Moçambique, uma vez que

esta matéria-prima é neste
momento importada de vários
mercados.
Os revendedores de cimento recusaram a prestar
declarações à AIM sobre o assunto.
Contactado o director
provincial da Indústria e Comércio, Alfredo Nampuio,
ressalvou que o mercado de
Nampula está aberto.
“O mercado está aberto
e se algum agente comercial
decidir vender cimento produzido seja onde for, só tem
que respeitar as regras. Aguardemos por isso, pois o que
orienta o negócio é a oferta e a
procura”, disse.
A província de Nampula conta com três fábricas de
cimento todas em Nacala,
nomeadamente Cimentos de
Moçambique, “Fábrica de Cimentos e Cimentos Maiaia,
tendo esta última entrado
recentemente no mercado.
Esta abastece, igualmente, as
províncias nortenhas de Cabo
Delgado e Niassa, e alguns estrangeiros.
Moçambique dispõe de 16
produtoras de cimento, nove
das quais na província de Maputo e as restantes sete em
Sofala, e as restantes em Nampula e Cabo Delgado. Toda ela
têm, conjuntamente, a capacidade anual de produzir 7 milhões de toneladas de cimento. - (AIM)

BANCO DE MOÇAMBIQUE
TAXAS DE CÂMBIO PRATICADAS PELOS BANCOS COMERCIAIS NAS SUAS TRANSAÇÕES
MOEDAS : [USD/MZN ]
DATA :19/07/2021
09:30
BANCOS

12:30

TAXAS DE CÂMBIO

TAXAS DE CÂMBIO

COMPRA

VENDA

COMPRA

VENDA

COMPRA

VENDA

ABC

63,00

64,26

63,00

64,26

63,00

64,26

ABSA

62,90

64,16

62,90

64,14

62,90

64,16

BCI

63,00

64,26

63,00

64,26

63,00

64,26

BIM

62,95

64,21

62,95

64,21

62,95

64,21

BNI

62,92

64,18

62,92

64,18

62,92

64,18

ECOBANK

62,95

64,21

62,95

64,21

62,95

64,21

FIRST CAPITAL BANK S.A.

62,90

64,16

62,90

64,16

62,90

64,16

FNB

63,00

64,26

63,00

64,26

63,00

64,26

MZB

62,90

64,16

62,90

64,16

62,90

64,16

SGM

63,00

64,26

63,01

64,27

63,00

64,26

UBA

62,95

64,21

62,95

64,21

62,95

64,21

ÚNICO

63,00

64,26

63,00

64,26

63,00

64,26

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA PONDERADA

62,97

64,23

62,97

64,23

62,97

64,23

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA DE REFERÊNCIA

63,60

63,60

COMPRA
TAXA DE CÂMBIO

O candidato único à Bastonário da OrdEM, Felciano Dias, defende o aumento do número de estudantes de
engenharia na agremiação

OS membros da Ordem dos Engenheiros de Moçambique (OrdEM)
vão às urnas, na próxima quinta-feira, dia 22 do mês corrente, eleger
os novos órgãos sociais da agremiação para o período 2021/2025.
De referir que, face à situação actual caracterizada pela pandemia da
Covid-19, a votação será feita com
recurso às plataformas digitais.
Em declarações ontem ao “Notícias”, Feliciano Dias, candidato à
Bastonário da OrdEM, pela Lista “A”,
a única concorrente, afirmou ter
chegado o momento da agremiação
profissional que reúne a classe dos
engenheiros no país “ter uma nova
forma de estar na sociedade”.
“Para este efeito, iremos incentivar a adesão de estudantes aos cursos de engenharia e contribuir para a
melhoria dos processos de formação
de engenheiros e da sua integração
na esfera produtiva, rumo ao desenvolvimento do país”, disse.
Segundo ele, a criação de colégios de Informática e Computadores e de Minas e Geotécnica, “que
se juntarão aos outros cinco tradicionais em função, irá assegurar a
transição que a OrdEM pretende e
o mundo actual impõe, isto é, para

a era digital e para a participação
na gestão dos recursos naturais
que constitui o principal desafio da
agenda de desenvolvimento nacional actualmente”.
“O nosso programa de candidatura baseia-se em cinco pilares,
nomeadamente a consolidação da
OrdEM; parceira com as autoridades
governamentais e privadas; modernização da gestão de membros e serviços prestados ao engenheiro; elevação dos índices de transparência e
de equidade na gestão dos recursos
da organização; e promoção de inovação e empreendedorismo no seio
dos membros”, afirmou.
A fonte acrescentou ainda que
o propósito da candidatura da Lista
“A” é garantir que no final do mandato, em 2025, a Ordem esteja presente em todas as províncias do território nacional.
“É assim que propomos, em conjunto com os núcleos provinciais e
comissões instaladoras, desenvolver
acções para dotá-los de capacidade
de recepção e análise dos pedidos
de adesão de novos membros, bem
como criar capacidade local para a
geração de receita e angariação de
parcerias locais”, frisou.

63,60

VENDA

62,97

MÉDIA

64,23

63,60

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)
OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO, REFERENTES AO DIA
19 de julho de 2021
1. OPERAÇÕES POR INICIATIVA DAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

2. OPERAÇÕES POR INICIATIVA DO BANCO DE MOÇAMBIQUE

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

Permutas de Liquidez entre Instituições de Crédito
Prazo
SEM GARANTIA
(dias)
Valor
Taxa
7 dias
400,00
13,25%

COM GARANTIA
Valor
Taxa

Bilhetes do Tesouro - Emissão Primária
Colocações por prazo
91 dias
Valor colocado Tipo A
231,00
Taxa Média Ponderada
13,38%
Data última colocação

…
Facilidades Permanentes de Depósito e de Cedência (FPD e FPC)
Prazo
FPD
FPC
(dias)
Valor
Taxa(a)
Valor
Taxa(a)
Overnight
4.200,84
10,25%
16,25%

182 dias
1.400,00
13,43%

364 dias
3.650,00
13,40%

Total/Média
5.281,00
13,41%
7-jul-21

7-jul-21

7-jul-21

7-jul-21

Valor colocado Tipo B
Taxa Média Ponderada

0,00
-

397,00
13,43%

273,00
13,40%

670,00
13,42%

Data última colocação

n.a

21-jun-21

21-jun-21

21-jun-21

BT em Carteira
Taxas BT em Carteira

13.666,00
13,35%

40.487,00
13,23%

79.678,00
11,55%

133.831,00
12,25%

13,35%

13,44%

13,39%

13,40%

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

63 dias

Total / Média

Valor Títulos Vendidos
Taxa Média Ponderada

57.580,65
13,29%

2.316,64
13,36%

105,30
13,37%

57.580,65
13,29%

Data da última venda

19-jul-21

14-jul-21

14-jul-21

19-jul-21

Taxa últimas 6 colocações

(a) Taxas pré-fixadas do BM.

Transacções de Títulos entre Instituições de Crédito
Prazo

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA
COM REVENDA

(dias)

Valor

VENDA DEFINITIVA

Taxa

3. COMPRA E VENDA DE TÍTULOS

(b)

Valor

Taxa

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

NO MERCADO SECUNDÁRIO

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

Data da última compra

Engenheiros vão às urnas
eleger novos órgãos sociais

TAXAS DE CÂMBIO

TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA 19.07.2021

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

NA PRÓXIMA QUINTA-FEIRA

15:30

Taxa Méd. Pond.

-

-

-

-

Bancos p/ Bancos

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxa Méd. Pond.

-

-

-

-

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

127.969,11
5.861,89

6-nov-17

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

n.a.

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

11-out-16

Total / Média

1.989,66
21,00%

n.a.

n.a.

6-nov-17

2 - 7 dias

+ de 7 dias

Total / Média

0,00
-

0,00
-

0,00
-

n.a.

n.a.

n.a.

31 - 63 dias

+ de 63 dias

Total / Média

2.953,34
14,89%

192,99
17,00%

14.236,78
13,97%

11-out-16

11-out-16

11-out-16

5. NOTAS EXPLICATIVAS
Bilhetes do Tesouro (BT's) - são valores mobiliários escriturais representativos de empréstimos de curto prazo da República
de Moçambique, denominados em moeda nacional e destinam-se ao financiamento do défice de tesouraria corrente do
Estado e às intervenções do Banco de Moçambique no âmbito da política monetária. Os BT's são vendidos em sistema de
leilão aos operadores do mercado monetário.
Operações com acordo de recompra – venda de títulos com o acordo de recompra assumido pelo vendedor,
conjugadamente com acordo de revenda assumido pelo comprador, para liquidação em data pré-estabelecida.

(b) Bilhetes do Tesouro.

4. INDEXANTE ÚNICO - PRIME RATE DO SISTEMA FINANCEIRO
MOÇAMBICANO (A VIGORAR DE 01-07-2021 A 31-07-2021)
Descrição
Taxa de juro de política monetária (MIMO)
Indexate Único
Prémio de Custo
6%
Prime Rate do Sistema Financeiro Moçambicano

Taxa

5%

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

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

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

18,90%

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

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

Maputo, 19 de Julho de 2021.
Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE

MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº 074/21
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 19 Julho
de 2021
PAÍSES

MOEDAS

CÂMBIOS(MT)
COMPRA
VENDA

Estados Unidos(a)

Dolar

62,97

64,23

63,60

4,34
5,67
4,34
1,48
2,81

4,43
5,78
4,43
1,51
2,86

4,39
5,73
4,39
1,49
2,84

575,38
78,56
27,21
166,59

586,90
80,13
27,76
169,92

581,14
79,35
27,49
168,25

12,12
49,40
9,70
9,70
9,98
86,27
7,05
7,24
68,54
74,20

12,37
50,39
9,89
9,90
10,18
88,00
7,19
7,39
69,91
75,69

12,25
49,90
9,80
9,80
10,08
87,14
7,12
7,32
69,23
74,95

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

MÉDIA

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

A PARTIR DE 28 DE AGOSTO

BM indica inspectora
Bónus
na
telefonia
para monitorar
limitado à metade
Standard Bank
O BANCO de Moçambique (BM) acaba de indicar Zaitina Raúl Chilaúle,
quadro-sénior da instituição, para
desempenhar as funções de inspectora residente no Standard Bank, S.A.
A indicação de Zaitina Chilaúle surge
na sequência das sanções impostas ao
Standard Bank, S.A.
Em comunicado de imprensa,
o BM refere que as funções da nova
inspectora tem efeitos a partir de 19
de Julho corrente, competindo-lhe,
entre outras tarefas, monitorar a implementação do plano de acções dos
accionistas.

“Ela vai, igualmente, acompanhar
e analisar os desenvolvimentos no
sistema de governação e controlo interno do banco, e participar em reuniões relevantes dos órgãos colegiais”,
refere.
O Banco de Moçambique realça
ainda no comunicado que os accionistas do Standard Bank, S.A. continuam a colaborar, tendo em vista
à implementação do plano de acções
para a correcção das irregularidades
identicadas, e que todas as operações
no sistema bancário decorrem dentro
da normalidade.

O BÓNUS no serviço de telefonia móvel não deverá exceder a 50 por cento
do valor facial da recarga, segundo clarificou, ontem, o Instituto Nacional das
Comunicações de Moçambique (INCM).
Num comunicado de imprensa enviado
ao “Notícias”, o regulador das comunicações no país esclarece que os bónus
não foram cortados, sendo que os operadores podem continuar a oferecê-los,
desde que não excedam os limites estabelecidos na resolução que entra em vigor a 28 de Agosto próximo. Segundo o
INCM, a oferta do bónus de forma continuada e ilimitada gera incapacidade dos
operadores de continuar a expandir a
rede para as zonas não cobertas; limita a

inovação na rede; dificulta a melhoria da
qualidade do serviço (QoS) prestado aos
consumidores e o pagamento das tarifas de interligação entre os operadores.
Acrescenta que dos 14 milhões de subscritores no país, apenas 50 mil beneficiam dos bónus ilimitados, não sendo
válido em determinadas zonas rurais, o
que leva à constatação de existência de
preços discriminatórios. Dá conta ainda que alguns operadores, para além de
apresentarem um número considerável
de estações de base (antenas celulares BTS) inoperacionais, também solicitam
continuamente a isenção do pagamento
de taxas regulatórias, referentes às BTS
localizadas nas zonas rurais.

PAÍSES
Japão
Malawi
Tanzânia
Zimbabwe

MOEDAS
Iene
Kwacha
Shilling
Dólar

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

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...
3. OURO/-USD/Onça:
Compra............. 1.807,88000
Venda.............. 1.808,86000

3,2500000
0,1521300

%
%

Maputo, 20.07.2021
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão
cambial reportada pelos Bancos Comerciais ao longo do dia.
(b) Taxas de câmbio resultantes do cruzamento entre a taxa de câmbio do
USD/MZN e do dólar face as restantes moedas no mercado Internacional,
obtidas através da Reuters.

Acesse https://t.me/Novojornal
CIDADE DA BEIRA

Terça-feira, 20 de Julho de 2021

Restabelecido
sistema de esgotos

Detidos por promoção
de festa clandestina
NOVE indivíduos estão detidos
desde domingo na 6ª e 7ª esquadras da Polícia da República de
Moçambique (PRM), na cidade
da Beira, por terem sido encontrados numa festa clandestina.
A “farra” foi promovida
numa residência na zona do Solar das Andorinhas, no bairro da
Manga.
De acordo com o porta-voz
da PRM em Sofala, Dércio Chacate, a detenção surgiu após
uma denúncia popular, tendo
as autoridades policiais prontamente actuado acompanhadas
pela Inspecção Nacional de Actividades Económicas (INAE).
Segundo Chacate, trata-se

F

OI restabelecido há
dias o funcionamento do sistema
de esgotos colapsado no início deste
mês, gerando dificuldades
no transporte das águas
residuais da cidade da Beira.
O anúncio foi feito pelo
director-geral dos Serviços Autónomos de Saneamento da Beira, Moisés
Chenene, num contacto
com a imprensa.
Segundo disse, os trabalhos de reposição consistiram na reparação da
conduta que transporta os
resíduos que havia sofrido
grandes golpes permitindo
a absorção de areias.
Explicou que a primeira intervenção foi feita na
zona do Maquinino, onde
os técnicos dos Serviços
Autónomos de Saneamento da Beira realizaram os
testes, após reposição do
sistema. Esta fase de ensaio
incluiu o bombeamento do
esgoto entre as estações
elevatórias 1 e 2 da cidade.
Durante o processo,
segundo Moisés Chenene,
não foi constatado qualquer constrangimento ou
fuga de esgotos pela rede,
facto que sinaliza que o
trabalho realizado saiu
com perfeição.
Depois desta operação,
a fonte explicou que foi
aberta parte da via que havia sido encerrada para dar
lugar às obras de repara-
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de violação clara das medidas de
prevenção contra o novo coronavírus. Chacate referiu ainda
que algumas das pessoas, ao
aperceberem-se da chegada os
membros da PRM, puseram-se
em fuga, tendo sido possível
deter sete mulheres e dois homens.
O porta-voz da PRM revelou
que diligências já foram efectuadas e o processo será encaminhado ao Ministério Público,
no sentido de responsabilizar os
infractores.
“Todas as pessoas que forem
encontradas a violar o decreto serão responsabilizadas pelo
crime de desobediência”, ad-

vertiu.
Entretanto, dados facultados pela INAE em Sofala dão
conta que durante o fim-de-semana nove unidades económicas foram notificadas e quatro
suspensas por incumprimento
do horário de encerramento,
venda e consumo de bebidas alcoólicas.
Trata-se de três barracas e
um “take away”, cujos proprietários foram surpreendidos durante a fiscalização a transgredir
o decreto presidencial.
A INAE e a PRM prometem
intensificar a fiscalização visando conter a propagação do novo
coronavírus.

DOENÇAS RESPIRATÓRIAS

Aumenta procura
por tratamento

Equipa dos serviços de saneamento repara um dos sistemas de esgoto do Maquinino

ção do sistema na zona do
Maquinino. Esta situação
obrigou à redução do número de camiões da instituição que circulam na via
ou estão estacionadas naquele local.
Sublinhou que foram
cerca de 600 metros de intervenções técnicas subterrâneas onde também há
redes de água, de corrente

eléctrica, sistema de comunicações, o que obrigou a equipa do serviço de
saneamento a contactar
as respectivas entidades,
a fim de acompanharem o
processo, como estratégia
para evitar futuros transtornos.
Moisés Chenene garantiu, entretanto, que a partir
desta semana vão decorrer

trabalhos de enchimento
total da vala aberta com
solos e a devolução da rede
pluvial para, à posterior, a
brigada de manutenção de
estradas do Conselho Municipal da Beira finalizar a
actividade.
Enquanto decorriam os
trabalhos de cura da betonagem na conduta da
zona do Maquinino, o res-

ponsável da área disse que
a equipa dos Serviços Autónomos de Saneamento
estava igualmente a intervencionar a rede de esgotos do bairro do Macúti,
próximo ao Consulado do
Zimbabwe.
Chenene revelou ainda
que as próximas intervenções estão previstas para a
zona da Ponta-Gêa.

UMA média de 120 a 150 pacientes com problemas de asma e
bronquite são atendidos diariamente nas unidades sanitárias da
cidade da Beira, o que representa
um aumento na procura de tratamento deste tipo de doenças
respiratórias desde o mês de
Maio. O facto foi avançado pelo
director provincial de Saúde em
Sofala, Fino Massalambane, para
quem a situação deve-se à redução da temperatura causada pelo
frio que se faz sentir nos últimos
dias.
De acordo com a fonte, as
baixas temperaturas propiciam
igualmente o aumento de casos
de gripes e doenças virais que
chegam a provocar diarreias,
cujas principais vítimas têm sido
menores de idade.
Para responder à demanda

de pacientes, Fino Massalambane garantiu a existência de
fármacos suficientes, nomeadamente antibióticos e anti-inflamatórios, entre outros medicamentos.
Ainda assim, apesar de haver
remédios, a fonte recomendou
sobretudo aos asmáticos e às
pessoas que sofrem de doenças
crónicas obstrutivas causadas
pelo fumo do cigarro para se
manterem sempre agasalhadas.
Estendeu as recomendações
igualmente às mulheres grávidas, pessoas com imunidade
baixa, crianças com idade inferior a cinco anos e a toda a população que reside nas zonas baixas
a agasalharem-se e a tomarem
banho com água morna.
A fonte chamou também
atenção aos idosos para a neces-

sidade de evitarem se expor ao
frio.
Recordou que a existência
dos testes rápidos nas unidades
sanitárias vai ajudar o sector da
Saúde a esclarecer se todos os
pacientes com doenças respiratórias que procuram tratamento
são positivos ou não à Covid-19.
No caso de haver pessoas
positivas, garantiu que terão o
devido tratamento e seguimento
da doença, enquanto os negativos serão encaminhados para
outros testes.
“Todas as unidades sanitárias
estão em alerta para dissipar dúvidas em relação à doenças respiratórias. Este processo é fundamental para que a saúde possa
apurar dados de positividade da
Covid-19 e de outras do fórum
respiratório”, sublinhou.

PUBLICIDADE

OAM
Ordem dos Advogados de Moçambique

CONVITE PARA REUNIÃO DE CONSULTA PÚBLICA
Estudo de Imapacto Ambiental Simplificado
ANÚNCIO DE CONCURSO

Projecto do Posto de Abastecimento de Combustíveis, Posto Adiministrativo de Nauela (Mugema),
Distrito de Alto Molócuè
O Governo de Moçambique, através do Fundo de Energia (FUNAE-FP) está a desenvolver o processo
de Avaliação de Impacto Ambiental do Projecto do Posto de Abastecimento de Combustível de Mugema,
Localidade de Nauela, Distrito de Alto Molocué, Província da Zambézia.
O projecto foi classificado como de Categoria “B” em conformidade com a legislação ambiental em vigor
em Moçambique, requer um Estudo Ambiental Simplificado (EAS), que se encontra na fase de Estudos de
Especialidade e concepção do Rascunho do Estudo Ambiental Simplificado, e o seu respectivo Plano de
Gestão Ambiental (PGA).

Em cumprimento da legislação ambiental Moçambicana (Decreto nr. 54/2015 de 31 de Dezembro), o
proponente, representado pela AID Environment Moçambique, Lda., está a organizar uma reunião de
consulta pública com o objectivo de informar e auscultar o público sobre o projecto, e apresentar às partes
interessadas os resultados preliminares das questões ambientais e sociais associadas ao projecto.
Neste âmbito, a proponente tem a honra de convidar a todas as partes interresssadas e afectadas pelo
projecto a participar no acto para recolhimento de comentários e sugestões para a finalização do EAS. A
reunião decorrerá na data e local conforme indicado na tabela abaixo.
Distrito
Mugema, Distrito de Alto
Molócuè

Data
28/07/2021 (quarta-feira)

Hora

Local

08h45min

Recinto da Escola Primária 1º
e 2º Grau de Mugema

O rascunho do Estudo Ambiental Simplificado/Plano de Gestão Ambiental para a consulta pública,
estará disponível para consulta nos seguintes locais:

•
•
•

contribuir para a consolidação do Estado de Direito Democrático, a Ordem dos Advogados de Moçambique
(OAM), através da Comissão de Direitos Humanos (CDH), pretende elaborar um Relatório sobre Direitos
Humanos em Moçambique, referente ao ano de 2020, com o objectivo principal de avaliar o ponto de situação
do respeito, promoção, protecção e implementação dos Direitos Humanos em Moçambique durante o ano de
2020, face a Legislação Nacional e Internacional.
Assim, pretende contratar serviços de consultoria para elaborar o referido Relatório.
Os Consultores deverão reunir as seguintes qualificações:
Ser uma pessoa singular ou uma instituição com experiência comprovada em trabalho de pesquisa na área de
Direitos Humanos. No caso de ser uma pessoa singular deverá ter as seguintes qualificações:
1.

Ser Doutorado ou Mestrado em Direito ou áreas afins (Ciências Sociais, História, Administração
Pública e Antropologia);

Em conformidade com as medidas para a prevenção e contenção da Covid-19, decretadas pelo Governo
de Moçambique, a consulta pública será realizada com participação limitada das partes interessadas e
afectadas.

•

No âmbito de uma das suas atribuições, que visa a promoção e defesa dos direitos humanos dos cidadãos e

AID Environment Moçambique, Lda (Rua do Alba, nº1.347, Casa 83, 3º andar, Bairro de Malhangalene
– Cidade de Maputo)
FUNAE – Maputo (Rua da Imprensa, 256, 6º Andar, Portas 610-618)
FUNAE – Zambézia

2.

Experiência em Pesquisa Social e Desenho de Entrevistas;

3.

Experiência comprovada na elaboração de Relatórios sobre Direitos Humanos.

Neste contexto, a OAM convida aos interessados a apresentarem as suas propostas técnicas e financeiras,
acompanhadas de uma carta de manifestação de interesse dirigida à Presidente da Comissão de Direitos
Humanos, para o endereço: Ordem dos Advogados de Moçambique - Comissão de Direitos Humanos
na Av. Vladimir Lenine nr.1935 R/C – Maputo Cidade, até às 12:00 horas, do dia 30 de Julho de 2021.
Aos interessados, poderão solicitar os Termos de Referência enviando um email para o seguinte endereço:
assistente.cdh@oam.org.mz
Nota: Não serão aceites candidaturas enviadas por correio electrónico.

Serviços Provinciais de Ambiente da Zambézia

•

Secretaria da Administração do Distrito de Alto Molócuè

•

Serviços de Actividades Económicas de Alto Molócuè

Maputo, 15 de Julho de 2021

A Directora Executiva

AID Environment Moçambique, Lda
(Ilegível)
7774

6913
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NACIONAL

Cresce população
feminina na Zambézia

IMPACTO DA COVID-19

Reduz cobertura
da vacinação infantil

M

OÇAMBIQUE registou redução do
número de crianças vacinadas em
resultado da crise
gerada pela pandemia da Covid-19, com impacto significativo no acesso aos serviços
de saúde.
Dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância
(UNICEF) indicam que há
milhares de crianças que não
receberam uma única dose
durante o ano de 2020, o que
veio aumentar as desigualdades que já existiam no acesso à
imunização.
O país consta da lista de
países com o maior aumento
de crianças que ainda não receberam uma primeira dose
de vacina combinada contra a
difteria-tétano-tosse convulsa (DTP-1), com cerca de 186
mil crianças excluídas.

Este número representa
aumento em relação ao ano
de 2019, em que mais de 86
mil crianças não tomaram
a primeira dose de DTP. Por
seu turno, a vacina que previne a tuberculose pulmonar
(BCG) cobriu 91 por cento de
crianças, uma redução de
dois pontos percentuais se
comparado com o ano anterior.
“Os números globais sobre a imunização infantil a
nível mundial, que reflectem as interrupções globais
dos serviços de saúde devido à Covid-19, mostram que
a maioria dos países registou
no ano passado quedas nas
taxas de vacinação infantil”,
refere um comunicado da
organização.
A nota indica que muitas destas crianças vivem
em comunidades afectadas

por conflitos, lugares remotos sem acesso a serviços,
ou em ambientes informais
e bairros degradados, onde
existem privações múltiplas,
incluindo acesso limitado
aos cuidados de saúde e a
serviços sociais básicos.
“Os países de rendimento médio são agora responsáveis por uma percentagem
crescente de crianças não
imunizadas, ou seja, crianças que ainda não receberam
pelo menos alguma dose de
vacinação”, acrescenta.
O UNICEF alerta para o
risco de ressurgimento do
sarampo e outras doenças
evitáveis com a vacinação.
Refere que, mesmo antes da
pandemia da Covid-19, as taxas globais de vacinação infantil contra difteria, tétano,
tosse convulsa, sarampo e poliomielite tinham estagnado

durante vários anos em cerca
de 86 por cento.
“Esta taxa está muito abaixo dos 95 por cento recomendados pela Organização Mundial da Saúde para prevenir
o sarampo - muitas vezes, a
primeira doença a reaparecer quando as crianças não
são vacinadas - e insuficiente para parar outras doenças
preveníveis pela imunização”,
realçou.
De acordo com a nota, em
alguns países, os serviços de
saúde foram encerrados ou
ficaram reduzidos a algumas
horas de funcionamento, enquanto as pessoas podem ter
relutado em procurar cuidados de saúde devido ao receio da pandemia, ou tiveram
dificuldades em chegar aos
serviços devido a medidas de
bloqueio e interrupções de
transporte.

EM CABO DELGADO

Escolas privadas apoiam
crianças vítimas de terrorismo
A ASSOCIAÇÃO das Escolas
Privadas da Província de Maputo (AEPPM) doou produtos
diversos no âmbito da campanha de ajuda sócio-humanitária que decorre neste
ponto do país em apoio às
crianças vítimas do terrorismo em Cabo Delgado.
Trata-se de uma tonelada de produtos como arroz,
açúcar, sabão, farinha, óleo,
material escolar, incluindo
cadernos, uniforme, sapatos
e outros materiais entregues
semana passada à esposa do
governador de Maputo, Naidy
Parruque.
A esposa do governador
de Maputo disse que o apoio
vai minimizar o sofrimento de
uma parte dos menores que
perderam tudo devido à acção
dos terroristas.
“Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para que
tenham um minuto de sorriso
e esperança de dias melhores”, encorajou.
Naidy Parruque apelou aos
empresários, associações e
demais organizações da Matola para que adiram a esta iniciativa para estender o apoio a
mais crianças em situação de
vulnerabilidade.
Por sua vez, a representante da AEPPM, Ercília Paunde,

A POPULAÇÃO feminina na
Zambézia registou nos últimos
cinco anos um assinalável crescimento, passando de 2,6 milhões para 3,1 milhões, das quais
2,1 milhões vivem na zona rural
e enfrentam muitas dificuldades
para aceder à informação e cuidados sobre os direitos de saúde
sexual e reprodutiva.
O crescimento real foi de
514.324 mulheres, segundo o
governador da Zambézia, Pio
Matos. Falando no povoado
de Vila Valdez, distrito de Maganja da Costa, por ocasião do
Dia Mundial da População,
assinalado no dia 11 de Julho,
defendeu que um maior investimento na saúde reprodutiva
e sexual pode reduzir os gastos
públicos.
Segundo Pio Matos, a população da Zambézia está a
crescer a um ritmo bastante
acelerado, o que implica maior
cometimento do Governo e das
famílias no planeamento familiar.
A taxa média de fecundidade por mulher na Zambézia é de
cinco filhos, o que pode concorrer para desajustes sociais se as
famílias e Governo não tomarem decisões acertadas.
Apesar da crescente adesão
ao planeamento familiar, que
passou de 25 para 47 por cento,
muitas mulheres continuam a
fazer vários filhos.
Segundo o governador da
Zambézia, o chefe do agregado
familiar pode ter muitas dificuldades de prover alimentação

Popularizar o uso de métodos contraceptivos

adequada, cuidados de saúde,
educação e de dar resposta a
muitos problemas sociais em
caso de família numerosa.
Indicou que nos próximos
anos a província da Zambézia
deve investir na protecção dos
direitos reprodutivos da mulher.
Segundo Pio Matos, as mudanças climáticas, os ataques
terroristas e outros cataclismos sociais estão a contribuir
de forma drástica para o défice na produção de alimentos,
daí que cada família tem de ter
consciência das decisões que
toma no que concerne ao número de filhos que pretende
ter e que condições tem para
cuidar deles.

O governador apontou alguns progressos registados no
que tange à provisão de serviços básicos à população. Matos
disse que nos últimos cinco
anos os partos institucionais
cresceram de 64 para 84 por
cento, mercê dos investimentos públicos e de parceiros.
Acrescentou que a taxa
bruta de admissão no ensino
primário é de 150 mil crianças
por ano, o que implica maior
investimento na construção
de infra-estruturas escolares,
sanitárias, provisão de água e
contratação de mais professores e pessoal da saúde.
Refira-se que o governador
da Zambézia inaugurou duas

unidades sanitárias nos distritos de Mocubela e Maganja
da Costa. No distrito de Mocubela, mais precisamente na
localidade de Missal, foi inaugurado um centro de saúde e
respectiva maternidade, que
vão beneficiar 15.987 pessoas.
O custo desta infra-estrutura está avaliado em 3,9 milhões de meticais. No povoado de Vila Valdez, distrito da
Maganja da Costa, o Governo
entregou uma maternidade totalmente equipada que
vai reduzir a distância que as
mulheres em serviço de parto
percorriam para o posto administrativo de Nante, no Baixo
Licungo.

Trinta e oito estrangeiros
impedidos de entrar no país
TRINTA e oito estrangeiros foram impedidos de entrar recentemente no país pelo Serviço
Nacional de Migração (SENAMI),
por diversas irregularidades,
entre as quais a falta de visto de
trabalho e de negócio, bem como
desconhecimento do local de
hospedagem.
Trata-se de cidadãos senegaleses, nigerianos, britânicos,
sul-africanos, espanhóis, brasileiros, ruandeses, serra-leoni-

nos, americanos, portugueses,
burundeses, chineses, alemães ,
bengalis, zambianos, camaroneses e suthos.
Segundo Celestino Matsinhe, porta-voz da instituição, o
número representa aumento de
100 por cento quando comparado a igual período do ano passado, altura em que foram impedidos de entrar em Moçambique
cinco estrangeiros.
“A medida aplicada aos ci-

dadãos foi o reembarque imediato para os seus países de proveniência”, sublinhou.
Apontou que as recusas foram registadas nos postos de travessia da Namaacha, Negomano
e Aeroporto Internacional de
Mavalane.
Por outro lado, o SENAMI repatriou 95 estrangeiros contra 47
do período similar de 2020, o que
representa aumento em mais de
100 por cento.

Destes, 72 são de nacionalidade malawiana, sete burundesa e quatro ruandesa. Matsinhe
avançou que a imigração clandestina e a permanência ilegal
foram as causas do repatriamento.
O porta-voz apelou a todos
os estrangeiros que pretendam
entrar em Moçambique para se
informarem sobre os requisitos e
portarem vistos em conformidade com o motivo de viagem.

Energia chega ao povoado de Nachiropa
OS 2167 residentes de Nachiropa, no distrito de Nacala-a-Velha, em Nampula, já
estão conectados à energia eléctrica da rede
nacional, no âmbito do programa Energia
para Todos, que visa promover acesso universal a este recurso no país.
O director da Electricidade de Moçambique (EDM), Área de Serviços ao Cliente de
Nacala, Ludovino Beleza, disse que a instituição tem plano de ligar mais de 25 mil
clientes no presente ano naquela região.
O responsável explicou que, tendo em
conta este desafio, a empresa decidiu atacar
primeiro as zonas de maior concentração
de clientes, como é o caso do povoado de
Nachiropa, em Nacala-a-Velha.

Até ao fim do presente ano, será necessário construir mais de 100 quilómetros de
rede de média tensão, além da montagem
de 310 transformadores de potência e 310
quilómetros de rede de baixa tensão.
Neste momento, a realização situa-se
em mais de 60 por cento, acreditando-se
que se os empreiteiros mantiverem a mesma dinâmica do trabalho a meta poderá ser
alcançada antes do período.
“Estamos a investir na aquisição de
equipamento para fornecer a energia aos
clientes, mas se não houver fiscalização,
com envolvimento das comunidades, podemos registar situações de vandalização
que vão deitar abaixo todo o esforço”, aler-

tou Beleza.
Segundo Beleza, a vandalização das
infra-estruturas eléctricas constitui preocupação da empresa porque as acções para
desencorajar as sabotagens e roubos não
estão a produzir os resultados desejados.
Os residentes de Nachiropa dizem que
a electrificação da zona vai trazer outra dinâmica no desenvolvimento que sempre
almejaram.
John Sarangue, residente de Nachiropa,
disse que a energia vai permitir a introdução de serviços de serralharia, implantação
de mercearias para a venda de produtos
frescos e carregar telefones, o que antes era
feito na vila-sede distrital.

INSS atrai finalistas do ISPG
para a segurança social

disse que a oferta está inserida
na primeira fase do projecto
“Unidos por um sorriso de esperança no rosto das crianças
de Cabo Delegado”, que visa
prestar assistência às populações deslocadas devido ao terrorismo, tendo como público-alvo os petizes.
“Neste momento, estamos
a analisar como deve ser a se-

gunda fase da iniciativa para
termos mais apoio de pessoas
interessadas em abraçar o
projecto”, acrescentou.
Na nossa edição de sábado, publicámos, por lapso, uma imagem a ilustrar
um texto com o título “Mais
materiais de protecção para
as unidades sanitárias”. Na
verdade, a foto refere-se ao

momento em que a esposa do
governador de Maputo, Naidy
Parruque, recebia o material
oferecido pela AEPPM. Pelo
lapso, as nossas sinceras desculpas aos visados, em particular à secretária de Estado
da província, Vitória Diogo,
e a Naidy Paruque, esposa do
governador da província de
Maputo.

ESTUDANTES finalistas do
curso de Contabilidade e Auditoria do Instituto Superior
Politécnico de Gaza (ISPG)
participaram na semana finda, no posto administrativo
de Lionde, em Chókwè, numa
sessão de indução em segurança social, ministrada pela
delegação distrital do Instituto
Nacional de Segurança Social
(INSS).
Inserida no âmbito do II Seminário de Simulação Empresarial, organizado por esta
instituição do ensino superior,
a indução decorreu sob o lema
“Implementação de boas práticas de gestão para o sucesso

dos micro e pequenos negócios”.
Segundo a delegada do
INSS em Chókwè, Mariana
Inhanzimo, os futuros actores
do mercado laboral devem ter
conhecimento sobre segurança
social.
Actualmente com 1123
contribuintes
inscritos
e
20.869 beneficiários, a delegação distrital do INSS de
Chókwè tem estado a desdobrar-se na sensibilização de
diferentes actores do mercado
e estratos sociais para a sua inscrição no sistema.
Albino Alves Simione, director de Administração e Fi-

nanças do ISPG, disse que os
estudantes devem estar dotados de conhecimentos sobre os
procedimentos de inscrição de
empresas no sistema de segurança social.
De salientar que os estudantes dos cursos de formação
profissional e candidatos a emprego e ao auto-emprego, à escala nacional, têm merecido a
atenção do INSS, que promove
consciencialização sobre a importância de estarem inscritos
no sistema de segurança social.
A estratégia do INSS consiste em mobilizar os jovens e
outros grupos economicamente activos a inscreverem-se no

sistema de segurança social e
assim começarem, ainda cedo,
a contribuir para forma garantir o seu futuro, bem como
usufruir dos benefícios que o
sistema oferece no presente.
O novo Regulamento da
Segurança Social Obrigatória
(SSO), aprovado pelo Conselho
de Ministros, através do Decreto n.º 51/2017, de 9 de Outubro, abre espaço para a entrada no sistema de segurança
social de não assalariados,
incluindo os que actuam na
economia informal, os quais
são enquadrados no regime de
Trabalhadores Por Conta Própria (TCP).
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Mais funcionários
da Migração detidos
por cobranças ilícitas

T

RÊS funcionários dos
Serviços Provinciais
de Migração em Nampula foram detidos e
acusados de envolverem-se em esquemas de cobranças ilícitas, na prestação
de serviços naquela instituição.
A porta-voz dos Servi-

ços Provinciais de Migração, Emércia Nota, que deu
a conhecer a informação em
conferência de imprensa na
cidade de Nampula, disse que
estão em curso processos disciplinares para a responsabilização criminal.
Esta é a segunda detenção em menos de um mês que

igual número de funcionários dos Serviços Provinciais
de Migração de Nampula são
acusados de cobranças ilícitas.
A primeira aconteceu no
mês passado e foi feita pelo
Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de Nampula
(GPCCN), quando os funcio-

nários foram indiciados de
extorquir avultadas somas
monetárias a um cidadão de
nacionalidade chinesa na
empresa Plásticos de Moçambique, na zona da Rex, bairro
de Namicopo.
Segundo o Gabinete, os
acusados estão a responder
pelo crimes de abuso de cargo

ou de função, corrupção passiva e enriquecimento ilícito.
Entretanto, Nota deu a
conhecer que durante a semana passada oito cidadãos
estrangeiros foram detidos
por cometimento de infracções migratórias, tendo dois
sido repatriados aos seus países de origem.

PREVENÇÃO DA COVID-19

ASTRA apreensiva com
falta de fiscalização
A ASSOCIAÇÃO dos Transportadores Rodoviários de Nampula (ASTRA) está preocupada
com a falta de fiscalização das
medidas de prevenção do novo
coronavírus nos terminais e
paragens dos transportes semi-colectivo de passageiros e
postos de controlo de entrada
e saída urbanos e interurbanos
da capital provincial.
A preocupação foi manifestada pelo presidente da
associação, Luís Vasconcelos,
que pediu a intervenção de
quem de direito tendo em conta o aumento galopante de infecções, internamentos e mortes no país, devido à pandemia.
“Os terminais e paragens
dos transportes públicos ficam

superlotados de pessoas que
não observam as medidas preventivas, o mesmo acontecendo nas viaturas de transporte
semi-colectivo de passageiros,
o que propicia a propagação
da Covid-19. É uma situação
muito preocupante”, observou
Vasconcelos.
A fonte entende que, considerando que aqueles locais
são de elevado risco de contágio, deveriam merecer, da
parte das autoridades policiais,
o reforço no acompanhamento
e fiscalização do cumprimento
das medidas de prevenção da
doença.
O presidente da ASRTA
referiu que o incumprimento das medidas atingiu níveis

Paragens de transporte de passageiros são potencial foco de propagação da Covid-19

assustadores e tal pode estar a
dever-se à corrupção, que se
instalou nos postos de controlo

de trânsito. “Nós já notificamos esta situação às entidades
competentes. Tenho passado

todos os dias por alguns postos
de controlo, terminais e paragens de transporte de passageiros, onde falo com colegas
sobre a necessidade de fiscalização rigorosa, infelizmente nada se faz para inverter o
actual cenário de resistência
no cumprimento dessas medidas”, lamentou.
Contudo, Luís Vasconcelos garantiu que a associação
vai continuar a sensibilizar as
pessoas naqueles locais, para
que elas tenham a consciência
de que a doença existe e está
a matar, e é preciso acatar as
medidas de prevenção decretadas pelo Governo no âmbito
do estado de emergência no
país.

Combate-se
piores formas
de trabalho
infantil
A CIDADE de Nampula foi palco recentemente de um seminário de capacitação de representantes da sociedade civil e
de diversas instituições públicas sobre a prevenção e combate
às piores e condenáveis formas do trabalho infantil, nomeadamente mineração artesanal e transporte de carga pesada.
A directora nacional do Trabalho, Maria Isabel Mathe,
clarificou que não é proibido o trabalho infantil per si, reprova-se, sim, o trabalho forçado ou pesado, pois crianças devem trabalhar dentro dos limites das suas capacidades físicas
e mentais que permitem.
“Por isso temos estado a capacitar os líderes comunitários, agentes da Polícia, magistrados e outros segmentos da
sociedade, no sentido de divulgarem as mensagens-chave
desse combate junto das comunidades sobre o perigo que
representam para as crianças, as piores formas do trabalho
infantil”, realçou.
No entanto, Mathe referiu que a falta de capacidade financeira da maior parte das famílias moçambicanas faz com
que as crianças se envolvam no trabalho infantil, sendo por
isso que o Ministério do Género, Criança e Acção Social tem
estado a desenvolver um trabalho de mitigação desse problema, através do Instituto Nacional de Assistência Social
(INAS), que implementa vários projectos de desenvolvimento e ajuda sociais em todo o país.
Por conseguinte, a dirigente defendeu a necessidade de
haver mudança de atitude por parte da sociedade, em especial às famílias em relação à forma como encaram o envolvimento de crianças no trabalho infantil.
A esposa do governador da província de Nampula, Ana
Mimosa, disse que o encontro permitiu tornar a informação
sobre as piores formas de trabalho infantil mais abrangente e
muniu os participantes de conhecimentos para melhor actuação no combate a este mal.
Uma capacitação do género já decorreu nos distritos de
Malema, Ribáuè, Mecubúri e Meconta, onde os administradores, incluindo líderes comunitários, mostraram-se preocupados com o envolvimento de crianças nos trabalhos de
mineração artesanal, pois constitui uma das principais causas do absentismo escolar.
No distrito de Mecubúri por exemplo, segundo as autoridades administrativas locais, pelo menos 300 crianças envolvem-se na mineração artesanal.
Segundo dados disponíveis, existe no país mais de um
milhão de crianças na faixa etária dos 11 a 15 anos de idade a
trabalharem particularmente no sector agrário.
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FARMÁCIAS DE SERVIÇO
FARMÁCIA CALÊNDULA - Av.EDUARDO MONDLANE
FARMÁCIA FRANÇA - RUA DA FRANÇA CARRUPEIA
FARMÁCIA HAYAT - Av. FPLM (CONTROLO)
FARMÁCIA POPULAR - RUA DOS SEM MEDO
FARMÁCIA VINAYAK - Av.DO TRABALHO
FARMÁCIA VIRGO - Av.DO TRABALHO FAINA

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

Bombeiros –
26212222/26212260/840293051
CRUZ VERMELHA

Serviço Geral – 26213693

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

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

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

PUBLICIDADE
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DEPOIS DE ATAQUE TERRORISTA

População ensaia
regresso a Quitunda

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE INHAMBANE
GOVERNO DO DISTRITO DE MASSINGA
SERVIÇO DISTRITAL DE SAÚDE, MULHER E ACÇÃO SOCIAL

ANÚNCIO
Solicita-se ao senhor MAURO SIMÃO ZECA, Agente de Serviço, para comparecer no Serviço
Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social de Massinga, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir
da data da publicação do presente anúncio, durante as horas normais de expediente (7.30 até
15.30 horas) para tratar assuntos do seu interesse. Findo o prazo, serão desencadeadas acções
legais inerentes ao assunto.
Massinga, aos 20 de Julho de 2021
O Director do Serviço
Dr. Carlos Estevão Cossa
(Médico de Clínica Geral)
Endereço
Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social de Massinga
Av. Acordos de Lusaka
Massinga, Inhambane, Moçambique

Telefone: 293 71021
258

Governador saudando a autoridade local em Quitunda

ASSANE ISSA

A

INDA que titubeante,
na sequência do ataque terrorista do dia 24
de Março, a vida tende
a regressar à normalidade no distrito de Palma. O
aldeamento de Quitunda é disso exemplo, com a população a
regressar às origens.
O nosso Jornal esteve há
dias em Quitunda e em conversa com a população ouviu
que, por conta da melhoria da
segurança, as pessoas regressam paulatinamente às suas
casas e até já dormem sono

Duarte Sumail Amade,
funcionário da Secretária Distrital, congratulou o Governo
da província por ter tomado a
decisão de levar de volta a Palma o administrador e o secretário permanente, duas figuras
que representam o poder do
Estado no distrito, que desde os acontecimentos do dia
24 de Março administravam o
território a partir da cidade de
Pemba.
“Foi bom o Governo ter
pensado em trazer de volta o
administrador para viver com a
população. Isso dá-nos maior
segurança e tranquilidade.

servirá de base para as autoridades iniciarem o programa
de assistência multiforme às
comunidades que neste momento, segundo reconheceu
Tauabo, enfrentam problemas
de segurança, fome, falta de
assistência sanitária, entre outras necessidades.
Das 63 aldeias que compõem os quatro postos administrativos do distrito, nomeadamente
Palma-sede,
Quionga, Olumbe e Pundanhar, apenas Quitunda, Maganja e Monjane têm gente, sendo que as restantes se
encontram
completamente

Norte e outros efectivos militares, nomeadamente oriundos do Ruanda, no combate
aos grupos terroristas.
Falando num encontro
com a população da aldeia de
Quitunda, localizada na periferia do projecto de gás na Bacia do Rovuma, o governante
exortou os presentes para que
comuniquem às FDS qualquer
movimentação estranha que
possa ter ligações com os terroristas.
“Para além dos nossos militares, também estão aqui em
Palma soldados do Ruanda que
vêm para nos ajudar a combat-

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_______
PROVÍNCIA DE NAMPULA
CONSELHO EXECUTIVO PROVINCIAL DE NAMPULA
DIRECÇÃO PROVINCIAL DE AGRICULTURA E PESCAS

ANÚNCIO DE CONCURSO LIMITADO
Data de Publicação: 20 de Julho de 2021
1.

A Direcção Provincial de Agricultura e Pescas de Nampula tenciona utilizar parte dos seus recursos financeiros para contratação
de fornecimento de diversos bens e prestação de serviços.

2.

Para o efeito, por este meio, convida a todos interessados a apresentação de propostas seladas a participarem no concurso abaixo
indicado, com características descritas nos Documentos dos mesmos, produzidos para o efeito de acordo com o seguinte:
Item
1

N.º do Concurso
35D000152/017/CL/2021

Designação do Concurso

Data de entrega
das propostas

Data e hora de abertura das
propostas

Fornecimento de equipamento
hidromecânico (Motobombas e acessórios)

3/8/2021 - 10.00 horas

3/8/2021 - 10.15 horas

3.

O concursos será realizado com base nas normas 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, e está aberto a todos concorrentes
elegíveis.

4.

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar ou adquirir os Documentos dos Concursos, das 8.00 às
15.00 horas (hora local), apresentando em numerário na Tesouraria desta, valor correspondente a 1.500,00MT (mil e quinhentos meticais) para a aquisição de cada Caderno de Encargo enquanto se aguada a regularização da nossa conta bancária para
efeitos de depósito dos valores provenientes da venda dos respectivos cadernos.

As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo mencionado na presença dos representantes dos concorrentes que desejam
participar na Sala da Repartição de Aquisições da Direcção Provincial de Agricultura e Pescas de Nampula.
5.

Todas as propostas deverão estar acompanhadas de Garantia Provisória não superior a 1,5% sobre o valor da proposta. As
referidas garantias poderão ser prestadas em uma das seguintes formas:
a) Garantia Bancária;
b) Cheque Visado;
c) Seguro Garantia.
Nampula, aos 19 de Julho de 2021
O Director Provincial
Ernesto Joel Pacule
(Téc. Superior de Extensão Agrária N1)
DPAPN – Direcção Provincial de Agricultura e Pescas de Nampula - Av. Eduardo Mondlane nº 1515, Muhala Expansão

Fazila Muidine falando à nossa Reportagem

Sumail Amade, residente

profundo, seguras do trabalho
das Forças Armadas de Defesa
de Moçambique e da Polícia,
que põem o inimigo em permanente fuga para lugares recônditos do distrito de Palma.
Fazila Muidine, um dos
residentes de Quitunda, pede
que o Governo organize o regresso ordenado ao distrito de
todos os servidores públicos e
de outros serviços essenciais.
“Os terroristas estão a ser
acossados pelas FDS. Assim
sendo, gostaríamos que o Governo distrital mandasse de
volta os enfermeiros, professores e outros profissionais. Precisamos de assistência médica.
Muitos de nós precisamos de
ser observados, pois, durante
os dias que se seguiram aos ataques, passámos muito mal. Não
tínhamos o que comer nem o
que beber, por isso temos casos
de anemias, diarreias e outras
doenças que necessitam de
cura”, explicou Muidine.
O distrito de Palma conta
com 768 funcionários e agentes do Estado, 239 dos quais
do sexo feminino, distribuídos
pelos sectores da Educação
(406), Saúde, Mulher e Acção Social (207), Actividades
Económicas (42), Secretária
Distrital (93) e outros sectores
(20), que tiveram de abandonar a zona por conta do ataque
terrorista, levando ao encerramento de todos os serviços.
Para evitar a vandalização
dos imóveis e bens neles existentes, as FDS estão a assegurar
a guarnição.

abandonadas.
Pemba, Montepuez, sede
distrital de Nangade e Mueda
são as regiões que neste momento acolhem a maior parte
dos deslocados de Palma, enquanto esperam pela melhoria
da situação para regressar às
suas aldeias.

É que, de facto, estávamos a
viver sem nenhum representante do Governo. Tínhamos
aqui apenas os nossos régulos e
chehes”, disse Amade.
O governador de Cabo
Delgado, Valige Tauabo, apresentou publicamente na semana passada, na aldeia de
Quitunda, o administrador do
distrito, João Buchili, nomeado
em Junho em substituição de
Agostinho Ntaualé, bem como
a secretária permanente, Zefa
Sacur.
Na ocasião, Tauabo orientou o administrador e secretária permanente, que passam a
administrar o distrito a partir
de Quitunda, a efectuarem
o levantamento e sistematização, no mais curto espaço
de tempo possível, de toda a
informação político-social e
económica do distrito, o que

TAUABO PEDE APOIO
PARA AS FDS
O governador de Cabo Delgado, Valige Tauabo, que recentemente esteve no distrito
de Palma para a cerimónia de
apresentação pública do novo
administrador e secretária
permanente distrital, recentemente nomeados, pediu à
população local para apoiar as
Forças de Defesa e Segurança
(FDS) no Teatro Operacional

er os malfeitores. Pedimos que
os recebam como vossos filhos”, pediu Tauabo.
Segundo constatou o nosso Jornal, efectivo militar do
Ruanda já se encontra em
Afungi, Palma, no âmbito de
acordos bilaterais entre os dois
países.
O distrito possui uma superfície de 3576km2 e é constituído por quatro postos
administrativos, designadamente Palma-sede, Quionga,
Olumbe e Pundanhar; oito
localidades (localidade-sede,
Mute, Olumbe, Quissengue,
Pundanhar, Nhica do Rovuma,
Quionga-sede e Quirinde); 63
aldeias; e 10 ilhas habitáveis,
nomeadamente Vamize, Quiriamimbe, Quifuque, Tecomaji, Ronque, Metunde, Vumba,
Quissungura, Quimesse e Sua-
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República de Moçambique
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSO HÍDRICOS

FIPAG - Nacala
Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos da alínea d) do nº 3 do artigo 33 e 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 abaixo foi adjudicado à seguinte Empresa:
Nº do Concurso

Objecto

Fornecimento
02/AON/FIPAG/CL/21 de equipamento
informático

Empresa

Valor

Modalidade
Limitado

HOLDINVEST, LDA

1.528.710,30MT

Autoridade Competente
(Ilegível)
336

Rua principal de Quitunda
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Frelimo encoraja
juventude a apostar
no auto-emprego
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PUBLICIDADE

CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE CHIMOIO
GABINETE DO PRESIDENTE

ANÚNCIO
ELABORAÇÃO DO PLANO DE ESTRUTURA URBANA DA CIDADE DE
CHIMOIO
O Conselho Municipal da Cidade de Chimoio torna público que foi deliberado
na 2ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal da Cidade de Chimoio,
realizada no dia 4 de Junho de 2021, sobre a aprovação do início do processo
de elaboração do Plano de Estrutura Urbana da Autarquia da Cidade de
Chimoio (PEUAC).
Os interessados poderão consultar os Termos de Referência junto à Secretaria
do Conselho Municipal de Chimoio nas horas normais de expediente, no
endereço abaixo.
Edifício-Sede do Conselho Municipal da Cidade de Chimoio - Av. 25 de Setembro,
Caixa Postal Nº197, telefax 25124675, email: geral @cmchimoio.ac.mz

O

SECRETÁRIO-GERAL da Frelimo, Roque
Silva, encoraja a juventude a abraçar o
empreendedorismo e
outras iniciativas de geração de
renda.
Roque Silva lançou o desafiou no distrito de Angoche,
em Nampula, durante a visita
de trabalho que efectuou semana finda a esta província,
apontando alguns sectores
que os jovens podem explorar e que são a chave para
a economia, entre elas a agricultura, indústria, transportes
e pescas.
Silva reafirmou a importância do Fundo de Apoio às Iniciativas Juvenis (FAIJ), que apoia
projectos de geração de renda
e fomento de oportunidades de
emprego e auto-emprego.

Segundo o político, o Governo tem adoptado iniciativas
como o Sustenta, que materializam um dos pilares do manifesto eleitoral transformado
em Programa Quinquenal do
Governo (PQG), com vista a
dar ao país maior capacidade
de produção de alimentos.
Convidou os jovens e mulheres nas organizações da Juventude Moçambicana (OJM)
e da Mulher Moçambicana
(OMM), assim como a população de Angoche, em particular, a envolverem-se na luta
contra o terrorismo.
Referiu-se também ao
seu envolvimento contra os
ataques da autoproclamada
Junta Militar da Renamo, ao
mesmo tempo que exortou os
jovens a não se deixarem enganar por promessas falsas.

A ideia é não aliar-se a
agendas obscuras, devendo
intensificar a vigilância nas
comunidades e denunciar
qualquer acto que possa perturbar o ambiente de harmonia
e tranquilidade, contribuindo para a preservação da paz
e a unidade nacional, factores
fundamentais para o desenvolvimento.
“Cabo Delgado é parte de
Moçambique. A dor de Cabo
Delgado é a dor de todos os
moçambicanos. Devemos continuar a mobilizar apoios e solidariedade para com os nossos
irmãos que vivem momentos
dramáticos por força da acção
dos terroristas. Apoiemos o
Presidente Filipe Nyusi, que
muito tem feito e consentido
sacrifícios para o povo” acrescentou.

Sobre a Covid-19, Roque
Silva explicou que o Presidente
Nyusi anunciou agravamento das restrições para a prevenção desta doença, devido
à ocorrência da terceira vaga
da pandemia, exortando ao
cumprimento das medidas de
prevenção.
O secretário-geral da
Frelimo trabalhou na localidade de Namitória e na sede
do distrito de Angoche, onde
orientou diversos encontros,
entre os quais a sessão extraordinária do secretariado
do comité distrital, alargada
aos quadros.
Manteve encontro também
com os primeiros secretários,
coordenadores, mobilizadores
e secretários das células, para
além de reunir com os líderes
comunitários e religiosos.

Momade apela à população
para se prevenir da Covid-19
O PRESIDENTE da Renamo,
Ossufo Momade, apelou a toda
a população moçambicana para
observar rigorosamente as medidas anunciadas pelo Governo
para a prevenção da Covid-19.
Segundo o líder do maior
partido da oposição, que falava
no fim-de-semana na cidade
de Lichinga, capital da província do Niassa, o cumprimento
das medidas de prevenção é
uma das formas de reduzir novas contaminações e mortes no
país.
“Tenho acompanhado com
muita tristeza a subida dos índices de contaminações e de
mortes por Covid-19”, disse
Ossufo Momade.
Os apelos do presidente
da Renamo surgem depois das
medidas de restrição anunciadas semana passada pelo Chefe
do Estado, Filipe Nyusi, para
conter o ritmo de contaminações do coronavírus, sendo
uma delas o encerramento das
escolas.
Conforme disse, não havia
outra solução melhor senão
o encerramento das escolas,
acreditando que, se todas as famílias cumprirem com rigor as
medidas, será possível cortar os
contágios.
Além das medidas de prevenção, Ossufo Momade apelou ao Governo para acelerar
a aquisição das vacinas para
garantir que toda a população
seja imunizada contra este vírus mortal.
“O que nós queremos é que

O PRESIDENTE
____________________________
Eng º João Carlos Gomes Ferreira

MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL
PELOURO DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES - UGEA

ANÚNCIO DE CONCURSO
1. O Conselho Municipal de Maputo convida a todas empresas elegíveis, nacionais ou estrangeiras,
interessadas e que reúnem os requisitos de elegibilidade e Tributos Autárquicos Regularizados
a apresentarem proposta selada para o concurso constante do quadro abaixo.

Concurso

a vacina chegue a todos os moçambicanos, pois assim vamos
diminuir as mortes. A vacina é
uma necessidade de todos nós
neste momento e é responsabilidade do Estado garantir
que todos sejamos vacinados”,
disse.
Devido ao aumento de
contaminações, o Conselho de
Ministros aprovou e mandou
divulgar, semana passada, o
novo decreto que impõe medidas mais restritivas para conter
os altos índices de infecção do
coronavírus.
Segundo o Chefe do Estado,
trata-se de medidas adoptadas

na sequência da eclosão da terceira vaga da pandemia, com
subida exponencial de novas
infecções e óbitos.
Desde a eclosão da pandemia no país, em Março de 2020,
já foram registados 1057 óbitos
e um cumulativo de 94.733 casos positivos da Covid-19, dos
quais 18.754 continuam activos. O aumento do número
de infecções está a resultar na
escassez de oxigénio, o que poderá desencadear uma situação
catastrófica no país.
Num outro desenvolvimento, o líder da Renamo lamentou o desaparecimento

físico do General Mateus Ngonhamo, quadro sénior desta
formação política que perdeu a
vida quinta-feira última, vítima de doença.
“O General Ngonhamo
deixou um vazio para o partido
e para o país. Foi um comandante que trabalhou e dirigiu
o departamento de contra-inteligência da Renamo e, no fim
da guerra, foi nomeado Vice-chefe do Estado-Maior General, em representação deste
partido.
Para além da cidade de Lichinga, Ossufo Momade trabalhou também em Cuamba.

Objecto do
Concurso

Concurso

Reabilitação

Limitado

da Biblioteca

OM-58/CMM/
DSMBA/21

Ossufo Momade apela à população para respeitar as medidas de prevenção da Covid-19

85

Alvará

Data, Hora e Local
de abertura do
concurso

Compatível

Municipal do Bairro ao objecto de
Ferroviário
Contratação

Dia: 03.08.21
Entrega: 10:00h

Garantia
Provisória

N/A

Abertura: 10:15h

2. As propostas deverão ser válidas por um período de 90 dias.
3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e consultar ou adquirir
os documentos do concurso, em formato electrónico, na Biblioteca Municipal, Praça da
Independência, no horário das 8.00 até as 15.30H, a partir do dia 20.07.2021.
4. Os documentos dos concursos poderão ser consultados ou adquiridos mediante o pagamento de
uma taxa não reembolsável de 1.000,00MT (Mil Meticais). O pagamento deverá ser por meio de depósito directo para o Conselho Municipal de Maputo (CMM), Conta em Meticais Nº 54690056,
no BANCO MILLENIUM BIM e levantamento de recibo e NUIT emitido pela Recebedoria Municipal, sita na Av. Karl Marx nº173.
5. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 05/2016, de 08
de Março.
6. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e serão abertas na presença dos concorrentes que desejarem comparecer à sessão. Não serão permitidas propostas electrónicas e as
entregues após o prazo limite serão rejeitadas:
7. A visita ao local da obra será no dia 21.07.21, as 10.00h e a concentração as 9.45h junto ao Campo do Ferroviário das Mahotas.
Conselho Municipal de Maputo
Pelouro de Cultura e Turismo
Biblioteca Municipal
Unidade Gestora Executora das Aquisições - UGEA
Av. Ho-Chi-Min - Praça da Independência, Paços do Município
Caixa Postal 251, Maputo
A UGEA
6923
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PUBLICIDADE

República de Moçambique

Província de Maputo

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO PÚBLICO
Gabinete Central de Combate à Corrupção

GOVERNO DO DISTRITO DA MATOLA
SECRETARIA DISTRITAL
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSOS POR COTAÇÕES E LIMITADOS

ANÚNCIO DE CONCURSO
De acordo com o número 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º
5/2016, de 8 de Março, a Secretaria Distrital da Matola convida empresas elegíveis, nacionais,
interessadas e que reúnam requisitos a apresentarem propostas fechadas para o concurso abaixo
discriminado:

1. O Gabinete Central de Combate à Corrupção convida empresas interessadas a apresentarem propostas
fechadas para os concursos abaixo indicados:
Nº de Concurso

Objecto

Data e Hora
da entrega das
propostas

Garantia
Provisória

Objecto de
Concurso

Data e hora
Data e
Validade
de Entrega
hora de
das
das Propostas Abertura das Propostas
Propostas

Concurso
Melhoramento
Limitado nº 05/ Localizado da
SD/UGEA/2021 Rua Zona Verde
– Missão Roque
200m

5/8/2021
9.00 horas

5/8/2021
60 dias
9.30 horas

Visita ao local
da Obra

22/7/2021
9.00 horas
Rua da
Carpintaria –
Zona Verde

Garantia
Provisória

41.700,00MT

13A000241CC00222021

Fornecimento de persianas

13A000241CC00232021

Fornecimento de tonner
Ricoh MP 2014

13A000241CC00242021

13A000241CC00252021

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

13A000241CC00272021

13A000241CC00282021

01/GCCC/RA/CC/2021

Matola, Julho de 2021
A Autoridade Competente
(Ilegível)

02/GCCC/RA/CC/2021
6931

03/GCCC/RA/CC/2021

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DA CIDADE DE MAPUTO
Unidade Gestora Executora das Aquisições-UGEA

04/GCCC/RA/CC/2021

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
O Tribunal Administrativo da Cidade de Maputo, através da UGEA, vem nos termos
do nº 1 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, comunicar a adjudicação dos seguintes
concorrentes:

05/GCCC/RA/CC/2021

06/GCCC/RA/CC/2021

01/GCCC/RA/CL/2021

Modalidade e N.º
do concurso

Objecto do
Concurso

Nome do
concorrente
adjudicado

500,00MT

27/7/2021
9.00 horas

500,00MT

27/7/2021
9.30 horas

500,00MT

27/7/2021
10.00 horas

500,00MT

27/7/2021
10.30 horas

500,00MT

27/7/2021
11.00 horas

500,00MT

27/7/2021
11.30 horas

500,00MT

28/7/201
9.00 horas

500,00MT

28/7/2021
9.30 horas

500,00MT

28/7/2021
10.00 horas

500,00MT

28/7/2021
10.30 horas

500,00MT

28/7/2021
11.00 horas

500,00MT

28/7/2021
11.40 horas

1.000,00MT

28/7/2021
12.20 horas

500,00MT

3/8/021
9.00 horas

500,00MT

3/8/2021
10.00 horas

Lote 1. Termómetros
Lote 2. Dispensadores de gel

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do
concurso ou levantá-los na Secretaria Distrital da Matola, sita na Av. 5 de Fevereiro, nº 812,
Matola -700, pela importância não reembolsável de 500,00MT (quinhentos meticais), mediante
apresentação de talão de depósito do Banco Comercial e de Investimentos (BCI), na conta nº
102068445101 em nome de Secretaria Distrital da Matola.

N.º de
Ordem

Data e Hora da
Abertura

Fornecimento de
equipamento de prevenção
da Covid-19
13A000241CC00152021

Modalidade de
Contratação

Custo do
caderno de
encargos

Valor de
Adjudicação/
IVA em
(Meticais)

HMB-TECNOLOGIAS
SISTEMAS
1.5000.000,00
INFORMÁTICO,
ELECTRÓNICA

02/GCCC/RA/CL/2021

27/7/2021
Até às 8.30 horas
Isento

Fornecimento de rolos
de etiquetas de endereço
Brother DK 11209
Prestação de serviços de
serigrafia – Gabinete Central
de Combate à Corrupção
Fornecimento e montagem
de pneus para viaturas
Prestação de serviços de
adequação de espaços
de trabalho no âmbito da
implementação das medidas
de prevenção da Covid-19
Fornecimento de Carimbos
para Actos de Secretaria e
de Cartório para Gabinetes
Provinciais de Combate
à Corrupção de Tete e da
Zambézia
Fornecimento de material
de escritório

28/7/2021
Até às 8.30 horas
Isento

Lote 1: Para Gabinete
Provincial de Combate à
Corrupção de Tete
Lote 2: Para Gabinete
Provincial de Combate à
Corrupção de Zambézia
Fornecimento de tapetes
para futuras instalações
do Gabinete Provincial de
Combate à Corrupção

Prestação de serviços de
serigrafia
Lote 1: Para Gabinete
Provincial de Combate à
Corrupção
Lote 2: Para Gabinete
Provincial de Combate à
Corrupção de Tete
Lote 3: Para Gabinete
Provincial de Combate à
Corrupção de Zambézia
Fornecimento de relógios
de parede personalizados
para os Gabinetes Províncias
de Combate à Corrupção de
Tete e da Zambézia
Empreitada de obras de
reparação do Centro de
Dados, incluindo montagem
de chão flutuante
Prestação de serviços
de limpeza nas futuras
instalações do Gabinete
Provincial de Combate à
Corrupção da Zambézia
Prestação de serviços de
segurança de instalações
no Gabinete Provincial de
Combate à Corrupção da
Zambézia

28/7/2021
Até às 8.30 horas
Isento

3/8/2021
Até às 8.30 horas

Isento

01

CPD
n.º01/UGEA/
TACM/2020

02

AJD n.º01/UGEA/
Arrendamento de NELSON HANRY DE
TACM/041.35/2020 imóvel
PENA BEETE

60.000,00

3. O prazo da validade das propostas será de 60 dias.

AJD n.º02/UGEA/
Arrendamento de AGNALDA RITA
TACM/041.35/2020 imóvel
ZACARIAS MOISÉS
MACITELA

60.000,00

4. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo indicado e serão abertas em sessão pública, no
mesmo endereço na presença dos concorrentes que desejarem participar.

AJD n.º06/UGEA/
Arrendamento de NORDEL ANTÓNIO
TACM/041.35/2020 imóvel
AGOSTINHO CADIR

60.000,00

03

04

Contratação para
fornecimento
e montagem
servidor

Gabinete Central de Combate à Corrupção
Av. 10 de Novembro, nº 293, Maputo
Telefone: 21310693, Fax: 21304342
Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.

Maputo, aos 15 de Julho de 2021
(Ilegível)

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou
levantá-los no Departamento de Administração e Finanças, mediante o depósito do valor do caderno de
encargos na conta nº 4914519000, Banco de Moçambique, em nome do Gabinete Central de Combate à
Corrupção.
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ANÚNCIO DE VAGA

ANÚNCIO DE VAGA
Refª: 009/BL/PC/2021 – Director Jurídico e de
Compliance – Maputo

•

RESPONSABILIDADES-CHAVE
• Desenvolver e implementar o Programa de
Compliance Corporativo do país;
• Reportar ao CEO e ao Conselho de Administração
do país regularmente para rever o progresso na
implementação do programa e estabelecer planos de
melhoria;
• Garantir a adesão às leis locais e aos requisitos
regulamentares;
• Fornecer assessoria jurídica à instituição, incluindo
projectos novos e futuros;
• Garantir e monitorar o cumprimento das leis/
normas locais e internacionais sobre Abuso de
Mercado, Informação Privilegiada, Conflitos de
Interesses, Conduta de Mercado e Conformidade dos
Colaboradores;
• Incentivar os colaboradores a denunciarem suspeitas
de fraude ou impropriedade sem medo de retaliação;
• Fornecer assessoria jurídica para que a instituição
cresça dentro do quadro regulamentar;
• Quadro de Resultados Operacional ou seja, Gestão de
Estratégia;
• Conformidade Legal e Regulamentar;
• Enquadramento eficaz do programa de risco de
conduta em toda a instituição;
• Capacidade de interagir com públicos potencialmente
hostis; Planificação e Organização;
• Capacidade de incorporar a conformidade;
Pensamento estratégico, analítico e crítico;
• Excelentes
habilidades
de
apresentação,
comunicação, escrita e reporte;
• Capacidade de colaborar a nível Sénior e Executivo;
• Capacidade de trabalhar de forma independente,
com supervisão mínima, mas ainda fazer parte de
uma equipa;
• Capacidade de trabalhar sob pressão;
• Reporte e Interpretação.

•

REQUISITOS ESSÊNCIAIS
• Graduado em Direito;
• Mestrado seria uma vantagem adicional;

•

•
•
•

•

•

•
•

•
•
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Pelo menos 10 anos de experiência em funções de
gestão estratégica e sénior na gestão Jurídica e de
Compliance;
Pelo menos 5 anos de experiência em instituições
financeiras/bancárias ou funções estratégicas de
assessorial;
Preferência será dada aos candidatos que tenham
exposição ao sector de Serviços Financeiros com
experiência no mercado pan-africano;
Conhecimento das normas de compliance;
Membro
de
sociedade
jurídica/instituto
profissional;
Conhecimento da regulação do país, do sector e
da legislação de serviços financeiros/bancários,
incluindo micro finanças;
Boa compreensão dos requisitos de governança
corporativa, regulamentares e de conformidade
financeira;
Capacidade de trabalhar sob pressão e executar
tarefas com direcção limitada; Facilidade na gestão
de demandas competitivas e na determinação de
prioridades de forma independente;
Excelentes habilidades organizacionais, excelente
comunicação verbal e escrita;
Fortes habilidades interpessoais, capacidade de
comunicar-se e interagir em nome da Equipa
Executiva com uma ampla gama de áreas numa
comunidade diversificada;
Capacidade de trabalhar de forma colaborativa com
o CEO, directores e membros da equipa executiva;
Ético, proactivo e tomada de iniciativa ao realizar
tarefas.

Aos interessados que reúnam os requisitos acima
mencionados deverão enviar o seu CV indicando o
NÚMERO DA REFERÊNCIA, a VAGA para
jobslfsm@letshego.com. Poderão igualmente entregar
em mão as candidaturas nas instalações do Banco
Letshego, Edifício “Okapi Plaza”, sito na Av. Albert Lithuli,
esquina com Av. 25 de Setembro, entrada número 15, 6º
andar, Maputo, junto ao RH até ao dia 23 de Julho de
2021.

Refª: 008/BL/RH/2021 – Parceiro/a de Negócio de Pessoas e Cultura/Maputo
RESPONSABILIDADES-CHAVE
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Recrutamento e selecção seja realizado dentro do tempo de resposta definido;
Lidar com todas as questões de relações com os funcionários, incluindo a implementação de procedimentos
disciplinares e de reclamação para garantir a justiça procedimental e substantiva para um ambiente de trabalho
harmonioso;
Actuar como representante da Empresa nas discussões e reuniões sindicais;
Aconselhar os gestores de linha e funcionários sobre a implementação e interpretação de todas as políticas e
procedimentos de Pessoas e Cultura;
Descrição de Funções e KPA; Gestão de Desempenho; Treinamento; Organograma; Gestão de Talentos;
Planeamento e Sucessão.
Programa de bem-estar e pesquisa de satisfação.
Elabora relatórios como relatório do PC, plano e análise de talentos e sucessão para fornecer informações
pertinentes à função do PC para auxiliar na tomada de decisão;
Fazer a ligação e monitorar consultores e outros provedores de serviços que fornecem serviços terceirizados
de PC;
Garantir o pagamento atempado de terceiros, como pagamento à medida que ganha, assistência médica,
pensão, etc.

REQUISITOS ESSENCIAIS
• Licenciatura em Psicologia Organizacional, Gestão de Recursos Humanos ou equivalente;
• Pelo menos 5 anos de experiência como generalista de RH;
• Conhecimento e experiência em direito do trabalho, remuneração, aquisição de talentos, desenvolvimento
organizacional, relações com funcionários, envolvimento dos funcionários, segurança e bem-estar dos
funcionários e construção de capacidade organizacional;
• Conhecimento dos processos de RH;
• Capacidade de realizar multitarefas com eficácia em um ambiente desafiador e rápido;
• Confidencialidade e profissionalismo em todos os momentos;
• Habilidades de planificação e organização;
• Orientado aos detalhe.
Aos interessados que reúnam os requisitos acima mencionados deverão enviar o seu CV indicando o
NÚMERO DA REFERÊNCIA, a VAGA para jobslfsm@letshego.com. Poderão igualmente entregar em mão
as candidaturas nas instalações do Banco Letshego, Edifício “Okapi Plaza”, sito na Av. Albert Lithuli, esquina
com Av. 25 de Setembro, entrada número 15, 6º andar, Maputo, junto ao RH até ao dia 23 de Julho de 2021.
6977
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Refª: 007/BL/RH/2021 – Oficial de Risco Operacional/Maputo
RESPONSABILIDADES-CHAVE
•
•
•
•
•
•
•
•

Implementar medidas e processos para identificar, avaliar e gerir riscos do Banco;
Analisar e rever processos para alinhá-los à estratégia de negócios e aos requisitos regulamentares;
Gerir o RCSA (Risk Control Self-Assessment), RR (Risk Register), KRI (Key Risk Indicators) e IM
(Incident Management);
Investigar e relatar incidentes e falhas nos procedimentos;
Supervisionar a revisão anual das auto-avaliações e registos de risco;
Promover altos padrões éticos dentro da empresa;
Implementar e gerir ferramentas e políticas de prevenção de fraude;
Monitorar a implementação das resoluções de auditoria recomendadas.

Anúncio de Concursos
1. O Fundo de Desenvolvimento Agrário convida empresas interessadas a apresentarem propostas,
fechadas, para os concursos abaixo:
Nº

1

REQUISITOS ESSENCIAIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bacharelado numa das seguintes áreas: Contabilidade, Auditoria, Finanças ou Economia;
Ter experiência de pelo menos 3 anos em Gestão de Risco Operacional nos Serviços Financeiros;
Ter conhecimento técnico aprofundado e compreensão de processos de crédito sobretudo de no
crédito ao consumo;
Ter compreensão do ambiente regulatório da Banca e da estrutura legislativa relevante;
Ter uma boa compreensão das operações, processos e procedimentos de negócios;
Ter capacidade de tomar decisões confiantes e informadas para o benefício da empresa;
Saber transmitir informações e ideias por meio de uma variedade de meios de comunicação para as
empresas;
Ter capacidade de implementar programas de risco operacional em escala;
Ter experiência na liderança de estratégias para mitigação de risco e iniciativas de conformidade
regulatório;
Ter experiência em gesão de projectos com capacidade de parceria entre equipas funcionais e
comunicação com usuários técnicos e não técnicos;
Ter capacidade de negociar com todos os níveis de gestão para influenciar decisões, fazer recomendações
e implementar mudanças;
Ter boas habilidades de planificação e organização e uma abordagem criativa e inovadora para o trabalho
e alto sentido de responsabilidade.

Disponibilidade: Imediata
Aos interessados que reúnam os requisitos acima mencionados deverão enviar o seu CV indicando o
NÚMERO DA REFERÊNCIA, a VAGA para jobslfsm@letshego.com. Poderão igualmente entregar em mão as
candidaturas nas instalações do Banco Letshego, Edifício “Okapi Plaza”, sito na Av. Albert Lithuli, esquina com
Av. 25 de Setembro, entrada número 15, 6º andar, Maputo, junto ao RH até ao dia 23 de Julho de 2021.
6977
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Objecto

Modalidade

Data limite para
apresentação das
propostas

Data da
abertura

Valor Da
garantia
provisória
95.000,00MT

Fornecimento
de Material e
Consumíveis de
Escritório

Concurso
Público nº 35A
004941CP00022021

10/08/2021
Hora: 9.00 horas

10/08/2021
Hora:
9: 30 min.

Fornecimento
e Instalação de
Equipamento
Informático

Concurso
Público nº 35A
004941CP00032021

10/08/2021
Hora: 9.00 horas

10/08/2021
Hora:
10:30 min.

60.000,00MT

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos de
Concurso ou levantá-los pela importância não reembolsável de 500,00 MT (quinhentos meticais)
para cada conjunto no seguinte endereço:
Fundo de Desenvolvimento Agrário,
Rua Joe Slovo, nº 192, 1º Andar, Maputo
Banco: Standard Bank
Conta: 1090177401008
3. O período da validade das propostas, é de 120 dias para todos os concursos;
4. A apresentação do Certificado de Cadastro Único, é de carácter obrigatório;
5. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços de Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016,
de 8 de Março.
Maputo, aos 19 de Julho de 2021
DAQ
(Ilegível)
6964
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS DE MASSINGA
HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE GERALDO FENICELA ZILO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA
CIDADE DE MAPUTO
5ª SECÇÃO

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de sete de Julho de dois mil e
vinte e um, exarada de folhas setenta a setenta e um versos, do livro de notas para
escrituras diversas número catorze desta Conservatória dos Registos de Massinga, a
cargo de AMARILDO LUÍS CUMBANE, Conservador e Notário Superior dos Registos e
Notariado, foi celebrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de GERALDO FENICELA ZILO, residente antes da sua morte em Rovene-Massinga, no estado
em que era casado com Lúcia Filipe em comunhão geral de bens, sem deixar testamento
ou outra disposição da sua última vontade.
Que deixou como únicos e universais herdeiros, sua esposa e seus filhos: Ranito Geraldo Fenicela e Berlima Geraldo Fenicela, ambos solteiros, maiores e residentes em
Rovene-Massinga e, que segundo a lei não existem outras pessoas que prefiram aos
indicados herdeiros ou com eles possam concorrer a esta sucessão.
Que não há lugar a inventário obrigatório e que da herança deixada fazem parte bens
imóveis e móveis, incluindo contas bancárias.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Conselho de Serviços de Representação do Estado na Cidade de Maputo
Quarto Cartório Notarial de Maputo
Rua João Carlos Raposo Beirão nº 345 R/C

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
Conselho de Representação do Estado na Cidade de Maputo
Serviços de Justiça
1º Cartório Notarial de Maputo

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE CECÍLIA MÁRIO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE JORGE
PACHECO MULA

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura pública de doze de Julho de dois mil e
vinte e um, lavrada de folhas cinquenta a folhas cinquenta e um, do livro de notas para escrituras
diversas número duzentos e oitenta e cinco 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 CECÍLIA MÁRIO, de setenta e cinco anos de idade, casada com José Judas, sob o regime de comunhão de bens adquiridos, natural
de Chidenguele, de nacionalidade moçambicana, com última residência no Bairro da Polana-Cimento “B”, nesta cidade de Maputo, sem ter deixado testamento ou qualquer outra disposição da
sua última vontade.
Mais certifico que, na operada escritura pública foram declarados como únicos e universais herdeiros da quota disponível de todos os seus bens, seus filhos: Adelaide José Madime, casada com
Jeremias José Miambo, Otília Cassamo Madime, e Hermínio Pindane José Madime, solteiros,
todos naturais de Manjacaze, de nacionalidade moçambicana e residentes em Maputo.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram ou com eles concorram à sucessão, e
da herança dela fazem parte bens móveis e imóveis.

Está conforme

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

Massinga, aos 7 de Julho de 2021

ANÚNCIO
Pela Quinta Secção deste
Tribunal correm éditos de
trinta dias, citando o executado Estêvão Matique
Macombece, com último
domicílio conhecido no
Bairro Trevo, Matola, ora em
parte incerta, para no prazo de dez dias, que começa
a correr depois de findo o
dos éditos, tudo a contar
da segunda e última publicação do presente anúncio,
pagar ao exequente Banco
Comercial e de Investimentos, S.A., a quantia de
585 516,17MT, em dívida nos Autos de Execução
Ordinária nº 81/2019/U,
que por esta Secção lhe
move o referido exequente,
ou no mesmo prazo nomear
à penhora bens suficientes
para tal pagamento e do
mais que acrescer ou deduzir a oposição que tiver, nos
termos do artigo 812º do
C.P.C., sob pena de não o fazendo, se devolver esse direito ao exequente, prosseguindo a execução seus termos, conforme tudo melhor
consta do duplicado da petição inicial que se encontra
arquivada no Cartório desta
Secção à disposição do citado, podendo ser levantada
dentro das horas normais
de expediente.
Maputo, aos vinte e seis de
Outubro de dois mil e vinte
A Ajudante de Escrivã
Alda Mabote
Verifiquei
A Juíza de Direito
Judite António Sindique
Correia
6865

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de nove de Julho de dois mil e vinte e um, lavrada
de folhas oitenta e um verso e seguintes, do livro de notas para escrituras diversas número 163-D deste
Primeiro Cartório Notarial de Maputo, perante mim, SARA MATEUS COSSA, Conservadora e Notária
Superior, em exercício no referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros
por óbito de JORGE PACHECO MULA, natural de Manjacaze, falecido no dia seis de Setembro de mil
novecentos e noventa e seis, no Hospital Central de Maputo, casado que era com a senhora Amélia
Langa, filho de Magomane Mula e de Expresso, com última residência habitual no Bairro de Alto Maé,
na cidade de Maputo.
Que não deixou testamento, nem qualquer outra disposição de sua última vontade e sucedem-lhe como
únicos e universais herdeiros de todos os seus bens móveis e imóveis, seus filhos: Ana Jorge, casada
com Celestino Ângelo Paula, Alberto Mula Pacheco, Afonso Jorge Pacheco, Emídio Pacheco, Margarida José Pacheco e Maria Jorge Mula, solteiros, maiores, naturais de Maputo e Manjacaze, respectivamente, residentes nesta cidade de Maputo.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos declarados herdeiros ou com eles possam concorrer na sucessão à herança do referido JORGE PACHECO MULA.

O Conservador
(Ilegível)

Está conforme
Maputo, aos 14 de Julho de 2021

A Conservadora e Notária Técnica
(Ilegível)

A Notária
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
INSTITUTO NACIONAL DOS TRANSPORTES TERRESTRES – INATRO – IP

ADITAMENTO Nº 3 AO ANÚNCIO DE CONCURSO

Concurso Público nº 45A001341/CP/04/2021
Serve o presente aditamento para informar que houve um lapso nas datas indicadas de submissão das propostas e
abertura das mesmas estabelecidas no aditamento nº 02 publicadas neste jornal nos dias 14 e 15 de Julho de 2021,
pelo qual tornam-se sem efeito. Igualmente, em aditamento ao concurso acima, publicado neste jornal nos dias 14 e
17 de Maio de 2021, tendo o primeiro aditamento sido publicado nos dias 14 e 15 de Junho e o segundo aditamento
nos dias 14 e 15 de Julho, comunica-se a alteração do documento de concurso na cláusula nº 6 da Secção I – Instruções aos Concorrentes, e os prazos de submissão são os seguintes:
N° de Concurso

Modalidade

Data e hora
final para
entrega

Objecto

Prazo de submissão
Contratação de uma entidade
das propostas:
45A001341/CP/04/2021 Concurso Público para produção de chapas de
23.07.2021
matrículas em branco
às 10.00h

Data e hora para
Abertura
Sessão de abertura
das propostas:
23.07.2021
às 10.15h

A Entidade Contratante
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DIRECÇÃO REGIONAL NORTE
AREA OPERACIONAL DE NACALA-FIPAG

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Fundo de Investimento e Património do Abastecimento de Água – Área Operacional de Nacala (AON-FIPAG) convida pessoas colectivas ou singulares,
nacionais ou estrangeiras, elegíveis e interessadas a apresentarem propostas fechadas para os concursos discriminados na tabela abaixo:

Referência do Concurso

Modalidade de
Contratação

Objecto do
Concurso

Garantia
Provisória

Data e hora
de entrega de
documentos de
qualificação e
propostas

01/AON/FIPAG/CL/2021

Concurso
Limitado

Fornecimento de material
de escritório (Consumível)

Não
Aplicável

04/8/2021 às
9 horas

Data e hora de
abertura de
documentos de
qualificação e
propostas
04/8/2021 às
9:15 horas

Data e hora
de anúncio de
posicionamento
05/08/2021 às
10:00 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquirí-los nos escritórios do FIPAG-AON, sitos na
Av. Do Trabalho, Cidade de Nacala-Porto, durante às horas normais de expediente, pela importância não restituível de 1.000,00MT (Mil meticais) para cada
conjunto. O valor deve ser depositado na conta bancária nº 54835362101 BCI FIPAG-Nacala (receita).
3. As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado e serão abertas, no mesmo endereço, na presença dos concorrentes e público que desejarem
comparecer.
4. O período de validade das propostas é de 120 dias, a contar da data de abertura das mesmas.
5. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado
pelo Decreto nº 5/2016 de 08 de Março.
Nacala, Abril de 2021
Autoridade Competente
(Ilegível)
336
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PLANO DE ACÇÃO DE REASSENTAMENTO DA ZONA DE PROTECÇÃO
PARCIAL DA SASOL

CONVITE
PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA
A SASOL está a proceder à identificação dos agregados familiares que se encontram na Zona de Protecção
Parcial dos seus Pipelines com vista à elaboração de um Plano de Acção de Reassentamento (PAR), nos
Distritos de Inhassoro e Govuro.
No âmbito do Processo de Participação Pública, a Consultec, em representação da SASOL, vem por este
meio convidar todos os interessados a participarem nas Reuniões de Consulta Pública que serão
realizadas nesta fase.
Estas reuniões terão o objectivo de recolher as principais preocupações e sugestões da comunidade, sobre
o Projecto. As reuniões serão realizadas nas seguintes Comunidades e datas:
Mangugumete

Lichau

Chitsoso

Data: 2 de Agosto de 2021

Data: 2 de Agosto de 2021

Data: 3 de Agosto de 2021

Horas: 8:00 / 09:30 / 11:00

Hora: 14:00 / 15h30

Hora: 8:00 / 09:30 / 11:00

Local: Sede

Local: Sede

Local: Sede

Temane

Chipongo

Mabime

Data: 3 de Agosto de 2021

Data: 4 de Agosto de 2021

Data: 4 de Agosto de 2021

Horas: 14:00 / 15h30

Hora: 8:00 / 11:00 / 14:00

Hora: 14:00 / 15h30

Local: Sede

Local: Sede

Local: Sede

Pande

Catine

Data: 5 de Agosto de 2021

Data: 5 de Agosto de 2021

Horas: 8:00 / 11:00 / 14:00

Hora: 14:00 / 15h30

Local: Sede

Local: Sede

Devido às restrições associadas à pandemia de COVID-19, cada reunião será dividida em seesões de um
máximo 15 ou 30 pessoas em espaços fechados e abertos, respectivamente. Se pretende participar numa
das reuniões listadas acima, por favor registe-se utilizando os contactos fornecidos abaixo.
Para informações e inscrição nas reuniões, contacte, por favor, a Consultec, através do telefone 21491555,
fax 21491578, ou por e-mail, pelo seguinte endereço: asousadias@consultec.co.mz .
7783
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SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE EXPRESSÕES DE INTERESSE
(SERVIÇOS DE CONSULTORIA – SELECÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL)
MOÇAMBIQUE
PROJECTO DE INTERLIGAÇÃO REGIONAL MOÇAMBIQUE – MALAWI
DONATIVO NO.: D-515-MZ
Título: Serviços de Consultoria para um Oficial de Monitoramento e Avaliação (M&A)
para a Porção Moçambicana do Projecto
Referência no.: I15-MOMA/2021
O Governo de Moçambique recebeu um Financiamento do Fundo Fiduciário Norueguês administrado pelo Banco Mundial, do
Banco Mundial (BM), da União Europeia e da Cooperação Financeira Alemã através do KfW para custear o Projecto de Interligação Regional de Moçambique – Malawi (MOMA) e pretende
aplicar parte dos Donativos para Serviços de Consultoria para
um Oficial de Monitoramento e Avaliação (M&A) para a Porção
Moçambicana do Projecto.
A Electricidade de Moçambique, E.P. (EDM), Agência de Implementação do Projecto, procura serviços de um consultor individual para prover assistência dedicada a Unidade de Implementação do Projecto (PIU) da EDM em todas actividades de M&A
relativas a parte Moçambicana do Projecto MOMA. Igualmente,
o oficial de M&A deverá compilar relatórios de M&A e detalhar
todos os aspectos relativos a diferentes actividades em curso na
parte Moçambicana do Projecto. O consultor irá trabalhar próximo ao Fiscal da parte Técnica e reportar directamente ao Gestor
do Projecto de Interligação Regional Moçambique Malawi, tendo a presente tarefa uma duração de vinte e quatro (24) meses
num contracto de tipo “Time Base” no âmbito do Projecto MOMA.
O Consultor a ser selecionado deve ser um Especialista Certificado em M&A por uma Instituição Internacional Reputável e
com experiência na realização de Programas de Treinamento em
M&A para funcionários de organizações que implementam Projetos de Infraestruturas financiados por Instituições Financeiras
Internacionais (IFIs) ou outras instituições relacionadas. É necessária experiência com projetos financiados pelo Banco Mundial
para realizar a tarefa.~
A EDM, convida Consultores Individuais elegíveis a manifestarem seu interesse em fornecer os Serviços. Os Consultores interessados deverão fornecer os seus CVs comprovando que possuem as qualificações necessárias e experiência relevante para a
execução dos Serviços. Os critérios para selecionar o consultor
qualificado são: (i) Mínimo de Licenciatura em Engenharia Elétrica, Economia ou áreas equivalentes de especialização com
ampla experiência comprovada de pelo menos 10 anos a nível
internacional em operações de investimento para sistemas de

transmissão de eletricidade em alta tensão; (ii) Conhecimento
da actual legislação Moçambicana do Sector de Energia, bem
como Projecto/Programa de Planeamento e/ou Implementação
será uma vantagem adicional; (iii) O Consultor deve ter uma
ampla experiência com projetos governamentais financiados
por doadores, de preferência na região da África Subsaariana;
(iv) Experiência com projetos financiados pelo BM, a fim de se
familiarizar com os requisitos do BM em termos de Gestão Financeira, Aquisições e Salvaguardas. Conhecimento profundo
dos procedimentos e regulamentos operacionais do Banco Mundial (IDA) é essencial; (v) O Consultor deve ter realizado pelo
menos uma tarefa de M&A para projetos semelhantes.
Chama-se a atenção aos consultores interessados com relação ao
parágrafo 1.9 das Directrizes do Banco Mundial: Selecção e Contratação de Consultores nos Financiamentos do BIRD e Créditos
do IDA & Donativos para os Mutuários do Banco Mundial, edição de Janeiro de 2011, revistos em Julho de 2014 ("Directrizes
de Consultoria"), estabelecendo a política do Banco Mundial
sobre Conflitos de Interesse.
O Consultor será selecionado com base no método de
“Individual Consultant Selection” (INDV), que se encontra definido nas directrizes do Consultor.
Os Termos de Referência (TdR) sobre a consultoria pretendida
estão disponíveis no site da EDM www.edm.co.mz. Qualquer
informação adicional também pode ser obtida no endereço abaixo durante o horário normal de funcionamento, das 07:30 às
15:30, hora local, de Segunda à Sexta-feira.
As expressões de interesse, devem ser submetidas em forma
escrita na língua Inglesa e entregues no endereço abaixo
(pessoalmente, por correio, ou por e-mail) até 03 de Agosto de
2021, 10:00 horas, hora local.
Electricidade de Moçambique, E.P.
Direcção de Eletrificação e Projectos
Projecto de Interligação Regional Moçambique – Malawi
Att: Gestor do Projecto
Av. Filipe Samuel Magaia, Nr. 368, 1º Andar
Tel: +258 21353 632
MomaME@edm.co.mz
Maputo, Mozambique

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
(CONSULTING SERVICES – INDIVIDUAL CONSULTANTS SELECTION)
MOZAMBIQUE
MOZAMBIQUE – MALAWI REGIONAL INTERCONNECTION PROJECT
GRANT NO.: D515-MZ
Assignment Title: Consulting Services for Monitoring and Evaluation (M&E) Officer
for Mozambican Portion of the Project
Reference No. I15-MOMA/2021
The Governments of Mozambique has received a Financing
from the World Bank administered Norwegian Trust Fund, the
World Bank (WB), the European Union, and German Financial
Cooperation through KfW toward the cost of the Mozambique –
Malawi (MOMA) Regional Interconnector Project and intends to
apply part of the proceeds for Consulting Services for Monitoring and Evaluation (M&E) Officer of the Mozambican portion
of the Projects.

sector as well as project/program planning and/or implementation will be an added advantage (iii) The Consultant must have
a broad experience with donor-funded government projects,
preferably in Sub-Saharan Africa; (iv) Experience with WB financed projects, in order for the same to be familiarized with
the WB requirements in terms of Financial Management, Procurement and Safeguards. Profound knowledge of Word Bank
(IDA) operational procedures and regulations is essential; (v)
The Consultant must have carried out at least one M&E asThe Electricidade de Moçambique, E.P (EDM), the Implemen- signment for similar projects.
ting Agency of the Project, seeks the services of an individual
consultant to provide dedicated assistance to the EDM Project The attention of interested Consultants is drawn to paragraph
Implementation Unit (PIU) in all the M&E activities of the Mo- 1.9 of the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment
zambican related part of the MOMA Project. Also, the M&E of Consultants [under IBRD Loans and IDA Credits & Grants]
officer shall compile the M&E report and shall detail all findings by World Bank Borrowers January 2011 edition, revised July
related to different ongoing activities of the Mozambican part of 2014 (“Consultant Guidelines”), setting forth the World Bank’s
the Project. The Consultant will work closely with the owner’s policy on conflict of interest.
Engineer and will report directly to the Project Manager for the
Mozambique – Malawi Regional Interconnection Project, having The Consultant will be selected under Individual Consultant
the assignment a duration of twenty-four (24) months in a Time- Selection (INDV) Procurement Method set out in the Consultant
Base contract under the MOMA Project.
Guidelines.
The Consultant to be selected shall be a Certified M&E Expert
by a Reputable International Institution with experience in carrying out successful Training Programs in M&E to officials from
organizations implementing Infrastructures Projects funded by
International Financial Institutions (IFIs) or other related institutions. Experience with World Bank financed projects is necessary to carry out the assignment.
EDM now invites eligible Individual Consultants to indicate
their interest in providing the Services. The interested Consultants should provide CV demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the
Services. The criteria to select the qualified consultant are: (i)
Minimum of Bachelor’s Degree in Electrical Engineering, Economics or equivalent areas of expertise with proven extensive experience of at least 10 years at international level in investment
operations for high voltage electricity transmission systems; (ii)
Knowledge of current Mozambican regulations of the energy

Maputo, 19 de Julho de 2021

The Terms of Reference (ToR) of the assignment is available at
the EDM website www.edm.co.mz. Any further information
can also be obtained at the address below during office hours
from 07:30 to 15:30, local time, from Monday to Friday.
Expressions of interest must be delivered in a written form and
in English to the address below (in person, or by mail, or by email) by 03 August 2021 at 10:00hrs, local time.
Electricidade de Moçambique, E.P.
Electrification and Projects Directorate (DEP)
Mozambique – Malawi Regional Interconnection Project
Attn: Project Manager
Filipe Samuel Magaia Avenue, Nr. 368, 1st Floor
Tel: +258 21353 632
MomaME@edm.co.mz
Maputo, Mozambique

Maputo, 19th July, 2021

Iluminando a Transformação de Moçambique
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PROCESSO DE PROCUREMENT
Maputo, aos 19 de Julho de 2021

GABINETE DO DIRECTOR-GERAL

Concurso para Aquisição dos seguintes esquipamentos associado à produção de cereais:

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES – DEA

ANÚNCIO DE CANCELAMENTO
Concurso Limitado N.º 108/SARH-ANE, IP/071/2021
Fornecimento de Mobiliário de Escritório para ANE, IP

Nos termos do artigo 61 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 cancelado por divergência de
datas para a submissão de propostas, no documento de concurso
e no anúncio publico.
Maputo, aos 19 de Julho de 2021
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO
DIRECÇÃO PROVINCIAL DE EDUCAÇÃO
REPARTIÇÃO DAS AQUISIÇÕES

GABINTE CENTRAL DE PREVENÇÃO E COMBATE À
DROGA
Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

ANÚNCIO DE CONCURSO
Concurso Público N.º 01/02A001141/CL/01/2021
1. O Gabinete Central de Prevenção e Combate à Droga
pretende levar a cabo obras de reabilitação.

De acordo com alínea d) do nº 3 do artigo 33, conjugado com o nº 2 do artigo 63 do Regulamento de Contratação de Empreitada
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.
Comunica- se a adjudicação dos objectos dos concursos abaixo indicados:

Nº

Nome do
Concorrente

2. Neste contexto, convida empresas do ramo de construção civil interessadas e que possuam alvará de
empreiteiro de obras públicas da 3ª classe (mínimo), a
apresentarem propostas fechadas para a execução da
referida empreitada.

Lote -1

CANOL
CONSTRUÇÕES

3. Os empreiteiros deverão apresentar evidências de ter
estado envolvidos nos últimos 5 anos em obras de construção similares com uma área útil de construção ou
reabilitação de 600m2.

Lote -2

LIVANINGO
CONSTRUÇÕES,
LDA

Lote -3

GAVEYA, LDA

Lote -4

FM
CONSTRUÇÕES,
LDA

4. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinando os documentos do concurso
ou adquirí-los pela importância não reembolsável de
1.000,00MT, na Av. Ahmed Sekou Touré, nº21, 10º andar – Telef: 21 48 99 56, na Cidade de Maputo.
5. O prazo de validade das propostas será de 120 dias.
6. As propostas deverão ser entregues no endereço acima, até 10.00 horas do dia 9 de Agosto 2021 e serão
abertas em sessão pública, na mesma data e endereço,
às 10.30 horas.
7. O anúncio do posicionamento dos concorrentes será
feito em sessão pública, no dia 19/8/2021, às 9.30
horas, podendo os concorrentes e demais interessados participarem.
8. A visita ao local da obra é obrigatória. Para o efeito,
está agendada uma visita para o dia 23 de Julho de
2021, às 10.00 horas.
9. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado,
aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.
Maputo, aos 16 Junho de 2021

Lote-5

Lote -6

Lote -7

STRAIN
CONSTRUÇÕES,
LDA
HYDRAFORM
CONSTRUÇÕES
MOÇAMBIQUE,
SARL
S-SEMM OBRAS
ENGENHARIA
CIVIL, SARL

Lote -8

SOTECH

Lote -9

WC
CONSTRUÇÕES,
LDA

Objecto do concurso
Construção de 2 salas de aula, 1 bloco administrativo, 1 bloco de sanitários e sistema
de abastecimento de água na EPC Nsimbe e
Construção de 2 salas de aula, 1 bloco administrativo, 1 bloco de sanitários e sistema de
abastecimento de água na EPC Chobela, Distrito de Magude
Construção de 5 salas de aula, 1 bloco administrativo, 1 bloco de sanitários e sistema de
abastecimento de água, na EPC Ungubana,
Distrito de Magude
Construção de 5 salas de aula, 1 bloco administrativo, 1 bloco de sanitários e sistema de
abastecimento de água na EPC Dzonguene,
no Distrito da Manhiça
Construção de 5 salas de aula, 1 bloco administrativo, 1 bloco sanitário e sistema de
abastecimento de água na EPC Cutana, Distrito da Manhiça
Construção de 5 salas de aula, 1 bloco administrativo, 1 bloco sanitário e sistema de
abastecimento de água na EPC Marrumbana,
Distrito da Manhiça
Construção de 5 salas de aula, um bloco administrativo, 1 bloco de sanitários e sistema
de abastecimento de água na Escola Primária
Completa de Mahila, no distrito da Manhiça
Construção de 6 salas de aula e 1 bloco administrativo na EPC de Boquisso, Distrito da
Matola
Construção de 5 salas de aula, um bloco administrativo, 1 bloco de sanitários e sistema
de abastecimento de água na Escola Primária
Completa de Trindade, no Distrito da Matola
Construção de uma escola secundária composta por 10 salas de aula, 1 bloco administrativo, 1 bloco Multiuso, 1 bloco de sanitários, Torre + bomba+ ligação + casota + furo
e depósito à superfície, no Bairro da Matola
Gare, Distrito da Matola

Valor de Adjudicação
incluindo IVA

18,238,030.03MT

Modalidade de
Contratação

Concurso Público nº 01/
DPE/RAQ/DCE/2021

14,748,744.27MT

Concurso Público nº 02/
DPE/RAQ/DCE/2021

11,697,512.09MT

Concurso Público nº 03/
DPE/RAQ/DCE/2021

14.159.129,48MT

Concurso Público nº 04/
DPE/RAQ/DCE/2021

14.985.266.22MT

Concurso Público nº 05/
DPEDH/RAQ/2021

14.927.845.90MT

Concurso Limitado
nº 06/DPE/RAQ/
DCE/2021

11.685.236,85MT

Concurso Público nº 07/
DPE/RAQ/DCE/2021

13.791.043,68MT

25.100.359,51MT

Concurso Público nº 08/
DPE/RAQ/DCE/2021

Concurso Público nº 09/
DPE/RAQ/DCE/2021

Matola, Julho de 2021

UGEA
(Ilegível)

A Autoridade Competente
(Ilegívell)
6928
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GABINETE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA DE MOÇAMBIQUE

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com o 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° 5/2006, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do
objecto dos concursos abaixo indicados:
N/
Ordem

Nome do Concorrente

Objecto

Valor

1

PRO DATA MOÇAMBIQUEFornecimento de quatro unidades de toner
GESTÃO DE INFORMÁTICA, LDA cartridge 719H

2

CENTRO INTERNACIONAL
DE CONFERÊNCIAS JOAQUIM
CHISSANO

Fornecimento de uma sala de conferências e
serviços de catering para 40 pessoas

3

SOCIEDADE DO NOTÍCIAS, SA

Fornecimento do jornal ‘Notícias’

73.752,00MT

4

SHIVA ENTERPRISE

Reparação de impressoras e fornecimento de
material de consumo para informática

92.067,10MT

5

SHIVA ENTERPRISE

Fornecimento de baterias para UPS do GIFiM

6

RÁDIO MOÇAMBIQUE, EP

Publicação de um anúncio de adjudicação de
concursos

7

TOYOTA AUTO MAPUTO

Manutenção preventiva de uma viatura de serviço
da marca Toyota Fortuner

8

EXYS MOÇAMBIQUE, LDA

Reparação do sistema electrónico de segurança e de
100.348,47MT
controlo de acesso

9

BDQ-IMPRESSÃO GRÁFICA

Fornecimento de serviços de maquetização e
reprodução do Relatório Anual

14.274,00MT

10

SHIVA ENTERPRISE

Fornecimento de material de consumo para
informática

98.858,61MT

11

MAGAZINE MULTIMÉDIA

Fornecimento do jornal ‘Magazine’

28.000,00MT

12

CANAL I

Fornecimento do jornal ‘Canal de Moçambique’

42.700,00MT

13

NOVAMÉDIA

Fornecimento do jornal ‘Zambeze’

31.150,00MT

14

SOCIEDADE DO NOTÍCIAS, SA

Publicação de anúncios de adjudicação de
concursos do GIFiM

12.051,00MT

15

MEPA

Manutenção preventiva e correctiva de aparelhos
de ar-condicionado

126.828,00MT

16

TÉCNICA INDUSTRIAL

Manutenção de viaturas de serviço das marcas
Mitsubishi, Jeep e Fiat

400.000,00MT

17

ENTREPOSTO AUTO

Manutenção preventiva de viaturas de serviço da
marca Peugeot

67.028,36MT

18

TELEDATA MOÇAMBIQUE

Fornecimento de serviço de internet dedicada

1.435.000,00MT

19

CLEAN ÁFRICA

Fornecimento de serviços de limpeza e desinfecção
das instalações do GIFiM

560.000,00MT

70.804,00MT

771.804,00MT

51.600,16MT
7.083,18MT
51.730,51MT

Maputo, aos 14 de Junho de 2021
O Director
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE TETE
GOVERNO DO DISTRITO DE DÔA

ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO Nº001
1. O Governo do Distrito de Dôa convida empresas interessadas com alvará de 3ª classe ou
superior, categorias VI, subcategorias 1ª a 6ª a apresentarem propostas fechadas para o
concurso discriminado na tabela abaixo:
N° de
concurso

01/UGEA/
SDPI/
GDD/2021

Objecto de
Contratação
Abertura de 2 furos
de água positivos,
nas povoações
de Chandiguera e
Magadja, no distrito
de Dôa

Modalidade
de
Contratação

Concurso
Público

Data e hora
de visita
ao local da
obra

28/7/2021
10.00 horas

Data e
hora de
entrega das
propostas

Data e hora
de abertura
das
propostas

11/8/2021
9.00 horas

11/8/2021
9.30 horas

Validade
das
propostas

90 Dias

Garantia
Provisória

15.000,00MT

2. Os interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou
adquirí-los no Serviço Distrital de Planeamento e Infra-estruturas, sita em Dôa, Distrito de
Dôa, durante as horas normais de expediente, a partir do dia 21/7/2021, pela importância
não reembolsável de 1.500,00MT (mil e quinhentos meticais).
3. As propostas serão entregues e abertas no Serviço Distrital de Planeamento e Infraestruturas.
4. O Anúncio de posicionamento dos concorrentes será feito no dia 18/8/2021, em sessão
pública, a realizar-se às 10.00 horas no mesmo local da abertura das propostas.
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.
Dôa, aos 20 de Julho de 2021
O Administrador
Henrique Alexandre Mandava
6897
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PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DE ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E TRABALHO
CARTÓRIO NOTARIAL DE NAMPULA
EXTRACTO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E TRABALHO
CARTÓRIO NOTARIAL DE NAMPULA
EXTRACTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO
DE NATALINO MORENO FIJAMO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO
DE JÚLIO DUARTE

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de dez de Maio do ano dois mil e
vinte e um, lavrada de folhas noventa e nove a folhas cem verso, do livro de notas para
escrituras diversas número “A” traço trinta e um, a cargo de TERESA LUÍS, Conservadora
e Notária Superior, do referido Cartório, se acha lavrada uma Escritura de Habilitação de
Herdeiros na qual, seu filho NATALINO MORENO FIJAMO JÚNIOR, menor, natural e residente em Nampula, foi declarado único e universal herdeiro de todos os bens e direitos
do seu pai NATALINO MORENO FIJAMO, com última residência na cidade de Nampula.
Que até à data da sua morte não deixou testamento nem qualquer outra disposição da
última vontade.
Está conforme
Cartório Notarial de Nampula, aos vinte e três de Junho de dois mil e vinte e um
A Conservadora e Notária Superior
(Ilegível)

195

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e nove de Julho do ano
dois mil e vinte e um, lavrada de folhas oitenta e cinco a folhas oitenta e seis verso, do
livro de notas para escrituras diversas número “B”, traço trinta e um, a cargo de TERESA
LUÍS, Conservadora e Notária Superior, do referido Cartório , se acha lavrada uma
Escritura de Habilitação de Herdeiros, na qual seus filhos: YAMILCA HELENA JÚLIO
DUARTE, EDSON HELENA JÚLIO DUARTE, solteiros, maiores, naturais de Lichinga e
YELINA HELENA JÚLIO DUARTE, menor, natural de Nampula, residentes em Nampula,
foram declarados únicos e universais herdeiros de todos os bens e direitos do seu pai
JÚLIO DUARTE, com última residência na cidade de Nampula e como meeira Maria
Helena Manuel Duarte.
Que até à data da sua morte não deixou testamento nem qualquer outra disposição da
última vontade.
Está conforme
Cartório Notarial de Nampula, aos quinze de Julho de dois mil e vinte e um
A Conservadora e Notária Superior
(Ilegível)
199

AVISO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Conselho de Representação do Estado
na Província de Gaza
Serviços de Justiça e Trabalho
Cartório Notarial de Xai-Xai

Extracto
HABILITAÇÃO DE HERDEIROS
POR ÓBITO DE TOMÁS
QUEFASSE MUCAVELE
Certifico, para efeitos de publicação,
que por escritura do dia catorze do mês
de Julho do ano dois mil e vinte e um,
lavrada de folhas onze a doze, do livro de
notas para escrituras diversas número
98-A, a cargo de MOMEDE FARUCO
MAMUDO MUJAVAR, licenciado em
Direito, Conservador e Notário Superior,
em exercício no referido Cartório, foi
celebrada uma Escritura de Habilitação
de Herdeiros por óbito do senhor TOMÁS
QUEFASSE MUCAVELE, ocorrido no dia
trinta de Maio de dois mil e vinte, na altura
com oitenta e três anos de idade, no estado
civil que era casado com Palmira Conjoane
Mucavele, de nacionalidade moçambicana,
filho de Quefasse Mucavele e de Lissane
Machaie.
Que o autor da herança não deixou
testamento nem qualquer disposição que
expressa a sua última vontade.
Que a herança é constituída por bens
móveis, imóveis e contas bancárias.
Que deixou como únicos e universais
herdeiros, seus filhos: AMÉLIA MISSÃO
MUCAVELE e VASCO MACUENGANE
MUCAVELE, ambos solteiros, naturais de
Cavelene.
Que nos termos da lei não há outras
pessoas que prefiram à indicada herança
ou que possam concorrer a esta sucessão.
Para fins do disposto no artigo 92 do
Código do Notariado em vigor faz-se
esta publicação em conformidade com a
referida escritura de habilitação a que me
reporto.
Está conforme
Cartório Notarial de Xai-Xai, aos 14 de
Julho de 2021
O Notário
(Ilegível)

O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento da
Lei de Minas em vigor, aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro, correm
éditos de 30 (trinta) dias, a contar da segunda publicação no Jornal “Notícias” chamando a quem se julgue com direito a opor-se que seja atribuída a Licença de Prospecção e Pesquisa número 10690L para Calcário, no distrito de Govuro, na província de
Inhambane, a favor da requerente KHOSI MOZAMBIQUE, LIMITADA, com as seguintes coordenadas geográficas:
Vértice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

-21
-21
-21
-21
-21
-21
-21
-21
-21
-21
-21
-21
-21
-21

06
06
11
11
14
14
16
16
19
19
18
18
08
08

Latitude
10,00
10,00
40,00
40,00
20,00
20,00
0,00
0,00
50,00
50,00
10,00
10,00
0,00
0,00

Longitude
34
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
34

56
00
00
01
01
00
00
01
01
00
00
00
00
56

50,00
30,00
30,00
0,00
0,00
30,00
30,00
30,00
30,00
20,00
20,00
0,00
0,00
50,00

Maputo, aos 13/7/2021
O Director Geral
Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)
7752
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República de Moçambique
Conselho Nacional de Avaliação de Qualidade de Ensino Superior
(CNAQ)

Manifestação de Interesse para Selecção de uma Universidade
Pública na Zona Centro para acolher o Centro de Referência em
Qualidade e Qualificações do Ensino Superior
O Conselho Nacional de Avaliação de Qualidade do Ensino Superior (CNAQ)
recebeu, através do Projecto MozSkills financiado pelo Banco Mundial, fundos para a realização de algumas acções-chave do seu Plano Estratégico 2016
- 2025 e tenciona aplicar parte desse financiamento para estabelecer numa
Universidade Pública localizada na Zona Centro do País, um Centro de
Referência em Qualidade e Qualificações do Ensino Superior, ao qual as
instituições do ensino superior da províncias de Sofala, Manica, Tete e Zambeze
possam recorrer para Benchmarking, formação e capacitação visando o reforço da sua capacidade para implementação do Sistema Nacional de Avaliação,
Acreditação e Garantia da Qualidade do Ensino Superior (SINAQES) e do Quadro Nacional de Qualificações (QUANQES).
m, o CNAQ convida as universidades públicas cuja sede se encontre localizada
na Região Centro do País, interessadas em acolher nas suas instalações o Centro de Referência, a adquirir os Termos de Referência e outros documentos no
site do CNAQ ou durante os dias úteis das 08.00 - 14.00 horas. A manifestação de interesse deve ser entregue até 15.30 horas do dia 06 de Agosto de
2021 no endereço indicado a seguir:
Conselho Nacional de Avaliação de Qualidade
Rua Beijo da Mulata, 141
EMAIL: ugea.cnaq2007@gmail.com
www.cnaq.ac.mz
Maputo-Moçambique
Maputo, Julho de 2021
Assinatura
(Ilegível)

6979
6991

Acesse https://t.me/Novojornal
PUBLICIDADE

Terça-feira, 20 de Julho de 2021

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO
CONSELHO PROVINCIAL DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE ASSUNTOS SOCIAIS
REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
5ª SECÇÃO

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

ANÚNCIO

De acordo com o artigo 33, n° 3 alínea d), do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e
Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n°5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto do concurso
abaixo indicado:
Nº de Concurso

Nome do Concorrente

Concurso Limitado N°01/SPAS/
RA/B/2021
Concurso Limitado N°02/SPAS/
RA/S/2021

Objecto de Concurso

Valor com IVA

Contratação para fornecimento de
material de Escritório

SACTI CONSULTORES LDA
AUSTRAL GRAFICA LDA

21

Contratação para fornecimento de
serviços Gráficos

974.095,20 MT
1.142.066,47MT

Concurso de pequena dimensão
N°04/SPAS/RA/S/2021

JED CONSTRUÇÕES LDA

Contratação de Serviços de
Manutenção Geral das Instalações

483.561,00MT

Concurso Limitado N°03/SPAS/
RA/B/2021- lote I

BUILD RESOURCES LDA

Contratação para fornecimento de
material de Higiene e Limpeza

404.410,00 MT

Concurso Limitado N°03/SPAS/
RA/B/2021-Lote II

CASA BHAY LDA

Contratação para fornecimento de
Géneros alimentícios

340.685,00MT

Concurso de pequena dimensão
N°01/SPAS/RA/S/2021

3JFRIO E SERVICOS EI

Contratação para fornecimento
de insumos pecuários para a
produção escolar

431.840,00 MT

Concurso de pequena dimensão
N°02/SPAS/RA/B/2021

EMAQ LDA

Contratação para fornecimento de
insumos agrícolas para a produção
escolar

498.188,52MT

Concurso de pequena dimensão
N°06/SPAS/RA/S/2021

AUTO MATOLA LDA

Contratação de Serviços para
manutenção e reparação de
viaturas

491.754,55 MT

Concurso de pequena dimensão
N°05/SPAS/RA/S/2021

MUI POWER SEGURANÇA LDA

Contratação para prestação de
Serviços de segurança Privada

492.000,00 MT

Concurso de pequena dimensão
N°03/SPAS/RA/S/2021

TACHO PERFEITO EI

Contratação para fornecimento de
serviços de Catering

497.250,00MT

Concurso Ajuste Directo Nº 02/
SPAS/RA/B/2021

SAM FOGO LDA

Contratação de Serviços
Fornecimento de Extintores
Incêndio

Concurso Ajuste Directo Nº 03/
SPAS/RA/S/2021

SAM FOGO LDA

28.594,80MT

Contratação de Serviços de
manutenção de Extintores
Incêndio
Matola, Julho de 2021
A Directora
Ass. Ilegível

2.106,00MT
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Pela Quinta Secção deste Tribunal correm éditos de trinta dias,
citando os executados D&S Vegetais, E.I, com último domicílio
conhecido na Matola e Ramira de Jesus Langa, com domicílio no
Bairro 15 de Junho, Quarteirão nº 17, casa nº 565, rua nº 09, nesta
cidade de Maputo, ora em parte incerta, para no prazo de dez dias,
que começa a correr depois de findo o dos éditos, tudo a contar
da segunda e última publicação do presente anúncio, pagarem
ao exequente BCI-Banco Comercial e de Investimentos, S.A., a
quantia de 305 067,63MT, em dívida nos Autos de Execução
Ordinária nº 47/2020/U, que por esta Secção lhes move o
referido exequente, ou no mesmo prazo nomear em à penhora
bens suficientes para tal pagamento e do mais que acrescer ou
deduzirem a oposição que tiverem, nos termos do artigo 812º
do C.P.C., sob pena de, não o fazendo, se devolver esse direito ao
exequente, prosseguindo a execução seus termos, conforme tudo
melhor consta do duplicado da petição inicial que se encontra
arquivada no Cartório desta Secção à disposição dos citados,
podendo ser levantada dentro das horas normais de expediente.
Maputo,aos doze de Janeiro de dois mil e vinte e um
A Ajudante de Escrivã
Alda Mabote
Verifiquei
A Juíza de Direito
Judite António Sindique
Correia

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DO DISTRITO DE MASSINGA
SERVIÇO DISTRITAL SAÚDE MULHER E ACÇÃO SOCIAL DE MASSINGA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

6898

ANÚNCIO DE CONCURSO
1. O Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social de Massinga convida a todos os interessados (empresas ou pessoas Singulares) que
reúnam requisitos na prestação de serviços e fornecimento de bens ao Estado, a apresentarem propostas fechadas para participar em
concursos de acordo com a designação no quadro a seguir:

Nº de
Concurso

Objecto

Validade
das
Propostas

041090241/ Prestação de serviços de manutenção
0001//2021 e reparação de bens imóveis (sistemas
sanitários)
Lote 1
Melhoramento de sistemas sanitários dos
CS. Rio das Pedras, Murie e Muchungo
Lote.2
Manutenção do sistema sanitários dos CS.
De Cangela e Mangonha.
Lote 3.Melhoramento de sistemas
sanitários dos CS. Chiunze, Chituane e
Inhaloi

Data e hora
de entrega

Data e hora
de abertura

Modalidade
do Concurso

Garantia
Provisória

120

10/08/2021 10/08/2021
8:40 horas
9:30 horas

Publico

Não
Aplicável

120

10/08/2021 10/08/2021
8:40 horas
10:30 horas

Publico

Não
Aplicável

Lote 4: para o melhoramento de sistemas
sanitarios, casa espera de mulher grávida
de( material misto) do CS de Nhachengue
e Muvamba
Lote 5: para o melhoramento de sistema
sanitário s, casa espera de mulher grávida
(material misto) do CS de Chicomo e
Balata
041090241/ Lote 1. Fornecimento de mobiliário
0002//2021 hospitalar
Lote 2 fornecimento de medicamentos e
apositos.
Lote 3. . Fornecimento de material de
higiene e limpeza no âmbito da Covid-19

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou levantá-los no endereço indicado
no número abaixo deste anúncio pela importância não reembolsável de 1000,00MT (Mil Meticais) e depositar na conta n˚ 66347419 BIM
Direcção Distrital de Saúde.
Endereço: Serviço Distrital Saúde Mulher e Acção Social de Massinga Telefone: (293) 71021 Av. Acordos de Lusaka, Massinga Inhambane
3. Anúncio de posicionamento: 18/08/2021 será fixado na vitrina do SDSMAS
4.Visita nos locais : 30/07/2021 concentração 7:00 no endereço acima, partida para o local 7: 40 horas. CS Rio das Pedras, tevele, Murie e
Muchungo.
31/07/2021 Centros de Saúde de . Balata, chicomo.
01/08/2021 Centros de Saude de cangela, Mangonha, Chiunze, chituane,
02/08/2021 Inhaloi Nhachengue e Muvamba.
A visita é obrigatória e recomenda-se o uso de viatura com tracção e em boas condições mecânicas, importa referir que a distância do SDSMAS
para os Centros de saúde periféricos varia de 36km a 340 km.
4. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços
ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.
Massinga, 2021
A Autoridade competente
Dr Carlos Estêvão Cossa
(Médico da Clínica Geral)

Página 1
Endereço: Serviço Distrital Saúde Mulher e Acção Social de Massinga-Telefones: (293) 710121Avenida Acordos de Lusaka – Vila Municipal de Massinga-Fax: (293) 71021 Massinga - Inhambane -Caixa Postal N° 57

Comunicado
Adiamento da Audiência Pública
Em virtude da última comunicação do Chefe de Estado no dia 15 de Julho, no
âmbito da situação de calamidade pública devido a COVID-19 no país, a Vale
comunica o adiamento da Audiência Pública referente ao desempenho
ambiental e social de 2019 e 2020. O evento estava marcado para esta
terça-feira, 20 de Julho, na sala de Conferência do Hotel Moatize.
Mediante as próximas comunicações do Chefe de Estado, sobre a evolução da
situação da COVID-19 no país, será marcada uma nova data por meio dos
canais de comunicação habituais.

258

A Vale agradece a compreensão de todos.
ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE
NACIONAL E INTERNACIONAL

EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ!

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E APP STORE
Termos e condições aplicavéis

Juntos Contra a COVID-19
7793
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CIÊNCIA, AMBIENTE & TECNOLOGIA

INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO

UEM vai formar perto de trezentos
professores doutorados

A

U N I V E R S I DA DE
Eduardo Mondlane
(UEM) vai formar 292
professores com grau
académico de doutoramento, em várias áreas
no âmbito do seu propósito
de se transformar numa instituição de investigação no
país.
A informação foi partilhada pelo director do gabi-

nete do reitor, Carlito Companhia, falando ao “Notícias”
no contexto do Conselho de
directores alargado que decorreu, em formato virtual,
na semana passada, sob o
lema “O Papel da Gestão e
Liderança na Transformação
da UEM numa Universidade
de Investigação”.
Segundo Companhia, os
quadros serão formados em

10 anos (2018-2028), período
de vigência do Plano Estratégico desta instituição de Ensino Superior, e vão se juntar
aos actuais 427 docentes e 14
investigadores, com o grau
de doutoramento.
“Actualmente, a universidade já está com recursos humanos suficientes
para responder ao desafio de
transformar-se em unidade

de investigação. Já temos um
número considerável de professores doutorados que possam realizar a investigação de
qualidade e com grande impacto na sociedade”, disse,
reconhecendo o desafio da
UEM de formar mais professores com este nível para
responder cada vez mais às
necessidades do país.
O director do gabinete

África tem sete mil milhões
de árvores fora das florestas
ÁFRICA tem mais de 7 mil milhões de árvores fora das florestas. A constatação é da recente
pesquisa co-realizada pela Organização das Nações Unidas para
Alimentação e Agricultura, FAO,
e a Comissão da União Africana.
O continente acolheu a primeira colecta e análise de dados
em nível global que revelou haver
mais florestas e terras aráveis do
que detectadas anteriormente.
A iniciativa “África Open
Deal”, abreviatura em inglês para
Dados para o Meio Ambiente,
Agricultura e Terra, conta com o
apoio da União Europeia, da Alemanha e da Turquia.
A FAO destaca que os dados
digitais são precisos, abrangentes
e harmonizados sobre o uso da
terra e as mudanças na sua exe-

cução. O estudo detalha o resultado de mais de 300 mil pontos
de amostragem, acompanhados
entre 2018 e 2020.
A “Grande Muralha Verde”
continental, uma iniciativa implementada desde 2007, que
envolve árvores, pastagens, vegetação e plantas, tem 393 milhões de hectares de terra com
potencial e oportunidades de
restauração, segundo a pesquisa.
Quase 350 milhões de hectares
de terras agrícolas são cultivados
na África, mais que o dobro da
União Europeia.
Foram as bases de dados da
“Grande Muralha Verde”, que
geraram o conhecimento e os
dados biofísicos especializados
através da parceria “Acção contra a Desertificação”.

O representante regional da
FAO para a África, Abebe Haile-Gabriel, questionou a razão de
se estar a falar sobre a continuação da fome no continente, destacando que com as informações
novas e precisas será apoiado o

do reitor avançou que para
área de investigação e inovação, a UEM espera, entre
outros aspectos, desenvolver
planos estruturados de investigação ao nível das unidades orgânicas, investir no
recrutamento, treinamento
e retenção de quadros com
vocação para a pesquisa.
Anotou ainda que a instituição vai estreitar a ar-

ticulação entre formação
e investigação ao nível de
graduação e pós-graduação
como mecanismo de preparação da futura geração
de investigadores e elevar a
qualidade de ensino e aprendizagem.
“Esperamos garantir disponibilidade e eficiência na
utilização de recursos materiais, laboratoriais e fer-

ramentas de investigação
assim como gerar impacto
na sociedade por meio da extensão”, sublinhou.
A reunião de dois dias
teve como objectivo discutir
questões estruturais da vida
da instituição, com destaque
para o processo de transformação da UEM numa universidade de investigação.
Participaram do evento, di-

rigido pelo magnífico reitor,
Orlando Quilambo, docentes, investigadores da UEM e
convidados que procederam
à análise, avaliação e troca
de experiências sobre os processos de governação e gestão da instituição, bem como
perspectivar o futuro da universidade, incluindo a definição de acções prioritárias
a realizar nos próximos anos.

Restaurados cinco mil
hectares de espécies nativas

combate ao problema.
O acesso aos dados e às informações do “África Open
Deal” é aberto ao público através da plataforma geoespacial do
EarthMap.

MAIS de 800 mil mudas de espécies nativas e exóticas foram restauradas em
todo o país, numa área correspondente
a cinco mil hectares, com destaque para
a província da Zambézia, com o nível de
36% do total da área reposta.
A informação foi avançada há dias
pela Ministra da Terra e Ambiente, Ivete Maibaze, no contexto do II Conselho
Coordenador do sector, no qual avançou
como realização, a organização e formalização de 45 comités de gestão dos recursos naturais nas províncias de Tete e
Nampula, e canalizados mais de 11 milhões de meticais para 136 comunidades

beneficiárias.
Outro avanço apontado por Maibaze
é a fiscalização e controlo da qualidade
ambiental, com a conclusão do processo
de implantação das delegações provinciais da Agência Nacional para o Controlo da Qualidade Ambiental (AQUA),
com a implantação das delegações nas
províncias de Maputo, Inhambane, Sofala, Tete e Niassa.
No contexto do controlo das espécies faunísticas, a ministra destacou a
recuperação de 66 contentores de madeira, que fazem parte de um lote de 76
que haviam sido exportados ilegalmen-

te em Dezembro de 2020, a partir do
Porto de Pemba.
Sobre a madeira restante, Maibaze
disse que neste momento estão em curso démarches para o seu retorno ao país.
“Abortamos a tentativa de exportação de 12 contentores de madeira em
desacordo com as condições legalmente
estabelecidas, sendo quatro no Terminal
Especial de Exportação de Nacala e oito
no Porto de Quelimane, estando os processos, a seguirem a tramitação junto
dos órgãos de administração da Justiça
para a responsabilização dos infractores”, disse.

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo
1ª Secção Comercial

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo
1ª Secção Comercial

ANÚNCIO

ANÚNCIO

Pela Primeira Secção Comercial deste Tribunal Judicial da Cidade de Maputo correm éditos de trinta dias, citando os executados SEBASTIÃO BERNARDO FINICHE MURIANE, com último domicílio conhecido no Bairro do Zimpeto, quarteirão
16, casa nº 16, nesta cidade de Maputo e NELSON PEDRO ZITA COMBOMUNE,
com último domicílio conhecido no Bairro do Zimpeto, quarteirão nº 3, casa nº 7,
nesta cidade de Maputo, ora ausentes em parte incerta do país para no prazo de
dez dias, que começa a correr depois de findo o dos éditos, tudo a contar da data
da segunda e última publicação deste anúncio no jornal “Notícias”, pagarem ao exequente BCI-BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS, SA, a quantia de 924
567,68MT (novecentos e vinte e quatro mil, quinhentos e sessenta e sete meticais, sessenta e oito centavos), em dívida nos Autos de Execução Ordinária nº
27/19-N, que por esta Secção lhes move o referido exequente ou, no mesmo prazo
nomearem à penhora bens suficientes para pagamento da dívida e do mais que
acrescer ou deduzirem a oposição que tiverem, nos termos do art. 812º e seguintes
do CPC, sob pena de não o fazendo, se devolver esse direito ao exequente, prosseguindo a execução seus termos, conforme tudo melhor consta do duplicado da petição inicial que se encontra arquivado no Cartório desta Secção à sua disposição,
onde poderão levantar dentro das horas normais de expediente.

Pela Primeira Secção Comercial deste Tribunal Judicial da Cidade de Maputo
correm éditos de trinta dias, citando os executados TRANSPORTES ERNESTO
PAULO MICHAEL, EI, com último endereço conhecido na Avenida Julius Nyerere,
Bairro Janeiro, na cidade de Quelimane, província da Zambézia, ora ausente
em parte incerta, e ERNESTO PAULO LOULIC MICHAEL, com último endereço
conhecido na Avenida Julius Nyerere, Bairro Janeiro, na cidade de Quelimane,
província da Zambézia, ora ausente em parte incerta, para no prazo de dez
dias, que começa a correr depois de findo o dos éditos, tudo a contar da data
da segunda e última publicação deste anúncio no jornal “Notícias”, pagarem ao
exequente BCI-BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS, SA, a quantia de 1
141 241,45MT (um milhão, cento e quarenta e um mil, duzentos e quarenta
e um meticais e quarenta e cinco centavos), em dívida nos Autos de Execução
Ordinária nº 78/18-P, que por esta Secção lhe move o referido exequente ou, no
mesmo prazo nomearem à penhora bens suficientes para pagamento da dívida
e do mais que acrescer ou deduzirem a oposição que tiver, nos termos do art.
812º e seguintes do CPC, sob pena de não o fazendo, se devolver esse direito ao
exequente, prosseguindo a execução seus termos, conforme tudo melhor consta
do duplicado da petição inicial que se encontra arquivado no Cartório desta
Secção à sua disposição, onde poderão levantar dentro das horas normais de
expediente.

Maputo, aos 11 de Março de 2020

Maputo, aos 15 de Julho de 2021

A Escriturária Judicial Provincial
Isménia Mendes Naroromele Vilanculo

O Ajudante de Escrivão de Direito
Constantino Rafael Tivane

Verifiquei
A Juíza de Direito
Virgínia Alice Joaquim Madeira

Verifiquei
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O Juiz de Direito
Dr. João de Almeida F. Guilherme
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Acesse https://t.me/Novojornal
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Ungulani será distinguido
na Feira do Livro de Maputo

O

CONCEITUADO escritor Ungulani Ba Khosa
é figura central da Feira do Livro de Maputo, edição 2021, cujo
evento vai decorrer de 21 a 23 de
Outubro próximo.
A decisão de prestar tributo a
um dos mais importantes escritores moçambicanos e da língua
portuguesa foi tomada há dias, de
forma unânime, pela organização
desta feira, que também decidiu
ter Cabo Verde como país convidado de honra.
Ao homenagear Ungulani Ba
Khosa, os organizadores vincam,
mais uma vez, a importância da
obra deste escritor moçambicano,
autor de emblemáticos romances
como “Ualalapi”, “Choriro” ou
“Os Sobreviventes da Noite”, ao
mesmo tempo que reconhece a
sua influência literária e de pensamento para gerações de autores.
Premiado e distinguido dentro
e fora do país, Ungulani Ba Khosa
é daqueles escritores cujo trabalho
literário e em prol das artes e cul-

tura moçambicanas há muito ultrapassou a esfera doméstica para
se situar no contexto da língua
portuguesa e na esfera da produção literária mundial. Daí ser dos
escritores mais estudados nos circuitos universitários e em pesquisas que conduzem à compreensão
dos processos criativos da literatura moçambicana e, igualmente, da
nossa história, tendo em conta que
a sua lavra se situa entre a ficção e
a realidade da nossa historiografia.
Nome tsonga (grupo étnico do
Sul de Moçambique) de Francisco
Esaú Cossa, Ungulani Ba Ka Khosa
nasceu a 1.º de Agosto de 1957, em
Inhaminga, distrito de Cheringoma, província de Sofala, Moçambique.
Professor de carreira, exerceu
funções importantes em Moçambique como as de director do Instituto Nacional do Livro e do Disco e director adjunto do Instituto
Nacional de Cinema e Audiovisual
de Moçambique. Durante a década
de 90, foi cronista assíduo de vários jornais. Foi secretário-geral da
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INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA
PREVISÃO DE TEMPO
20 de Julho de 2021

PEMBA

28/20

LICHINGA

23 /10

Associação dos Escritores Moçambicanos (AEMO) e director do Instituto Nacional do Livro e do Disco
(INLD).
Publicou “Ualalapi”, “Orgia
dos Loucos”, “Histórias de Amor
e Espanto”, “No Reino dos Abutres”, “Os Sobreviventes da Noite”, “Choriro”, “O Rei Mocho”,
“Entre as Memórias Silenciadas” e
“Gungunhana”.
Arrecadou Grande Prémio de
Ficção Narrativa, com “Ualalapi”;
Prémio Nacional de Ficção, com
“Ualalapi”; Grande Prémio de Literatura José Craveirinha, com “Os
Sobreviventes da Noite” e Prémio
BCI de Literatura, com “Entre as
Memórias Silenciadas”.
Foi concedido a Ordem de
Rio Branco, Grau de Comendador
(2018) pelo governo Brasileiro,
pelos 30 anos de carreira literária,
iniciada com a publicação de “Ualalapi”, em 1987.
O seu livro “Ualalapi” foi considerado um dos 100 melhores
romances africanos do século XX,
em 2002.

TETE
NAMPULA

29 /20

27/17
QUELIMANE

27 /16

CHIMOIO

24 /10
BEIRA

27 /17

VILANKULO

25 /15
INHAMBANE

25 /17
XAI-XAI

26 /18
MAPUTO

26 /15
MARÉS
PREIA-MAR – Às 04.13 e às 16:41
horas, com 3.29 e 3.41 metros, respectivamente

BAIXA-MAR – Às 10.31 e às 22.49
horas, com 0.77 e 0.71 metros, respectivamente

FASE DA LUA
LUA CHEIA - Será no sábado, às 04:47 horas

“ESPÍRITOS QUÂNTICOS”

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

Antologia reúne autores africanos
UMA antologia de prosa escrita em
língua portuguesa, que reúne vários
autores africanos e com temáticas
que giram em torno da ficção especulativa, será lançada no país, no
primeiro semestre do próximo ano.
A obra, intitulada “Espíritos
Quânticos: uma jornada por histórias de África em ficção especulativa”, será principalmente composta
por contos e crónicas sobre o continente. Também sairá em Portugal
nos formatos físicos, digital e aú-

dio-livro.
A colecção é chancelada pelo
“Diário de uma Qawwi”, no âmbito da passagem do seu terceiro aniversário, com o objectivo de apoiar
o desenvolvimento de novos tipos
de produção literária africana com
destaque para a ficção especulativa, embora a mesma organização
considere que o fantástico tem uma
longa tradição na narrativa oral e
escrita deste vasto continente.
Parte-se da ideia de África ser o

considerado berço da humanidade
e, portanto, detentor de todos os
mistérios sobre a evolução da humanidade e aquilo que dela se espera no futuro, sendo este um dos
aspectos tratados no livro de especulação.
Este tipo de abordagem narrativa, consideram os organizadores,
tem vindo a ganhar cada vez mais
espaço entre os artistas africanos.
“Queremos proporcionar ao leitor
a exploração de múltiplas histórias

do continente através de novos satélites, quer do imaginário relativo à
África futurística”, explica o edital.
O documento traz “discos voadores, peneiras mágicas, realidades
alternativas, sociedades utópicas e
distópicas, universos múltiplos na
companhia de magos, cientistas,
feiticeiros, ancestrais e fantasmas”, como exemplos de temas
que podem ser considerados pelos
autores que entre amanhã e meados de Setembro podem concorrer

PENSAMENTO DO DIA

“Coragem não é a ausência de medo, mas o
triunfo sobre ele”.

para antologia.
O júri da iniciativa será composto por três personalidades de
reconhecido mérito na literatura
lusófona, sendo igualmente permitidas participações múltiplas.
Avança-se que, numa primeira
fase serão impressos 500 exemplares e os livros digitais estarão
disponíveis na plataforma virtual
Amazon. Os autores terão ainda
direito a uma remuneração simbólica.

- Nelson Mandela (1918-2013), estadista
sul-africano, líder mundial e Prémio Nobel da Paz
PROGRAMAÇÃO DA
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE
05:40

HINO NACIONAL

05:45

GINÁSTICA: TABATA

06:00

BOM DIA MOÇAMBIQUE
DIRECTO

08:00

TELESCOLA: ENSINO
PRIMÁRIO - PORTUGUÊS DA 5.ª
CLASSE
DESENHOS
ANIMADOS: CHAVES - “A CASA
DA BRUXA”
DIRECTO

PUBLICIDADE

08:30

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA

ANÚNCIO DE LANÇAMENTO DE CONCURSOS
1.
2.
3.

O FUNAE – Fundo de Energia convida empresas elegíveis a participar dos concursos alistados na tabela que se segue.
O concurso será conduzido com base nos procedimentos do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de
Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº. 05/2016 de 8 de Março.
O local para aquisição do documento de concurso, apresentação de proposta, abertura das propostas e divulgação do posicionamento, está indicado abaixo.

Nº de concurso
039A002551/
CC/044/2021
039A002551/
CC/045/2021
039A002551/
CL/098/2021
039A002551/
CP/116/2021

Modalidade
Concurso
Cotações
Concurso
Cotações

por
por

Concurso
Limitado
Concurso Público

Objecto
Contratação de Empresa para prestação de
serviços de lavagem das viaturas da Delegação
de Inhambane
Contratação de Empresa para fornecimento de
produtos de consumo e limpeza a Delegação
de Inhambane
Contratação de Empresa para fornecimento de
licenças Sophos e Kaspersky

Concurso
Limitado

Contratação de Empresa para prestação de
serviços de gestão de formação profissional
Prestação de serviços de limpeza da linha de
média tensão das Mini-hídricas de Rotanda,
Muoha, Sembezeia e Chiurairue, Província de
Manica

Concurso
Limitado

Reabilitação de escritório da Delegação de
Manica

Preço do
Documento
de Concurso
Isento
Isento
500.00 MT
1.000,00 MT

Data e Hora
Limite de
entrega
27.07.2021
09H:00

Data e Hora
da Abertura
das Propostas
27.07.2021
09H.15 Min.

Data e Hora
do Anúncio de
Posicionamento
02.08.2021
10H:00

27.07.2021
10H:00
02.08.2021
09H:00

27.07.2021
10H:15 Min.

02.08.2021
10H:30 Min

FUNAE
Sede

Isento

02.08.2021
09H:15 Min

09.08.2021
10H:00

FUNAE
Sede

Isento

11.08.2021
10H:00

11.08.2021
10H:15 Min

11.08.2021
10H:00 Min

Local de
Entrega,
Abertura
FUNAE
Sede

FUNAE
Sede

13.08.2021
08h.30, FUNAE
Sede

FUNAE
Sede

13.08.2021
08h.35, FUNAE
Sede
****Para a compra dos Cadernos de Encargo, os interessados deverão efectuar o depósito do respectivo valor na conta nº 51514858 (Millenium Bim)

FUNAE
Sede

039A002552/
CL/084/2021

039A002551/
CL/085/2021

500.00 MT

500.00 MT

06.08.2021
10h.00 min.
06.08.2021
10h.00 min.

06.08.2021
10h.15 min.
06.08.2021
10h.20 min.

Valor da
Garantia
Provisória
Isento

20.000.00
MT

TELESCOLA: ENSINO
PRIMÁRIO - PORTUGUÊS DA 7.ª
CLASSE
DESENHOS
ANIMADOS: CHAVES - “A CASA
DA BRUXA”
DIRECTO

COVID-19
DIRECTO
17:00

JORNAL EM LÍNGUAS MOÇAMBICANAS
DIRECTO

17:45

GINÁSTICA: TABATA

18:00

CHAT COM SHEILA IBRAIMO
DIRECTO/PROGRAMA N.º 38

19:00

SAÚDE E BEM ESTAR
PROGRAMA N.º 40

19:25

CASA DO POVO
PROGRAMA N.º 45

19:55

PUB

09:00

NOTÍCIAS

20:00

09:05

TELESCOLA: ENSINO SECUNDÁRIO - PORTUGUÊS DA
12.ª CLASSE
DIRECTO

TELEJORNAL
DIRECTO

21:15

FUN ZONE
DIRECTO

22:15

TELENOVELA: “IMPÉRIO DE
MENTIRAS”
CAPÍTULO 10/98

09:30

A HORA DO CTP - QUELIMANE:
“OGUMANA”
DIRECTO / QUELIMANE

10:00

NOTÍCIAS

23:30

10:05

TUDO ÀS 10
GRAVADO – 1.ª PARTE

PELA LEI & ORDEM
REPETIÇÃO

00:00

11:00

NOTÍCIAS

CHAT COM SHEILA IBRAIMO
REPETIÇÃO

11:05

TUDO ÀS 10
GRAVADO – 2.ª PARTE

01:00

JUNTOS A TARDE
REPETIÇÃO

12:00

NOTÍCIAS

02:00

12:05

TELENOVELA: “IMPÉRIO DE
MENTIRAS”
REPETIÇÃO/CAPÍTULO 14

SAÚDE E BEM ESTAR
REPETIÇÃO

02:30

CASA DO POVO
REPETIÇÃO

13:00

JORNAL DA TARDE
DIRECTO

03:00

14:00

A HORA DO CTP - INHAMBANE: “INHAMBANE EM
DIÁLOGO”
DIRECTO / INHAMBANE

TUDO ÀS 10
REPETIÇÃO

04:50

15:00

NOTÍCIAS

A HORA DO CTP - INHAMBANE: “INHAMBANE EM
DIÁLOGO”
REPETIÇÃO

15:05

JUNTOS À TARDE
DIRECTO

05:40

HINO NACIONAL

05:45

GINÁSTICA: YOGA

16:00

NOTÍCIAS

06:00

16:05

MISAU: ACTUALIZAÇÃO DA

BOM DIA MOÇAMBIQUE
DIRECTO

PROGRAMAÇÃO DA
RÁDIO MOÇAMBIQUE

20.000.00
MT
30.000.00
MT

ANÚNCIO DE CONCURSO DESERTO
De acordo com o artigo 61 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº
05/2016, de 08 de Março, comunica-se que os seguintes concursos ficaram desertos :
Nº Concurso
Modalidade
OBJECTO
Motivo
Concurso Público
Contratação de Empresa para prestação de serviços de seguro de sáude para os funcionários Desclassificação de todos os
039A002551/CP/098/2021
do FUNAE e seus depedentes
concorrentes
Concurso Público
39A002552/CP/097/2021
Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de formação profissional
Falta de concorrentes
Concurso Limitado Contratação de Empresa para Fornecimento de Aferidores de Combustíveis
39A002552/CL/73/2021
Falta de concorrentes

FUNAE- SEDE: Rua da Imprensa, 256, 6º andar, portas 607- 610 – 618, Caixa Postal 2289, Telefone: : 21304717 / 21304720, Fax: 21309228; Email: funae@funae.co.mz, Cidade de Maputo.

Sistema de Gestão de Qualidade com o Certificado Nº /INNOQ – Q.002/13
Sistema de Gestão da Qualidade com Certificado Nº PT08/02280
Sistema de Gestão Ambiental com Certificado Nº PT10/03200

6980

00:20- FLASH CULTURAL
02:10- É DESPORTO
03:05- SEM BARREIRAS
04:00- FALA MOÇAMBIQUE
(REPETIÇÃO)
04:55- HINO NACIONAL
05:10- CAMPO E DESENVOLVIMENTO
05:30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA
06:00- JORNAL DA MANHÃ
08:15- O NOSSO PORTUGUÊS
08:45- PETRÓLEO E GÁS DE A A
Z(REPETIÇÃO)
11:30- PARABÉNS A VOCÊ
12:00- TÓPICOS DO JORNAL DA
TARDE
12:02 - MAGAZINE DESPORTIVO
12:20 - BOLETIM METEOROLÓGICO
12:30 - JORNAL DA TARDE
13:00- INFORMATIVO CORO-

NAVÍRUS
13:30- MOÇAMBIQUE DE LÉS-A-LÉS
14:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
14:30- RÁDIO NOVELA “OURO
NEGRO”
16:10- SEGURANÇA RODOVIÁRIA
16:30- MINUTO DO CONSUMIDO
17:30- RADIO ESCOLA/ ENSINO
SECUNDÁRIO
18:10- UMA DATA NA HISTÓRIA
18:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
18:55- UMA HISTÓRIA PARA TI
19:00 -TÓPICOS DO JORNAL DA
NOITE
19:02- MAGAZINE DESPORTIVO
19:20- BOLETIM METEOROLÓGICO
19:30- JORNAL DA NOITE
20:00- INFORMATIVO CORONAVÍRUS
20:30- PANORAMA POLÍTICO
21:05- ÚLTIMO TEMPO

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

Acesse https://t.me/Novojornal

INHAMBANE EM FOCO
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Superfície 68 775 km²
População 1 271 818 (2007); 13 distritos

Cerca de 400 salas
de aula vão ser
intervencionadas

INGD vai dinamizar a expansão da rede escolar na província de Inhambane

P

ERTO de 400 salas de
aula vão beneficiar de
intervenção do Instituto Nacional de
Gestão e Redução do
Risco de Desastres (INGD),
na província de Inhambane,
no quadro do reforço da resiliência às infra-estruturas

vulneráveis aos fenómenos
naturais.
A acção insere-se no plano nacional de reconstrução
e reforço de cerca de três mil
salas de aula, num orçamento
avaliado em cerca de 132.27
milhões de dólares.
O anúncio da reconstru-

ção de infra-estruturas do
sector de Educação foi feito
semana finda pelo delgado do
INGD, em Inhambane, Cândido Mapute, no decurso de
uma sessão do Comité Operativo de Emergência Provincial (COE Provincial).
Mapute explicou que o

plano está constituído por
duas componentes, sendo a
primeira designada programa
por resultados e a outra ligada
à assistência técnica, iniciada em Março de 2019, com o
término previsto para 30 de
Julho de 2024.
Uma outra fase contem-

FACE ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Trezentos mil
habitantes beneficiam
de assistência social
CERCA de 300 mil habitantes dos distritos de Jangamo, Panda, Funhalouro, Mabote e Govuro, na província de Inhambane, estão a beneficiar de assistência social promovida pelo
projecto LOCAL, no âmbito da mitigação do impacto provocado pelas mudanças climáticas.
O apoio está a ser implementado pelo Ministério da Economia e Finanças, num financiamento desembolsado pelo
governo da Suécia, avaliado em perto de 30 milhões de meticais para as províncias de Gaza e Inhambane.
O memorando prevê ainda a prevenção e contenção dos
impactos causados pela Covid-19 nas duas províncias beneficiárias.
O financiamento desta iniciativa enquadra-se nos esforços de mitigação dos efeitos das mudanças climáticas que se
fazem sentir nos últimos tempos, uma situação que afecta,
na sua maioria, a população das zonas rurais com índices
baixos de produção, por efeitos combinados das calamidades naturais, nomeadamente estiagem ou seca, depressões
tropicais que culminam com a ocorrência de ciclones, entre
outros eventos extremos.
A porta-voz do Conselho dos Serviços de Representação do Estado, em Inhambane, Elvira Chaúque, disse que a
execução do plano de apoio aos beneficiários poderá durar
cinco anos. Elvira Chaúque acrescentou ainda que este projecto teve no ano de 2019 a 2020 um limite orçamental de 29
milhões de meticais, tendo executado 24 milhões, o equivalente a uma execução de 89.7 por cento.
De acordo com a nossa fonte, de entre várias actividades que o projecto realiza, destaca-se a construção e reabilitação de infra-estruturas sociais, nomeadamente salas de
aula, pequenos sistemas de abastecimentos de água, melhoramento e ampliação de sistemas multifuncionais e de recolha e armazenamento de águas pluviais nos distritos a braços
com a falta de chuva.
“Parte deste financiamento se destina à provisão de insumos agrícolas, no sentido de as comunidades locais fortalecerem a sua capacidade de produção para minimizar a
fome em algumas zonas semi-áridas.

Assistência social para os vulneráveis em Inhambane

Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de Inhambane

pla a construção de infra-estruturas resilientes às alterações climáticas nas zonas
propensas a riscos e desastres
naturais, como os distritos de
Inhassoro, Vilankulo, Panda,
Funhalouro, Govuro e Mabote.
Entretanto, a Secretária de Estado na província de
Inhambane, Ludmila Maguni, manifestou-se indignada
pela forma como o processo
será gerido a nível central,
numa altura que se aposta na
descentralização para facilitar a execução de projectos
locais.
Para sustentar a sua indignação, Ludmila Maguni falou
do caso em que uma empresa
ganhou o concurso nacional
para a construção e reabilitação de sanitários e sistemas
de abastecimento de água nas
escolas, visando a garantia da
retoma segura das aulas presenciais.
Segundo explicou, a empresa seleccionada a nível
central não consultou o sector
provincial de Educação, muito menos os órgãos de governação descentralizada sobre
as reais necessidades que a
província tinha, para além da
morosidade na conclusão das
obras.
A mesma opinião foi manifestada pelo governador da
província, Daniel Chapo, que
defendeu ser tarefa dos órgãos
locais acompanhar o processo
de planificação dos projectos
locais e a sua implementação.

Corrupção lesa
Estado em mais
de sete milhões
MAIS de sete milhões de meticais
foram desviados dos cofres do
Estado, ano passado na província de Inhambane, em manobras
envolvendo servidores públicos
em diversas instituições, com
destaque para os sectores de
Educação e Saúde.
Deste valor, foi possível recuperar, até ao momento, apenas 101 mil meticais. O Ministério Público está a desencadear
acções visando a recuperação do
valor para as contas do Estado.
A Secretária do Estado na
província de Inhambane, Ludmila Maguni, falando semana
finda, por ocasião do Dia Africano de Combate à Corrupção,
recordou que a corrupção põe
em causa a responsabilidade,
confiança e a transparência na
gestão dos assuntos públicos,
bem como o desenvolvimento
sócio-económico do continente,
daí a necessidade do seu combate cerrado.
Maguni consciencializou a
comunidade sobre o impacto
negativo causado por este mal
na vida económica e social, e
defendeu que a luta contra a
corrupção em África só pode ser
vencida com a implementação

de estratégias que visam combater os fluxos financeiros ilícitos,
estabelecimento de registo efectivo de propriedade, aplicação
do relatório sobre a informação
financeira do país, entre outras
acções.
Segundo indicou, durante o
presente ano foram instaurados
74 processos de corrupção, com
maior incidência para os sectores
de Educação e Saúde.
Como estratégia de combate
a este mal, o Conselho dos Serviços de Representação do Estado
aprovou no passado mês de Junho o plano provincial de prevenção e combate à corrupção,
que incorpora acções a serem
apresentadas em todos os sectores do Estado.
A estratégia dá primazia à
instalação de uma linha verde
para denúncias, revitalização das
comissões de ética pública, criação de núcleos anti-corrupção
nas escolas abrangendo 586 dos
966 estabelecimentos de ensino
existentes na província.
Por sua vez, o governador da
província, Daniel Chapo, apontou que a corrupção coloca em
causa os valores morais e a integridade social e mina todo o

esforço de criação de melhores
condições de vida para a população.
Disse que o seu executivo
tudo fará para a responsabilização criminal de todos aqueles
que se envolvem em actos ilícitos. O director do Gabinete Provincial de Combate à Corrupção
(GPCC), Sinai Lonzo, afirmou,
por seu turno, que no primeiro
semestre do ano em curso, no
quadro da realização de acções
preventivas, foram proferidas 58
palestras que abrangeram 1.618
funcionários; 12 capacitações dos
membros de governação descentralizada e criados núcleos
anti-corrupção, entre outras actividades.
No mesmo período, o GPCC
tramitou 31 processos, dos quais
15 foram acusados e remetidos
aos respectivos tribunais, arquivados três por falta de indícios,
dois encaminhados a outros órgãos, 11 em instrução contra 54
processos de igual período de
2020.
Os processos envolvem
maioritariamente
servidores
públicos e reportam o desvio de
pouco mais de 250 mil meticais
por actos ilícitos.

Mais água para Zavala
SETE mil pessoas das
67.440 residentes na localidade de Quissico têm
água potável mais perto das
suas comunidades, resultado da construção de seis
fontes de abastecimento deste precioso líquido,
no âmbito dos esforços de
mitigação e intensificação
das medidas de prevenção
à Covid-19.
As infra-estruturas recentemente inauguradas
pelo governador da província, Daniel Chapo, para
além de contribuírem na
prevenção contra a pandemia que fustiga o mundo
desde 2020, vão também
aumentar a disponibilidade de água no distrito de
Zavala e, por consequência, elevar o nível de higienização individual e colectiva.
As fontes de água foram
construídas nos povoados
de Matimela, Canetane,
Mazivela, Bucai e Chizoho,
no posto administrativo de
Quissico, distrito de Zavala, sendo quatro equipadas com bombas manuais
e dois pequenos sistemas
movidos a painéis solares.
Avaliadas em mais de
quatro milhões de meticais, as seis infra-estruturas foram financiadas por
uma organização privada
que se dedica à defesa dos
direitos dacriança, denominada Associação Txuvuno Txavana (ATTV),
em pareceria com a Child
Fund.
A coordenadora da
ATTV, Arteonesa Sambo,

Daniel Chapo colocando uma lata de água na cabeça de uma beneficiária

espera que os sistemas sejam usados de forma sustentável e que os comités
de água constituídos pela
comunidade para gerir as
infra-estruturas assegurem o bom uso, sobretudo assegurando pequenas
intervenções em caso de
avarias.
Na ocasião, a coordenadora da ATTV procedeu
à entrega de 590 bilhetes
de identidade para crianças em idade escolar, que
se tenham beneficiado do
registo gratuito de nascimento, principalmente do
Ensino Primário, com o
objectivo de facilitar o seu

ingresso no Ensino Secundário.
Os beneficiários das
fontes de água, através
de uma mensagem apresentada ao governador da
província, congratularam
o governo do distrito de
Zavala pelas parcerias que
tendo vindo a estabelecer
e que permitem a expansão
das redes de abastecimento de água e de outras infra-estruturas, reduzindo
cada vez mais os níveis de
pobreza nas comunidades.
A mensagem destaca
que a abertura dos sistemas
de abastecimento de água
marca o fim do calvário de

muitas horas percorrendo
distâncias longas em busca de 20 litros do precioso
líquido para a sua sobrevivência, situação que privava as mulheres e criança da
prática de outras actividades, nomeadamente produtivas e escolares.
Pediu a construção de
salas de aula melhoradas e
uma unidade sanitária do
tipo II e a alocação de um
caçador permanente para
afastar os hipopótamos
que devastam as machambas e ameaçam a integridade física das pessoas.
O governador da província de Inhambane, Daniel Chapo, sublinhou que
as fontes de água vão suprir
a falta do precioso líquido,
não só para a comunidade escolar, como também
para as comunidades locais
circunvizinhas das escolas.
Daniel Chapo fez saber
que o seu executivo tudo
fará para que haja transformação de furos manuais
em pequenos sistemas de
abastecimento de água
movidos a painéis solares,
de modo a abranger maior
número possível de beneficiários.
Garantiu que de forma
gradual o executivo provincial vai envidar esforços para a expansão dos
serviços sociais básicos
como o abastecimento de
água, alargamento da rede
escolar com infra-estruturas melhoradas, energia
eléctrica, entre outros que
constituem maior preocupação das comunidades.
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E como é que fica Chongoene?
A PROPAGAÇÃO da Covid-19 é um assunto sério
no país e no mundo, numa altura em que, paradoxalmente, muitos compatriotas nossos teimam em
fazer ouvidos de mercador perante esta dura e triste
realidade. Entretanto, neste mesmo momento, em
que a terceira vaga deste inimigo comum já invadiu o nosso território e está a “fazer das suas”, com
o número de mortes e infecções a subir em flecha,
contrastando com a quantidade de disponibilidade
de camas para internamento, que tende a reduzir,
ainda é possível se encontrar cidadãos a fazerem
festas, sem a observância do mínimo das recomendações sanitárias, que nos são aconselhadas pelas
autoridades, repetidas vezes, desde Março de 2020.
Semana passada, concretamente na quinta-feira, o Presidente da República, que nunca esteve
alheio a esta pandemia, voltou a dirigir-se à nação,
para dar o ponto de situação sobre a pandemia e
anunciar novas medidas, visando a contínua luta
contra o novo coronavírus que, a cada dia que passa, só fixa novos recordes de óbitos, infecções e
internamentos.
Só no fim-de-semana (sábado e domingo),
segundo dados avançados pelo “Notícias”, na sua
edição de ontem, o país havia registado um recorde de 43 óbitos, 3285 novos infectados e 160
pacientes admitidos nas unidades de tratamento da
doença. É simplesmente arrepiante e mais assustador ainda quando, durante o mesmo período, nos
chegam informações dando conta da Polícia da República de Moçambique (PRM) ter surpreendido
um grupo de mais de 100 cidadãos em festa, numa
residência, no bairro de Magoanine, na cidade de
Maputo.
No entanto, no rol das novas medidas anunciadas pelo Presidente da República, inclui-se a

suspensão das aulas presenciais nas instituições do
ensino primário, secundário, técnico-profissional,
formação de professores, formação profissional
e ensino superior por um período de 30 dias, em
determinados pontos do país, como na área metropolitana do grande Maputo, cidades de Xai-Xai,
Inhambane, Chimoio, Tete, Beira e Dondo.
Na minha análise, percebi que a motivação
para a indicação destes centros urbanos tem a ver
com os indicadores dos níveis de contaminações
que se registam nos últimos tempos. Entretanto,
na minha modesta opinião, há determinadas situações ou realidades que deviam ter merecido uma
atenção especial, como é, no caso da província de
Gaza, o novo distrito de Chongoene.
Pela sua localização e dinâmica quotidiana,
Chongoene “confunde-se” com a expansão da
cidade de Xai-Xai. Aliás, aqui, vale começar por
lembrar que o Bairro 2000, a sul de Chongoene,
aparece na sequência das cheias que assolaram a
capital da província de Gaza, no ano 2000. Deste
modo, os cidadãos de Xai-Xai e Chongoene cruzam-se nas vias públicas, no seu dia-a-dia, rumo
aos locais diários de ocupação.
Há instituições de ensino como o Instituto Índico e o Instituto de Formação e Estudos Laboratoriais Alberto Cassimo (IFPELAC) que têm suas
sedes na cidade de Xai-Xai, incluindo algumas turmas, mas que também têm outros serviços e outras
turmas a funcionarem em Chongoene. Ou Seja,
a situação de Xai-Xai e Chongoene é como a de
Maputo-Matola, Maputo-Boane, ou mesmo Beira-Dondo, pelo que, quanto a mim, deveria ter merecido o mesmo tratamento, podendo valer também
para o caso de Xai-Xai-Limpopo, para que todos
joguem, igualmente limpo(po).
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Terão quem os chame de pai
E LÁ no Norte do país por nove meses crescerão
nas barrigas de filhas dos homens e mulheres, sadeques e rwandeses que já crescidinhos, nas suas primeiras palavras não pronunciarão o doce pa pa…
pa pa e nem mais tarde poderão dizer pai. Porque
ao fuzil na mata densa não escapou. Porque ao
seu sadeque, ao seu rwanda, o regresso chegado,
porque fruto de uma relação casual, de uma relação
forçada, no capim verde e frio feito cama, sem poder dizer não com o medo do fuzil. Sem orgasmo.
Levanta-se e caminha ao encontro do miserável
barraco que o fogo dos bandos com fuzil em punho ainda não o atingiram. Chora o minuto em que
decidiu ir ao campo à busca do que dar aos irmãozinhos que as catanas daquela madrugada fizeram-na
pai e mãe ainda não há peito para encher o olho. E
agora nem a pedem para estender a capulana. Atiram-na ao chão verde e frio. Penetram-na assim a
sangue frio. Tal é o barbarismo daqueles homens.
Que mamaram do peito de uma mulher.
Ela atira-se ao chão e chora lágrimas de sangue
ao sentir o sangue pegajoso entre as pernas. Já não
era mais virgem.
A dor que volta no lembrar do momento em que
esteve sobre o capim verde e frio. Chora, chora.
E não sabe o que carrega na barriguinha que já
não sente a fome. Tem a fome de um abraço materno. De um abraço paterno. Mas esses já não os
pode ter. Nem da tia. Nem da avó. Tinha as estrelas
quando chegar a noite. Tinha o escuro da noite. O
terror da mata que muitos segredos guarda. Não é a
única. Nem será a última.
É a guerra!
Chora, chora até que o consolador sono a tome
por horas e horas. Desperta toda encharcada de suor
e com medo. Os brutais acontecimentos recentes
pela via de sonho. Senta-se no chão-cama e á volta estão os irmãozinhos transpirando fome. Tem de
alimentar aquelas almas. Tem de se alimentar. E o
caminho é o mesmo, mas pode seguir por outras
vias, no entanto o risco é o mesmo. Mas precisa de
alimentos e tem de os obter. Mas há o risco. Eles estão em movimento naquelas matas que foram liber-

tadoras. Que devolveram a dignidade. E de repente
um campo de morte.
Um jacaré deixado crescer.
Não se sabe donde veio. Nem, com precisão,
quando é que chegou. Sabe-se que veio fortemente
armado. E começou a matar, a destruir. E ocupando
vilas e matando. E saqueando e aliciando. Violando
e causando deslocamentos. E agora os sadeques e
rwandeses na caçada, mas…
Morre-se lá no Norte do país. Morre-se de
machado, de catana, de punhal ou de uma bala e
continua a não se fazer amor. Lá no norte muito
norte do país.
Morre-se de Covid-19 também, mas estes são
enterrados metidos em sacos de plástico, pretos.
Aqueles que servem para por lixo, mas são enterrados. Os de lá do norte, esperam que os abutres
cuidem dos seus corpos, da sua carne. Que a natureza limpe o sangue á volta. Das roupas, faça estrume
que torna a terra fértil.
Os que à morte, pelos não sabida proveniência,
escapam e uma embarcação apanham, a cidade de
Pemba mais os seus vícios, recebem-nos solidariamente. E das que cópulas não consentidas de
sadeques, de rwandeses e de muitos lugares deste
imenso Moçambique escapadas, as dúvidas do que
as esperam no desconhecido destino. E daqueles
que são a razão desta presença. Esses que matam,
queimam casas, destroem. Esses que ninguém sabe
quem são e o querem. Sabe-se que nasceram para
matar, para destruir.
Elas levam consigo carga não sabida, não conhecida nas suas barriguinhas em corpos não maduros ainda. E ficam mães sem um marido na cama.
E os filhos morrerão sem poder dizer pai. Sem
saber sequer o nome. A terra deles. Poderão, no
entanto poder dizer tio. Palavra mais antiga que a
palavra pai. Mas eles são da era de pai, com as devidas excepções. E eles terão quem os chame de pai,
porque pais mesmo.
E não farão perguntas às mães. Muitos serão
seus iguais. Muitas estarão nessa condição, de mães
de filhos de pais desconhecidos, por elas também.
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Gestão racional das forças armadas
(Concl.)
da SADC e do Ruanda
O QUE pode ser feito de imediato?
No nosso ponto de vista, urge, com efeitos imediatos, serem tomadas as seguintes medidas organizacionais
com objectivos motivadores:
•
Identificação dos oficiais, tanto dos que cumpriram missões internacionais de apoio à paz e humanitárias nos países atrás identificados, como os que comandaram ou dirigiram as tropas na guerra dos 16 anos e
depois, contra a Renamo, que reúnam cumulativamente
os requisitos de formação, competência e idoneidade;
•
Sua promoção à patente imediatamente superior, por exemplo, os oficiais subalternos, de Capitão a
Major, os Majores a Tenente-Coronel e estes, por sua
vez, a Coronel, desde que tenham permanecido na patente o tempo mínimo regulamentado para a promoção, e,
podendo ser promovidos a oficial general, os oficiais que
vierem a exercer funções de escalão militar que assim o
exijam;
•
Serem atribuídos fardamento militar que lhes
permita apresentarem-se condignamente em igualdade
de circunstâncias com as Forças Armadas da SADC e do
Ruanda, e respectivos meios de combate em condições,
tecnicamente operacionais;
Outra componente extremamente relevante para o
êxito das Forças Armadas da SADC, do Ruanda e das
FADM no cumprimento dessa missão em Cabo Delgado,
relaciona-se, inseparavelmente, com a garantia da inviolabilidade das informações classificadas do Estado, isto
é, evitar mínimas fugas de informações de segurança e
defesa respeitantes à planificação e realização das operações militares no teatro operacional, pois, experiências
colhidas em diferentes conflitos armados no nosso país,

com destaque neste contra os terroristas islâmicos radicais da célula da organização extremista da Al-Shabab,
de Abú Yasir Hassan, em Cabo Delgado, revelam que os
mesmos obtêm atempadamente informações classificadas referentes aos planos operacionais das nossas forças
conducentes a posteriores ataques aos terroristas, facto
que frustra, grosso modo, os nossos êxitos, informações
essas que estes as obtêm quer das nossas próprias forças,
quer das populações locais.
Para prevenir e mitigar os efeitos de tais violações,
torna-se necessário que as Informações Militares e de
Defesa sejam envolvidas nos Comandos das Forças Armadas da SADC e do Ruanda em todas as posições onde
estiverem, enquanto o SISE, por sua vez, fique destacado
para efectuar trabalho de informações junto das populações locais, ao mesmo tempo que desempenha um papel
educativo destas, com o objectivo de impedir a fuga de
informações de segurança e defesa para os terroristas.
1.
Em relação às questões económicas e sociais
i) prevenir contra eventuais pilhagens de recursos naturais estratégicos, bens económicos idênticos, incluindo
marfim de elefantes, rinocerontes, peles de leopardos, de
crocodilos, entre outros;
ii) definirem-se previamente as modalidades de financiamento desta missão – se Moçambique, ou comparticipação da SADC e do Ruanda, ou cada país interveniente fazê-lo de forma independente, o que pode ser
pouco provável para este último caso.
Que fazer no pós-guerra?
Um dos maiores problemas que se coloca depois do
fim de guerra num país é, em geral, e sem lugar a dúvidas, a questão da restauração da economia nacional e da
recomposição do tecido social degradado, ambos devastados pela guerra.

Um país economicamente débil e a enfrentar uma
crise económico-financeira severa, e, ainda mais, com
avultadas dívidas soberanas e não soberanas como Moçambique, obviamente, precisará de apoio regional, quer
da SADC, quer da UA, quer ainda da comunidade internacional em geral, para a reconstrução das infra-estruturas económicas e sociais destruídas, particularmente
no que respeita às escolas, hospitais, estradas e pontes,
canalização de água potável, sobretudo para as populações das zonas rurais, reposição das redes comercial e
dos transportes e comunicações, incluindo a agricultura
e pecuária.
Trabalho paralelo, exigirá do Governo a criação de
condições de assistência social, moral e psicológica,
a curto e médio prazo, às populações afectadas directamente pela guerra e às deslocadas, quer queiram regressar às suas zonas de origem, quer pretendam fixar
residência permanente nas zonas de acolhimento, para
estas últimas, com vista a recuperarem-se dos traumas
deixados pela guerra.
Conclusão
Uma gestão racional preventiva e devidamente coordenada entre o Estado moçambicano e os Estados-membros da SADC e o Ruanda, que apoiam o nosso país para
combater os terroristas em Cabo Delgado, pode assegurar uma paz duradoura em Moçambique.
* Coronel de Infantaria Motorizada pela Academia Militar General José Maceo y Grajales, Santiago de Cuba, Doutorado e Mestrado em Direito e
Segurança pela Universidade Nova de Lisboa, Mestrado em Administração Pública pela Universidade
Politécnica – A POLITÉCNICA, Licenciado em Direito pela UEM; é docente universitário

Obras de qualidade precisam-se
ANDRÉ VICENTE
“CORRER não é chegar”, diz o ditado popular. Rebusco este dito a propósito da degradação acentuada das
estradas no país, com particular destaque para a cidade
de Maputo.
A degradação das vias de acesso é uma realidade
inquestionável e, o que os automobilistas tem procurado fazer, é somente escolher o menor buraco para
colocar a sua viatura.
Devido a esta situação, as autoridades municipais
de Maputo tornaram público que a partir do mês passado, algumas ruas e avenidas seriam reabilitadas. Desconheço a situação real desta reabilitação, a verdade é
que a Rua da Igreja, por exemplo, está em obras, o que,
de certa forma, alimenta alguma esperança.
Todavia, “correr não é chegar”. Pede-se que as
obras sejam feitas com a qualidade desejável de modo
que sejam duradoiras e, por essa via, mais estradas sejam abrangidas pelo projecto.

Pois, o que se tem verificado, é que a qualidade
de algumas obras deixam a desejar. Existem casos
em que, mesmo antes da entrega da obra, o empreendimento denota algumas lacunas. Os cidadãos tem o
cuidado de apontar os erros a quem de direito mas, do
lado da empreitada já não existe a paciência de os corrigir. Exemplo disso é a avenida Nelson Mandela e sua
extensão pela “Graça Machel” e que abrange os bairros
do Zimpeto e Magoanine “C”.
Aquando da construção desta infra-estrutura os cidadãos apontaram as anomalias existentes, porém nada
foi feito. Como resultado, sempre que chove partes da
estrada se tornaram intransitáveis para a maioria das
viaturas, passando somente as que têm suspensão alta.
Assim também não dá. Por essa razão, pede-se
qualidade nas obras. Estou ciente que os cidadãos vão
pressionar. E é lógico que assim aconteça porque ninguém gosta de sofrer. Aliás, a grande reclamação tem
a ver, igualmente, com o ritmo das obras que conhece
mais momentos de pausa em relação aos de avanço, tal
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foi o caso da Rua São Paulo, no bairro 25 de Junho.
Sendo assim, mesmo que os cidadãos pressionem
com os prazos, deve-se efectuar obras com a qualidade desejável porque no fim das contas ter-se-á corrido
para nada. É isso que pretendemos? Quero acreditar
que o congestionamento que hoje se verifica em algumas estradas se deve também à degradação das vias de
acesso. Nenhuma viatura resiste aos danos resultantes
dos buracos que se vão multiplicando, em parte, devido
a intervenção que se tem feito para as tornar transitáveis.
Reabilitar ou construir estradas é um investimento.
Trata-se de investimento que deve ser pago pelos cidadãos através de impostos. Sendo dinheiro resultante
do suor dos cidadãos, justo é que o mesmo seja melhor
aplicado. Aliás, ao efectuar obras de qualidade, abandonar-se-á a ideia de que apenas o colonizador é que
construir infra-estruturas duradouras. Moçambique e
moçambicanos tem potencial para fazer boas coisas.
Façamos o melhor para o bem de todos.
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JORGE ROSADO
LANGA

ESTRELINO RAÚL
UATE

GUILHERMINA
ROQUE SAMUEL
(7/7/1957-17/7/2021)

FALECEU

FALECEU

FALECEU
Seus irmãos Roque Silva, Francisco
Roque, Ana Roque, Basílio Roque, Albertina Roque, Olívio Roque, Joaquim
Roque e Roque Rogério, filhos Eleadora Daulela Mariane e Eleutério Helton David, genro Filoice Saué, netos Guilson Mabuza,
Keyned Saué e demais familiares comunicam consternados
o falecimento do seu ente querido GUILHERMINA ROQUE
SAMUEL, ocorrido no dia 17/7/2021, no Hospital Provincial
de Inhambane, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje,
terça-feira, dia 20/7/2021, às 11.00 horas, no Cemitério Municipal de Inhambane, antecedido de velório, às 10.00 horas, na
residência da família, no Bairro da Liberdade-2, nesta cidade.
Que Deus lhe conceda eterno descanso.

A Presidente, Vice-Procurador-Geral da República, membros
do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público e demais funcionários lamentam com
profunda dor e consternação o falecimento do
magistrado ESTRELINO RAÚL UATE, ocorrido no
dia 18/7/2021, no Hospital Geral da Polana-Caniço,
vítima de doença, cujo funeral se realiza em data a
anunciar oportunamente. À família enlutada, apresentam as mais sentidas condolências.

Foi com muita mágoa que Abudo Hunguana, Albano
Veiga Júnior, Cristóvão Mondlane, João Américo
Mpfumo, Joaquim Francisco Lima, Júlio Tandane,
Miguel Cabral Raimundo e Pinto Romão tomaram
conhecimento do falecimento inesperado do amigo
JORGE ROSADO LANGA, ocorrido no dia 17/7/2021,
em Maputo. À família enlutada, em especial à esposa
Artemiza e filhos Rica, Nonó e Katucha, expressam
sentidas condolências e solidariedade. Descanse
em paz, Jorge.
198

INOCÊNCIA
TEMBE

6978

6971

FALECEU

LUIZ BENTO VEDOR
SEQUEIRA

JORGE ROSADO
LANGA

O Sindicato Nacional dos Empregados Bancários
(SNEB) comunica com profundo pesar o desaparecimento físico da Srª INOCÊNCIA TEMBE, filiada
deste Sindicato e antiga Secretária do Comité de
Empresa do Banco de Moçambique, cujo funeral
se realiza em data a anunciar. À família enlutada,
o SNEB endereça as mais sentidas condolências.
Paz à sua alma.

(24/5/1955 – 18/7/2021)

FALECEU
O Conselho Superior da Magistratura Judicial comunica
com profunda mágoa e consternação o falecimento do Dr. JORGE ROSADO
LANGA, Juiz de Direito “A”, aposentado, ocorrido no dia 17/7/2021, no HCM, vítima de doença,
cujo funeral se realiza hoje, dia 20/7/2021, às 9.00
horas, no Cemitério de Lhanguene, antecedido
de velório às 8.00 horas, na capela do HCM. À
família enlutada, as mais sentidas condolências.
6987

FALECEU

7771

Foi com profunda dor e enorme consternação que a família
Sequeira, filhos Cláudio, Kátia Denisse, Mirza Karina, Luiz Bento e Gércia, genros, noras, netos e
sobrinhos comunicam o desaparecimento físico do
seu ente querido LUIZ BENTO VEDOR SEQUEIRA,
ocorrido no dia 18/7/2021, vítima de doença, cujo
funeral se realizou ontem, dia 19/7/2021, na cidade
de Chókwè. Descanse em paz e até sempre!
7772

JORGE ROSADO
LANGA

ESTRELINO RAÚL
UATE

FALECEU

FALECEU

A Juíza-Presidente, Magistrados
Judiciais, Administradora Judicial e
Administradora Judicial-Adjunta e
todos os funcionários do Tribunal de Menores da Cidade
de Maputo comunicam com profunda dor e consternação
o desaparecimento físico do Dr. JORGE ROSADO LANGA,
Juiz de Direito “A”, Jubilado, o qual exerceu funções na
3ª Secção daquele Tribunal, de 2013 a 2017, ocorrido no
dia 17/7/2021, no HCM, vítima de doença, cujo funeral se
realiza hoje, dia 20/7/2021, no Cemitério de Lhanguene,
às 9.00 horas, antecedido de velório na capela do HCM,
às 8.00 horas. À família enlutada, sentidas condolências.
6974

FALECEU

A Procuradora-Geral da República,
Vice-Procurador-Geral da República, Procuradores-Gerais Adjuntos,
Secretário-Geral, Magistrados e funcionários do Ministério Público comunicam com profunda mágoa e
consternação o falecimento do Dr. ESTRELINO RAÚL
UATE, Procurador da República de 1ª, ocorrido no Hospital Geral da Polana -Caniço, cidade de Maputo, no
dia 18/7/2021, vítima de doença, cujo funeral se realiza
em data a anunciar. À família enlutada, apresentam as
mais sentidas condolências. Paz à sua alma.
6976

7771

VIRGÍNIA ALBERTO
NHAULANO
Nós colegas de serviço da DNAAS, ainda sentimos dificuldades
em acreditar que você partiu. Nunca fomos imensamente próximas mas sempre preservaremos nosso relacionamento. Vai ser difícil passar
nossos dias no trabalho sem você do nosso lado. Você foi embora cedo demais,
colega! Mas pode ter certeza de que nós sempre lembraremos você pelos motivos!
6994
Até um dia. Paz à sua alma.

ROSALINA FULANO
MACIE
FALECEU
O Conselho de Administração da Sociedade do Notícias, SA, Comités Sindicais locais e trabalhadores
em geral comunicam o desaparecimento físico da
Srª ROSALINA FULANO MACIE, mãe do seu trabalhador Ernesto Penicela, ocorrido no dia 17/7/2021,
cujo funeral se realizou no dia 19/7/2021, no cemitério familiar, na província de Inhambane. À família
enlutada, apresentam sentidas condolências.

001109

(Babucho)

A CERCI MAPUTO-Associação Nacional para Educação e Reabilitação de Cidadãos
Inadaptados comunica com profundo pesar e consternação o falecimento do Dr.
RICARDO AFONSO TRINDADE, Director Executivo da CERCI, ocorrido no dia
18/7/2021, em Maputo, vítima de doença. Neste momento de dor e luto endereça
à família enlutada, as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

7767

RICARDO AFONSO TRINDADE

FALECEU
Foi com muita mágoa que Abudo Hunguana, Albano
Veiga, João A. Mpfumo, Jorge Amade, Joaquim F.
Lima, Júlio Tandane e Miguel C. Raimundo tomaram conhecimento do falecimento inesperado do
seu amigo GILBERTO GUIMARÃES DO ROSÁRIO,
ocorrido no dia 15/7/2021, em Maputo. À família
enlutada, em especial à Carla e filhos, apresentam
sentidas condolências e solidariedade. Descanse
em paz Babucho.
197

(11/6/1971-17/7/2021)

FALECEU

O Presidente, Vice-Presidente,
Juízes Conselheiros, Secretário-Geral e funcionários do Tribunal Supremo participam com profundo pesar e
consternação o falecimento de JORGE ROSADO
LANGA, Juiz de Direito, aposentado, ocorrido no
dia 17/7/2021, no HCM, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 20/7/2021, às 9.00 horas,
no Cemitério de Lhanguene, antecedido de velório
às 8.00 horas, na capela do HCM, porta 2. À família
enlutada, apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

GILBERTO GUIMARÃES
DO ROSÁRIO

FALECEU

O Sindicato Nacional dos Empregados Bancários (SNEB) comunica com profundo
pesar o desaparecimento físico do Sr. JOÃO CINTURÃO QUINHENTOS, filiado deste Sindicato, cujo funeral se realizou no Cemitério de Michafutene, em Maputo. À
família enlutada, o SNEB endereça as mais sentidas condolências. Paz à sua alma!

FALECEU

6968

RICARDO AFONSO TRINDADE

JOÃO CINTURÃO QUINHENTOS

JORGE ROSADO LANGA

FALECEU
Seus netos Yannick e Stevie, afilhados Luís e Ana Paula Magaço comunicam o
falecimento do seu ente querido RICARDO AFONSO TRINDADE, ocorrido no dia
18/7/2021, cujo funeral se realiza no dia 21/7/2021. Paz à sua alma.
6995
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LUÍSA MARIA
TOMÁS MOSSE

RICARDO AFONSO
TRINDADE

MISÉRIO
MANUEL DOS
SANTOS BANZE

(7º dia)

FALECEU

FALECEU

Seus filhos Hélder, Eduarda,
Marcelo, Carla e Gonçalo, genro
Donaldo, nora Lena, netos Hugo,
Carla, Sumby, Beto, Benny, Guy, Lena, Allen, Oliveira, Mel, Ibo e Shulay, irmãs Felizarda e Cecília,
sobrinha Lucinha e demais familiares vêm através
desta agradecer a todos que directa ou indirectamente prestaram a sua solidariedade e conforto
pela morte do seu ente querido LUÍSA MARIA TOMÁS MOSSE, vítima de doença. Paz à sua alma.
78

A Direcção da Escola Secundária do ISCTEM e a
Comunidade Educacional
comunicam com profunda dor e consternação o desaparecimento físico do seu colega
DR. RICARDO AFONSO TRINDADE, ocorrido
no dia 18/7/2021, vítima de doença. À família enlutada, apresentam as mais sentidas
condolências. Que Deus lhe conceda eterno
descanso.

27

O Ministro, Secretário Permanente, Conselho Consultivo e funcionários em geral do Ministério de Recursos Minerais e Energia comunicam com profunda
dor e consternação o falecimento do seu colega Sr.
MISÉRIO MANUEL DOS SANTOS BANZE, ocorrido
no dia 16/7/2021, vítima de doença, cujo funeral se
realiza hoje, dia 20/7/2021, no Cemitério da Texlom,
às 10.00 horas. À família enlutada, endereçam as
mais sentidas condolências.
6969

ARMANDO
COSSA

6993

DR. ESTRELINO
RAUL UATE

JUSTINO TINGA
SILVA JEQUE

FALECEU

FALECEU

O Presidente, titulares dos órgãos sociais, membros e amigos da Associação Mahuntsane,
com profunda mágoa e consternação, tomaram
conhecimento da triste notícia do falecimento do
membro Fundador e Secretário – Geral da Associação, ocorrido em Maputo no dia 18/7/2021, vítima de
doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 20/7/2021,
em Maputo, no Cemitério de Michafutene. À família
enlutada, as mais sentidas condolências. Que a sua
alma descanse em paz.
6999

Seus irmãos Adélia, Savil, Alzira,
Eurico, Benjamim, Agostinho,
Rosa, Filipe, Emília, Sandra, Mariamo, Marta, Celeste, sobrinhos, netos e demais familiares comunicam com profunda mágoa e consternação
o desaparecimento físico do seu ente querido JUSTINO TINGA SILVA JEQUE, vítima de atropelamento,
ocorrido no dia 17/7/2021, em Maputo, cujo funeral se
realiza no dia 21/7/2021, no Cemitério de Lhanguene,
pelas 10.00 horas, antecedido de velório na capela.
Paz à sua alma.
7800

CRISTIANO LUÍS VALENTE
PIRES

JORGE ROSADO
LANGA

FALECEU

FALECEU

O Conselho de Administração da Moçambique
Previdente e trabalhadores em geral comunicam
com profunda dor e consternação o desaparecimento físico do Sr. CRISTIANO LUÍS VALENTE
PIRES, pai da Srª Géssica Virgina Ngomane,
colaboradora desta instituição, ocorrido no dia
18/7/2021, vítima de doença, cujo funeral se
realizou no dia 19/7/2021. À família enlutada, as
mais sentidas condolências. Paz à sua alma.
6989

FALECEU

Os amigos Isaías, Joaquim, Jaime, Alfredo, Wamusse, Paulo, Arlindo, Almeida, Munisse, Amone, Félix
e demais amigos comunicam o falecimento do seu
querido amigo ARMANDO COSSA, ocorrido no dia
18/7/2021, vitíma de doença, cujo o funeral se realizou no dia 19/07/2021, às 10.00 horas, no Cemitério
de Mafuiane. Paz à sua alma.
7755

JULIETA
CARLOS
MACHAVA
(Jó)

FALECEU
Seus pais Carlos e Catissa, irmãos Marlene, Nércio,
Issufo e Litos, cunhada Gledice, tias, primos, sobrinhos e demais familiares comunicam o falecimento
do seu ente querido JULIETA CARLOS MACHAVA,
ocorrido no dia 17/7/2021, cujo funeral se realiza
hoje, dia 20/7/2021, às 10.00 horas, no Cemitério de
Michafutene, antecedido de velório na capela do
HCM, às 8.30 horas. Paz à sua alma.
6946

Sua Esposa Artimísia Clara Bidel Tandane Langa, filhos Érika,
Bruno e Kátia, genro Mauro,
nora Noémia e netos comunicam com profunda dor
e consternação o desaparecimento físico do seu
ente querido JORGE ROSADO LANGA, ocorrido
no dia 17/7/2021, cujo funeral se realiza hoje, dia
20/7/2021, às 9.00 horas, no crematório do Cemitério de Lhanguene, e velório às 8.00 horas, na capela
do HCM, porta 2. Que a tua alma descanse em paz.
6998

ANTÓNIO MARQUES
PEREIRA
FALECEU
Seu amigo J. Carvalho e família comunicam
com profunda dor e consternação o falecimento do seu amigo ANTÓNIO MARQUES
PEREIRA, ocorrido no dia 17/7/2021, na
Beira, vítima de doença. À família enlutada,
apresentam as mais sentidas condolências.
Paz à sua alma.
7753

LUÍSA FRANCISCO GOBE

JOÃO CINTURÃO QUINHENTOS

FALECEU

FALECEU
O Conselho de Administração da Electricidade de Moçambique,
EP, Comité da Empresa e trabalhadores em geral comunicam
com profunda mágoa e consternação o falecimento do Sr.
JOÃO CINTURÃO QUINHENTOS, pai do Sr. Leonel Quinhentos,
trabalhador desta empresa, ocorrido no dia 16/7/2021, vítima de
doença, cujo funeral se realizou no dia 19/7/2021, no Cemitério de Michafutene,
na província de Maputo. À família enlutada, apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

O Presidente, Vice-Presidente, Juízes Conselheiros, Secretário-Geral e funcionários em geral do Tribunal Supremo comunicam
com profundo pesar e consternação o falecimento de LUÍSA
FRANCISCO GOBE, irmã do Sr. António Francisco Gobe, funcionário deste Tribunal, ocorrido no dia 16/7/2021, no HCM, vítima de doença,
cujo funeral se realizou no dia 19/7/2021, às 14.00 horas, no Cemitério de Michafutene, na província de Maputo. À família enlutada, apresentam as mais sentidas
condolências. Paz à sua alma.
6986

6983

VIRGÍNIA ALBERTO NHAULAHO

IGÍDIO EUGÉNIO PAIA

FALECEU

(30/10/1983-16/7/2021)

Seus pais Alberto Chicanequisso e Filomena de Jesus Emílio,
irmãos Beatriz, Isaltina, Rosa, Lavínia, Dércio, Emílio e Filomena,
cunhados Casimiro, Issufo, Sebastião e Victória comunicam com
profunda dor e consternação o falecimento do seu ente querido
VIRGÍNIA ALBERTO NHAULAHO, ocorrido no dia 17/7/2021,
vítima de doença, cujo funeral se realizou no dia 18/7/2021. Que Deus lhe conceda eterno descanso. Paz à sua alma, estarás sempre nos nossos corações, até
sempre mana Gina.

A Direcção da Quinta Essência e trabalhadores em geral comunicam com profunda mágoa e consternação o falecimento do Sr.
IGÍDIO EUGÉNIO PAIA, ocorrido na tarde do dia 16/7/2021, vítima de doença, cujo
funeral se realiza hoje, dia 20/7/2021, às 9.00 horas, no Cemitério de Khongolote.
À família enlutada, endereçam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

7786

7784

FALECEU

ANTÓNIO MARQUES
PEREIRA
FALECEU

Foi com enorme pesar que a Direcção da CCI
e seus colaboradores tomaram conhecimento
do desaparecimento físico do Sr. ANTÓNIO
MARQUES PEREIRA, ocorrido no dia 17/7/2021,
na Beira, vítima de doença. À família enlutada
e aos amigos, as mais sentidas condolências.
Paz à sua alma.
7753
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RICARDO AFONSO
TRINDADE

VIRGÍNIA
ALBERTO
NHAULAHO

RICARDO AFONSO
TRINDADE

FALECEU

FALECEU

FALECEU

Sua esposa Maria Henriqueta da
Costa Xavier Trindade, filhos Isabel Mónica e Ricardo Henrique,
genro Filimone Meigos, nora Adriana Trindade, netos
Azikiwe, Swahila, Marco, Andreia e Camila comunicam
com profunda dor e consternação o desaparecimento
físico do seu ente querido RICARDO AFONSO TRINDADE, ocorrido no dia 18/7/2021, vítima de doença,
cujo funeral se realiza amanhã, dia 21/7/2021, às 14.00
horas, na capela do HCM, e às 16.00 horas, no crematório de Lhanguene.

Seu filho Ricardo Henrique Trindade, nora Adriana Trindade,
netos Marco, Andreia e Camila comunicam com
profunda dor e consternação o desaparecimento
físico do seu pai, sogro e avô RICARDO AFONSO
TRINDADE, ocorrido no dia 18/7/2021, cujo funeral
se realiza amanhã, dia 21/7/2021, às 14.00 horas,
na capela do HCM, e às 16.00 horas, no crematório
de Lhanguene. Paz à sua alma.
6996

É com profunda dor e consternação que a família
Makauziane, esposo e filhos comunicam o falecimento do seu ente querido VIRGÍNIA ALBERTO NHAULAHO, cujo funeral se realizou no dia
18/7/2021. Paz à sua alma, te amamos muito, estarás
viva para sempre em nossos corações.
7786

EMÍDIO JOÃO
FABIÃO

6996

RICARDO AFONSO
TRINDADE

FALECEU

GENEROSA
GONÇALVES
COSSA JOSÉ

FALECEU
Sua filha Isabel Mónica Xavier Trindade, genro Filimone
Manuel Meigos, netos Azikiwe e Swahila, com
profunda dor e consternação comunicam o desaparecimento físico do seu pai, sogro e avô
RICARDO AFONSO TRINDADE, ocorrido no dia
18/7/2021, cujo funeral se realiza amanhã, dia
21/7/2021, às 14.00 horas, capela do HCM, e às
16.00 horas, no crematório de Lhanguene.
6996

A Direcção Municipal de Mercados e Feiras comunica com profunda dor e consternação o falecimento
do Dr. EMÍDIO JOÃO FABIÃO, Director Municipal de
Mercados e Feiras, ocorrido no dia 17/7/2021, cujo
funeral se realizou no dia 18/7/2021, vítima de doença. À família enlutada, apresentam as mais sentidas
condolências. Paz à sua alma.

FALECEU

7908

Seu esposo Patrício José, filhos Eunisse Cossa, António
Cossa, José Patrício e Bangaiana Patrício, irmãos Angélica,
Vitorino, Eduardo, Flora e demais familiares comunicam
com profunda dor e consternação o falecimento súbito do
seu ente querido GENEROSA GONÇALVES COSSA JOSÉ,
ocorrido no dia 19/7/2021, na Cidade de Maputo, vítima
de doença. A data e local do funeral serão anunciados
oportunamente. Que a sua alma descanse em paz!
6997

RICARDO AFONSO TRINDADE

CARLA CARLOTA
EDUARDO CUAMBE

FALECEU

FALECEU
Eduardo Abrão Nhamoneque Cuambe, Margarida Timbane, Benedita
Manguele, filhos Nélio, Eugénio,
Hugo, Inocência, Liana, Eduardo Jr.
e Benedita Cuambe, noras Maria dos
Prazeres, Isa e Teresa, genros Max, Erasmo e demais familiares comunicam com profundo pesar e consternação
o falecimento súbito da sua filha, irmã, cunhada, noiva e
familiar CARLA CARLOTA EDUARDO CUAMBE, ocorrido
no dia 17/7/2021, no Hospital da Polana-Caniço, vítima de
doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 20/7/2021 (e não
19/7/21, anteriormente mencionado), no Cemitério de Michafutene. Que Deus lhe conceda o eterno descanso e no
explendor da luz perpétua. Paz à sua alma!

6996

FALECEU
É com profunda dor e consternação que seus primos Teo, Quito,
Faty, Jú, Minda, PC, Mique, Hg, Mocket, Rogério, Quito Pequeno,
Benjamim e demais familiares comunicam o desaparecimento
físico do seu ente querido ESTRELINO RAUL UATE, ocorrido
no dia 18/7/2021, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje,
dia 20/7/2021, às 13.00 horas, no Cemitério de Michafutene. À tia Laura Mazivila
e irmãs, esposa Suzana, filhos Lércia, Júnior, Ariel e Dalciesa, nossos mais profundos sentimentos. Descanse em paz.
7002

FALECEU

FALECEU

Suas cunhadas Maria Luísa, Ana Paula e esposo, Maria Odete e
esposo, Açucena, Maria Manuela, Laura e Cármen comunicam
com profunda dor e consternação o desaparecimento físico do seu cunhado RICARDO AFONSO TRINDADE, ocorrido no dia 18/7/2021, cujo funeral se realiza no
dia 21/7/2021, no crematório de Lhanguene às 16.00 horas, antecedido de velório
na capela do HCM, às 14.00 horas. Paz à sua alma.
6996

TOMÉ CARLOS ANSELMO

É com pesar e consternação que seus filhos João, Armando e
Paulo, noras e netos comunicam o desaparecimento físico da
sua mãe, sogra e avó FILIPA VEJA VILANCULOS, ocorrido no dia 18/7/2021, cujo
funeral se realiza amanhã, quarta-feira, dia 21/7/2021, às 13.00 horas, no Cemitério de Michafutene, antecedido de velório às 11.00 horas, na capela do HCM, até
sempre. Que a sua alma descanse em paz.
7789

FALECEU

7000

ESTRELA
MAURÍCIO
FERNANDO
Foi com profunda mágoa e consternação que o Conselho de Administração e colaboradores em geral da
MECTS tomaram conhecimento do falecimento da
senhora ESTRELA MAURICIO FERNANDO, mãe do
colega Marcos Fernando, afecto ao Departamento de
Relações Institucionais, ocorrido no dia 17/7/2021,
vítima de doença, cujo funeral se realizou ontem,
dia 19/7/2021, no Cemitério de Lhanguene. À família
enlutada, endereçam as mais sentidas condolências.
Paz à sua alma!
6990

ESTRELINO
RAÚL WATE

FELIZARDO COSSA

Seus filhos Marília, Orlando, Amália, Fernando e Cremildo,
irmã, netos, bisnetos, sobrinhos, noras e genros comunicam
com profundo pesar o falecimento do seu ente querido TOMÉ
CARLOS ANSELMO, ocorrido no dia 18/7/21 na sua residência,
vítima de doença, cujas cerimónias fúnebres terão lugar amanhã, quarta-feira, dia
21/7/2021, no Cemitério de Lhanguene, às 11.00 horas, antecedidas de velório na
capela do HCM, pelas 9.00 horas. Paz à sua alma.

Seus sobrinhos Nelson Daniel, Júlia, Leonilde, Pedro, Lisete, Eduardo, Cristina, Ivone, Slavia, Neide,
Edson, Walter, Elísio e Lina Cláudia comunicam com
profunda dor e consternação o desaparecimento
físico do seu tio RICARDO AFONSO TRINDADE,
ocorrido no dia 18/7/2021, cujo funeral se realiza no
dia 21/7/2021, no crematório de Lhanguene, às 16.00
horas, antecedido de velório na capela do HCM, às
14.00 horas. Paz à sua alma.

FALECEU

ESTRELINO RAUL UATE

FILIPA VEJA VILANCULOS

FALECEU

6996

António Eleutério Ribeiro e família comunicam com profunda
dor e consternação o desaparecimento físico do seu compadre
RICARDO AFONSO TRINDADE, ocorrido no dia 18/7/2021, cujo funeral se realiza
no dia 21/7/2021, às 16.00 horas, no crematório de Lhanguene, antecedido de
velório na capela do HCM, às 14.00 horas. Paz à sua alma.

RICARDO AFONSO TRINDADE

RICARDO
AFONSO
TRINDADE

FALECEU

FALECEU

A Associação Moçambicana dos Magistrados do
Ministério Público e respectivos associados comunicam o falecimento do seu Director de Assuntos
Jurídicos, Dr. ESTRELINO RAÚL WATE, ocorrido
no dia 18/7/2021, na cidade de Maputo, vítima de
doença. À família, amigos e colegas as mais sentidas
condolências. Paz à sua alma.
7794

Foi com profunda mágoa que o Grupo de Amigos Macongeladorene, Sérgio,
Amaral, Ngoque, Tó, Godinho, Mulima, Nando, Calão, Chone, Crespo, Nandinho,
Paulo, Alice e Gune, tomou conhecimento do desaparecimento físico do seu
querido amigo FELIZARDO COSSA e por este meio endereça à família enlutada
as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.
7001

Acesse https://t.me/Novojornal
PUBLICIDADE

Terça-feira, 20 de Julho de 2021

N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

N NECROLOGIA N NECROLOGIA N

PAULO BERNARDO
MANHIQUE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
--------MINISTÉRIO DOS RECURSOS MINERAIS E ENERGIA
MUSEU NACIONAL DE GEOLOGIA

(10/3/1950-8/7/2021)

FALECEU

VENDE-SE

ARRENDA-SE

TRIUNFO 30x40, vende-se por 13
000 000,00MT; 1700m² por 16 000
000,00MT; 15x30 por 4 000 000,00MT;
Bairro Costa do Sol 30x50 por 5 500
000,00MT; 40x40 por 3 000 000,00MT;
50x50 Costa do Sol, Mapulene por 3 000
000,00MT; 18x30 em Laulane por 1 600
000,00MT; 15x30 no Bairro Romão por
350 000,00MT. Contacto: 82-4005850
ou 84-4005850.

ESCRITÓRIOS equipados e climatizados com serviços de recepção,
segurança, limpeza com direito a sala
de reunião e internet, localizados na
Sommerschield, rua da Frelimo, arrendam-se por 25 000,00MT. Contacto:
84-2741109, proprietário.

7718

ANÚNCIO

A Zwela Moçambique, SA comunica com muita mágoa
e profunda consternação o falecimento do Sr. PAULO
BERNARDO MANHIQUE, primo da sua colaboradora Ana
Maria Filipe Manhique, ocorrido no dia 8/7/2021, vítima de
doença, cujo funeral se realizou no dia 10/7/2021, às 11.00
horas, no Cemitério de Lhanguene. Sentidas condolências
à família enlutada. Paz à sua alma.
7770

1. Torna-se público que aceitam-se propostas, em cartas fechadas, devidamente
assinadas pelos proponentes, até às 10.00 horas do dia 22 de Julho de
2021, sendo que a abertura das mesmas está marcada para às 10.30 horas
do mesmo dia, dirigidas ao Presidente da Comissão de Avaliação e Venda
de Bens Abatidos, a serem entregues no Museu Nacional de Geologia, no
Departamento Técnico, na Av. 24 de Julho, nº 355, para compra das viaturas.

PUBLICIDADE

2. As viaturas poderão ser vistas nas horas normais de expediente no Parque
dos Transportes Angolano, em Campoene - Boane.
3. As demais condições poderão ser consultadas no edital afixado na vitrina do
Departamento Técnico, na Av. 24 de Julho, nº 355, no qual estão indicados
os dados dos bens e o valor, não devendo ser apresentadas propostas
inferior ao da licitação.

PROPRIEDADE de 37x50m², na
Av. Marginal, vende-se por 18 000
000,00MT; 8 hectares na Av. Josina
Machel, Machava por 35 000 000,00MT;
1,5 hectare no Bairro Costa do Sol
por 32 000 000,00MT; 3 hectares no
Chihango por 13 500 000,00MT; 14
hectares por 30 000 000,00MT, em
Muntanhana; 1 hectare no Albazine por
11 000 000,00MT. Contacto: 87-7005850
ou 84-4005850. Imobiliária ATM.
7718

ARMAZÉM numa área de 299m², na
baixa, vende-se por 18 000 000,00MT;
vivenda duplex, tipo 5, no Condomínio
Matola por 8 000 000,00MT; propriedade
no Costa do Sol, Mapulene de 15x30m
por 1 500 000,00MT; 20x40m por 1 500
000,00MT, negociáveis. Contacto: 844455609 ou 82-3984510.

(Ilegível)

6790

CONCURSO LIMITADO N.º 47A000141/CL/20/2021
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE
UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS DO MINISTÉRIO DAS
OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS

FLAT tipo 2, num R/C, na Malhangalene, vende-se por 5 500 000,00MT;
flat tipo 2, num 2.º andar, Central por
6 500 000,00MT; flat tipo 3, num 1.º
andar, Central por 6 500 000,00MT; flat
tipo 3, num 2.º andar, na Polana por 7
500 000,00MT; geminada tipo 3, num
1.º andar, próximo do ISPU por 19 000
000,00MT. Contacto: 82-4408420.

1. O Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos pretende
contratar uma empresa para a prestação de serviços de fornecimento de
uniforme para os funcionários. Assim convida todas empresas interessadas
a apresentarem propostas fechadas e seladas.
2. Os concorrentes poderão obter mais informações, examinar os documentos
do concurso ou adquirí-los no endereço indicado no número 4 deste
anúncio, mediante o pagamento não reembolsável de 500,00MT.
3. O período de validade das propostas será de 90 dias.
4. As propostas deverão ser entregues até às 10.00 horas do dia 30 de Julho
de 2021, data em que as mesmas serão abertas em sessão pública pelas
10.15 horas e na presença dos concorrentes que desejarem participar.




Departamento de Aquisições
Edifício da Direcção Nacional de Abastecimento de Água e
Saneamento
Rua da Imprensa, n.º 162
Maputo – Moçambique

2. Os concorrentes poderão obter mais informações, examinar os
documentos do concurso ou adquirí-los no endereço indicado no número
4 deste anúncio mediante o pagamento não reembolsável de 500,00MT.
3. O período de validade das propostas será de 90 dias.
4. As propostas deverão ser entregues até às 10.00 horas do dia 2 de Agosto
de 2021, data em que as mesmas serão abertas em sessão pública, pelas
10.15 horas e na presença dos concorrentes que desejarem participar.



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

TRESPASSA-SE
PROPRIEDADE de 23X37 (851 m2),
no Bairro de Muntanhana, próximo
das bombas da Sasol, depois do
Bairro Chihango, trespassa-se por
550 000,00MT, negociáveis. Contacto:
84/87-4125233 ou 87-4125239, sem
intermediários.

7763

VIATURAS
VA N G U A R D v e n d e - s e p o r 8 5 0
000,00MT; Prado por 1 450 000,00MT;
BMW Série 5 por 1 300 000,00MT; Mark
X por 385 000,00MT; Ractis por 255
000,00MT; Coaster por 1 450 000,00MT;
Mercedes C200 por 800 000,00MT;
Toyota IQ por 330 000,00MT; Allion por
345 000,00MT; Auris por 380 000,00MT;
Touareg por 900 000,00MT; X-Trail
2008 por 450 000,00MT; Sienta por
275 000,00MT. Contacto: 87-0083788
ou 82-5936339.
6854

VIATURA BMW 3 series, de origem sul-africana, com matrícula moçambicana,
manutenção em dia, na RSA, ano de
fabrico 2015, estado novo, vende-se por
2 500 000,00MT: Contacto: 84-3330011,
Maputo.
7658

7773

1. A Direcçào Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento pretende
contratar uma empresa para a prestação de serviços fornecimento de
máquinas fotocopiadoras multifuncionais e impressoras. Assim, convida
todas empresas interessadas a apresentarem as propostas fechadas e
seladas.




5. A sessão do anúncio de posicionamento dos concorrentes terá lugar pelas
10.00 horas do dia 3 de Agosto de 2021.

7768

FLAT tipo 3, num 5.º andar, na Coop,
vende-se por 6 700 000,00; flat tipo
2, num 6.º andar, na baixa por 2 300
000,00; flat tipo 2, num rés-do-chão, no
H. Rovuma por 6 000 000,00; vivenda
tipo 3, na M. Godinho por 1 500 000,00;
flat tipo 2, num 2.º andar, no B. Central
por 5 500 000,00. Contacto: 84-3966886
ou 82-5734440.

CONCURSO LIMITADO N.º 47A000141/CL/21/2021 PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS
MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PARA MINISTÉRIO DAS OBRAS
PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS

7780

7763

DOIS (2) armazéns, cada com 800m,
à beira da estrada, na Matola, EN4,
vende-se por 15 000 000,00MT; padaria
nova, com equipamentos, na Matola-700
por 15 000 000,00MT; propriedade de
25X50, com dependência, no Tchumene
1 por 1 300 000,00MT; propriedade de
20X25, na Sommerschield por 9 000
000,00MT; vivenda, no Condomínio Caracol. Contacto: 84-6259632, Vilanculos.

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

FLAT num 2.º piso e último, tipo 2,
pronta a habitar, arrenda-se por 25
000,00MT, fixos, no B. Central; apartamentos, geminadas, vivendas tipos 1,
2, 3 e 4, com e sem móveis. Contacto:
83-1070912 ou 84-8673170, Sr. Pale.

PROPRIEDADE de 1 hectare
(100X100), à beira da estrada, na
Matola, EN4, depois da balança de
Mahochi, ideal para fazer bombas de
combustível, trespassa-se por 5 000
000, negociáveis. Contacto: 84/874125233, sem intermediários.

7727

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

7698

7724

7482

Autoridade Competente

7739

LOJA OU ESCRITÓRIO na Av. Patrice
Lumumba, Bairro da Polana, área de
22m², arrenda-se por 25 000,00MT.
Contacto: 82-3085756.

ARMAZÉM grande e novo, em Marracuene, com escritórios, com área coberta de 850m² e 1500m² não cobertos,
vende-se a valor por negociar. Para mais
informações contacte: 87-8484370.

Maputo, aos 13 de Julho de 2021
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DIVERSOS
PRESTIG Tecno Services: Obras de
reabilitação, acabamento de edifícios,
residências, tecto-falso, alumínio, faixadas, vidros, serrilharia, estruturas,
elevadores, modernização, manuntenção, instalação eléctrica, grupo geradores, climatização, redes eléctricas
e projectos de engenharia. Contacto:
84-5629713 ou 86-1320050.
6418

ARRENDA-SE
A HORIZON IVATO SUPERMERCADO, sita
na Av. Vladimir Lenine, n.º 26, arrenda o
seu estabelecimento com uma área total de
1209m2. Preço acessível, não hesite, ligue já.
Contacto: 85-5555666 ou 84-8351369.
7221

5. A sessão do anúncio de posicionamento dos concorrentes terá lugar pelas
10.00 horas do dia 4 de Agosto de 2021
6. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao
Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.
6909

Maputo, aos 19 de Julho de 2021
O Departamento de Aquisiçoes

Maputo, aos 19 de Julho de 2021
O Departamento de Aquisiçoes

6909

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

ANÚNCIO
Pela Terceira Secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo,

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
________
PROVÍNCIA DE NAMPULA
CONSELHO EXECUTIVO PROVINCIAL DE NAMPULA
DIRECÇÃO PROVINCIAL DE AGRICULTURA E PESCAS

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com o artigo 33, n.º 3, alínea d) 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 dos Concursos abaixo, foram adjudicadas as seguintes empresas:
N° do concurso
35D000152/001/
CL/2021
35D000152/002/
CL/2021
35D000152/003/
CL/2021
35D000152/004/
CL/2021
35D000152/005/
CL/2021
35D000152/006/
CL/2021
35D000152/007/
CL/2021
35D000152/008/
CL/2021

Designação

Empresa

Manutenção e reparação de viaturas multimarcas

BARREIROS
MOTORES

Prestação de serviços de higiene e limpeza

MOPY SERVIÇOS

Prestação de serviços de manutenção e reparação
de equipamento informático, de rede de
comunicação, impressoras e fotocopiadoras
Fornecimento de material diverso para escritório
Prestação de serviços de emissão de passagens
aéreas
Fornecimento de equipamento informático diverso
e mobiliário para escritório
Assistência a rede eléctrica e de esgotos
Reabilitação de uma represa em Namaita - Pheone

NCF SERVICE, LDA
CFDA
MULTISERVIÇOS,
LDA
FAST TRAVEL
N.O. SERVICE, LDA
C.R.A. CONEXÕES,
LDA
SERRALHARIA CIVIL
E CONSTRUÇÕES

Valor de
Adjudicação
2.238.291,90MT
762.000,00MT
468.000,00MT

1.137.123,00MT
184.148,00MT
1.885.455,00MT
380.542,50MT
5.000.000,00MT

35D000152/009/
CL/2021
35D000152/010/
CL/2021
35D000152/011/
CL/2021
35D000152/012/
CL/2021
35D000152/013/
CL/2021
35D000152/014/
CL/2021
35D000152/015/
CL/2021
35D000152/016/
CL/2021

E.C.C.A.
ENGENHARIA E
SERVIÇOS
Prestação de serviços de protecção e segurança
FRONTIER RISK
para DPAP
SOLUTIONS
Fornecimento de sementes de hortícolas, de milho e ORUWERA
de feijão nhemba
LIMITADA
Fornecimento de insumos, pesticidas e
MULIBA
equipamento agrário
INVESTIMENTOS
Fornecimento de gado bovino para fomento
ZAP ZAMBÉZIA
pecuário
AGRO PECUÁRIA
Construção de uma casa para extensionista no
MGM CONSTRUÇÕES
distrito de Ribáuè
Construção de um aviário convencional no distrito ZONUE SERVIÇOS E
de Ribáuè
CONSTRUÇÕES, LDA
BAR RESTAURANTE
Fornecimento de géneros alimentícios
AIDINHA
Manutenção geral do edifício da DPAP e construção
de raiz de um anexo

8.646.136,21MT
842.400,00MT
1.946.000,00;MT
1.393.000,00MT
1.956.000,00MT
999.201,00MT
851.497,51MT
548.920,00MT

Nampula, aos 13 de Julho de 2021
O Director Provincial
Ernesto Joel Pacule
(Técnico Superior de Extensão Agrária N1)
DPAPN – Direcção Provincial de Agricultura e Pescas de Nampula - Av. Eduardo Mondlane nº 1515 - Muhala Expansão
334

na Acção Executiva para Pagamento de Quantia Certa
sob a Forma de Processo Ordinário nº 82/19-R, movida
pelo exequente NOSSO BANCO, SA, contra o executado
CAETANO MADEIRA GUENHA, cidade de Maputo, ora
em parte incerta, é este executado citado para pagar a
quantia de 474 065,09MT (quatrocentos e setenta e
quatro mil, sessenta e cinco meticais e nove centavos),
no prazo de dez dias, depois de finda a dilação de trinta
dias, contados da data da segunda e última publicação
deste anúncio no jornal “Notícias”, ou, no mesmo prazo,
nomear à penhora bens suficientes para tal pagamento
e do mais que acrescer, ou deduzir a oposição que tiver,
querendo, nos termos do artigo 812º e seguintes do Código
do Processo Civil, sob pena de, não o fazendo, devolverse esse direito ao exequente, prosseguindo a execução
seus termos ulteriores, conforme tudo melhor consta da
petição inicial, cujo duplicado se encontra à disposição
nesta Secção, onde poderá ser solicitado em qualquer dia
útil dentro das horas normais de expediente.
Maputo, aos 30 de Abril de 2021
A Escriturária
Noémia Mussane
Verifiquei
A Juíza de Direito
Sílvia Comissário
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JOGOS OLÍMPICOS, TÓQUIO-2020

N LIGA DOS CAMPEÕES EUROPEUSN LIGA DOS CAMPEÕES EUROPEUSN

Atleta checo infectado
na aldeia olímpica
O JOGADOR checo de voleibol de praia Ondrej Perusic,
residente na aldeia olímpica
de Tóquio-2020, teve o teste com resultado positivo ao
novo coronavírus, anunciou
hoje o Comité Olímpico da
República Checa, segundo a
Lusa.
Perusic efectuou o teste no domingo (18 de Julho)

e “não apresenta absolutamente qualquer sintoma”
associado à Covid-19, segundo o chefe de missão do país
nos Jogos Olímpicos, Martin
Doktor, que adiantou terem
sido tomadas “medidas para
evitar a transmissão, da infecção, aos membros da comitiva”.
Desde a chegada das de-

legações à capital japonesa,
quatro atletas acusaram positivo nos testes de despistagem ao novo coronavírus, de
acordo com a organização dos
Jogos Olímpicos, ainda sem
contabilizar o caso de Perusic.
O Comité Olímpico Internacional (COI) informou
também ontem, segundo a
Lusa, que os contactos próxi-

mos de um caso positivo em
Tóquio-2020, o que deverá
suceder com alguns elementos da delegação checa, devem ser isolados, mas continuarem a treinar.
Os Jogos Olímpicos Tóquio-2020, adiados para este
ano devido à pandemia da
Covid-19, realizam-se de 23
de Julho a 8 de Agosto.

Detido suspeito de violação

Benfica defronta
Spartak na terceira
pré-eliminatória

O

SPARTAK Moscovo,
orientado por Rui
Vitória, é o adversário do Benfica na
terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões
Europeus, ditou o sorteio realizado ontem, em Nyon (Suíça).
Será o reencontro das
“águias” com o treinador que
conduziu o clube às conquistas
dos títulos de campeão nacional em 2015/2016 e 2016/2017,
tendo sido demitido em Janeiro de 2019.
Rui Vitória, recorde-se,
depois de uma experiência na

Arábia Saudita, ao serviço do
Al Nassr, assumiu recentemente o comando do Spartak
Moscovo, em ano de centenário do clube, que terminou a
última época no segundo lugar
da Liga da Rússia.
O primeiro jogo desta eliminatória será em Moscovo,
a 3 ou 4 de Agosto, ficando a
segunda “mão” para o Estádio
da Luz a 10 de Agosto.
Será a segunda vez que as
duas equipas medem forças.
A primeira foi na fase de grupos da Liga dos Campeões de
2012/13. Na altura, também
com Jorge Jesus como treina-

dor, as “águias” perderam fora
por 2-1, mas ganharam depois
em casa por 2-0, com dois golos de Óscar Cardozo.
Entretanto, caso ultrapasse a terceira pré-eliminatória,
o Benfica, campeão europeu
em 1961 e 1962, terá ainda de
disputar o “play-off” de acesso à fase de grupos da Liga dos
Campeões da época 2021/22,
para a qual estão directamente
qualificados o Sporting, campeão português, e o FC Porto.
Além do reencontro entre
Benfica e Rui Vitória, o sorteio
da terceira pré-eliminatória
determinou mais nove jogos,

marcados para 3/4 e 10 de
Agosto. Os vencedores avançam para o “play off”, cujo
sorteio está marcado para 2 de
Agosto.

CAMINHO DA LIGA
PSV Eindhoven (Holanda) / Galatasaray (Turquia) Celtic (Escócia) / Midtjylland
(Dinamarca), Spartak
Moscovo (Rússia) - Benfica
(Portugal), Mónaco (França) - Rapid Viena (Áustria)
/ Sparta Praga (República
Checa)e Genk (Bélgica) Shakhtar Donetsk (Ucrânia).
-(A BOLA).

Hamilton acusa Verstappen
de ser “bastante agressivo”
LEWIS Hamilton acusa Max Verstappen de ser bastante agressivo.
O piloto britânico, que no domingo venceu o Grande Prémio de Fórumula 1 da Grã-Bretanha, garante
que o choque com o rival, logo na
primeira volta, foi casual.
“Eu sinto que ele não precisa de ser tão agressivo como é. Ele
bateu nas minhas rodas, mas está
tudo bem porque há imagens. Tentei dar-lhe espaço”, começou por
defender-se Hamilton, em declarações à Sky Sports, prosseguindo.
“Mas fui penalizado, claro, e
nunca é culpa de uma pessoa. É
sempre por culpa do equilíbrio de
duas. Estou orgulhoso por ter ganho em frente a esta plateia”, explicou o piloto da Mercedes.

Hamilton disse, ainda, que
não sabia que Verstappen tinha
sido transportado para o hospital
e desejou uma rápida recuperação ao rival holandês. Reagindo à
penalização que Hamilton sofreu
depois do incidente, Verstapen
afirmou que a penalização não fez
jus ao “movimento perigoso” de
Hamilton e acusa o rival de falta
de respeito pelas celebrações no
final da prova. “Primeiro de tudo:
estou contente por estar bem. Foi
um grande impacto de 51G, mas
sinto-me bem. Obviamente estou
muito desapontado por ter sido
eliminado da prova desta forma. A
penalização dada não nos ajudou
de qualquer forma e não faz justiça
ao movimento que o Lewis fez na

Hamilton, vencedor do Grande Prémio de Fórmula 1 da Grã-Bretanha
pista. Ver as celebrações no final da
corrida enquanto eu estava no hospital foi uma falta de respeito e um

comportamento antidesportivo,
mas seguimos em frente”, escreveu
Max nas redes sociais.

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO MUNICIPAL KAMPFUMU
1ª Secção-Cível

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção do Tribunal Judicial do Distrito Municipal KaMpfumu, correm seus devidos e legais termos, uns Autos
de Acção Executiva para Pagamento de Quantia Certa, registada sob o nº 52/2019-A, que neste juízo, a ELECTRICIDADE
DE MOÇAMBIQUE move contra HAVANA BAR, cujo último domicílio é na Av. Mao Tsé-Tung, nº 240-A, actualmente em
parte incerta, é esta citada para pagar, nomear bens à penhora ou deduzir a oposição, querendo, no prazo de dez (10)
dias, que começa a correr depois de finda a dilação de trinta (30) dias, contados a partir da data da publicação do último
Edital, o pedido que a exequente deduz naquele processo, conforme tudo melhor consta na petição inicial, cujo duplicado se
encontra no Cartório desta Secção à sua disposição, onde poderá solicitá-lo em qualquer dia útil durante as horas normais
de expediente, com advertência de que a falta de pagamento implica a cobrança coerciva conforme o pedido da exequente.
Maputo, aos 7 de Julho de 2021
A Juíza de Direito
Drª Marquinha Pinto Basto
A Escrivã de Direito
Tomásia Maria Amélia Bié
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A POLÍCIA do Japão deteve no domingo
um homem de 30 anos suspeito de violar
uma mulher no interior do Estádio Olímpico de Tóquio, onde vão decorrer os Jogos
Olímpicos deste Verão.
Segundo a imprensa local, o detido,
que é natural do Uzbequistão, é um estu-

dante universitário identificado como Davronbek Rakhmatullaev, e os factos ocorreram na noite de sexta-feira.
O suspeito conheceu a vítima, de 20
anos, durante o dia e terá cometido a violação no interior do Estádio Olímpico de Tóquio após assistir a um ensaio da cerimónia

TÉNIS

Sul-africano
conquista torneio
de Newport
O TENISTA sul-africano Kevin Anderson, 113.º jogador mundial, conquistou
ontem o torneio de Newport, nos Estados Unidos, em relva, ao superar o norte-americano Jenson Brooksby, 152.º.
Kevin Anderson, oitavo cabeça-de-série e ex-quinto da hierarquia, superou Jenson Brooksby em dois equilibrados “sets”, pelos parciais de 7-6 (10-8)
e 6-4, num embate que durou duas horas e 11 minutos.
O sul-africano, de 35 anos, conquistou o primeiro título do ano e sétimo
no circuito ATP.

de abertura dos Jogos.
Davronbek Rakhmatullaev, que servia
refeições aos profissionais da imprensa,
negou, segundo a estação de televisão japonesa NHK, que tenha violado a mulher,
alegando que a vítima não recusou os seus
avanços.
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DEVIDO À COVID-19

Básquete suspende
treinos e competições

Jogos de basquetebol só depois da situação normalizada

A

FEDERAÇÃO Moçambicana de Basquetebol
(FMB) mandou cancelar treinos e jogos
depois do anúncio de

acima de 40 casos positivos de
Covid-19 nos jogos da final e
apuramento ao terceiro lugar
do Torneio Nutrição, no último
fim-de-semana, na cidade de

Maputo.
A informação foi confirmada ontem pela Associação de
Basquetebol da Cidade de Maputo (ABCM) em comunicado.

“Em virtude dos jogos
inicialmente marcados para
apuramento dos primeiros e
terceiros classificados em seniores masculinos do Torneio

Nutrição terem sido cancelados
após os testes rápidos terem
acusado positivo em 60 por
cento dos atletas, e ouvido a
Comissão de Monitoria e Controlo de Covid-19, a Federação
Moçambicana de Basquetebol,
a Direcção da ABCM, manda
suspender todas as actividades
basquetebolísticas sob alçada
da ABCM, nomeadamente treino dos clubes e jogos e só retomaremos as actividades depois
de recebermos a informação
da FMB e da Comissão de Monitoria e Controlo de Covid-19,
sobre o protocolo sanitário para
a retoma das provas”, lê-se no
ofício.
A medida, lembre-se, foi
tomada depois que foram detectados vinte e nove casos positivos de Covid-19 no jogo de
apuramento ao terceiro lugar
entre as formações da A Politécnica e Maxaquene, e mais
14 (todos do Costa do Sol) no
segundo a contar para a final do
Torneio Nutrição, no último sábado. Antes, a equipa feminina
do Ferroviário tinha anunciado
pelo menos cinco casos positivos.
Portanto, a Comissão de
Monitoria e Controlo da Covid-19 deverá divulgar hoje os
primeiros resultados dos testes
PCR a que as equipas, árbitros
e pessoal de apoio começaram
a ser submetidos no domingo.

TORNEIO CONTINENTAL EM BANGKOK

Moçambique defronta
Tailândia na abertura
A SELECÇÃO nacional de futsal defronta a sua congénere
de Tailândia na primeira jornada do Torneio Continental de
Futsal a ter lugar em Bangkok,
de 25 a 30 de Julho corrente.
O jogo está marcado para
as 16.00 horas locais (11.00
horas em Maputo) e está no
inserido no Grupo “A”, donde
fazem parte ainda as selecções do Kosovo e Uzbequistão, segundo ditou o sorteio
realizado na tarde de sábado
na capital tailandesa. Kosovo e
Uzbequistão jogam entre si na
primeira jornada.
Na segunda jornada, Mo-

çambique mede forças com
Uzbequistão, no dia 26, e Tailândia bate-se com Kosovo.
Na terceira e última jornada da
primeira fase, o nosso país joga
com Kosovo e os anfitriões defrontam Uzbequistão.
Noutro Grupo “B” estão
as selecções da Lituânia, Irão,
Egipto e Tajiquistão. Na primeira ronda teremos Egipto-Tajiquistão e Irão-Lituânia.
O Torneio Continental
da Tailândia será disputado
por oito equipas, divididas
em dois grupos. Na primeira fase vão jogar no sistema
de todos-contra-todos numa

única volta. Duas equipas em
cada grupo transitam para as
meias-finais, sendo que as
restantes disputam as classificativas no dia 29. Os jogos
de atribuição do quinto lugar,
terceira e a final terão lugar no
dia 30.
Entretanto, os jogadores
da selecção nacional elogiam
a preparação tendo em vista a
este evento e dizem que vão a
Tailândia focados no Torneio
da COSAFA, a ter lugar em Outubro, em Maputo, uma prova
que Moçambique pretende
conquistar. A viagem está
marcada para amanhã.

RICARDO NHAR, ALA

PELO 1.º DE AGOSTO

A
preparação
tem
Tamara e Onélia conquistam Taça de Angola
sido muito boa

AS basquetebolistas moçambicanas Tamara Seda
e Onélia Pérola Mutombene ajudaram domingo último os “militares” do 1.º
de Agosto a conquistarem
a Taça de Angola em basquetebol sénior feminino, a
14.ª no rico palmarés do gigante angolano, após vitória sobre o rival Interclube
de Luanda, por 68-59 (1817,18-1,15-15,17-13).
No renhido despique
que teve como palco o pavilhão da Cidadela, em Luanda, Tamara Seda contribuiu
com um duplo-duplo (10
pontos e 13 ressaltos) durante os 29 minutos em que
esteve em campo, enquanto Onélia anotava quatro

A poste Tamara (à esq.) e a base Onélia (à dir.) foram determinantes para a Taça de Angola

pontos, um ressalto, quatro roubos de bola e uma
assistência ao longo dos 20
minutos em que evoluiu na
quadra.
Importa referir que,
desde a criação da Taça de
Angola em 1999 o monopólio tem sido do “Priii”,
como também é conhecida a equipa “militar”, que
foi ganhando consecutivamente até 2008, já que em
2009 o Interclube intrometeu-se e reinou por cinco
anos, portanto até 2013. O
D’Agosto volta a recuperar
o trono por dois anos (2014
e 2015), para voltar a perdê-lo nos dois anos seguintes
(2016/17) novamente para
o rival Interclube. Os “mi-

litares” viriam a conquistar
a Taça novamente em 2018,
perdendo-a em 2019 para o
eterno rival Interclube. Em
2020 a Covid-19 impossibilitou a realização do evento, a na retoma este ano o
1.º de Agosto selou o seu
14.º canecão.
De recordar que, antes da chegada de Tamara
e Onélia esta temporada, o
1.º de Agosto já contou com
outras duas moçambicanas
no seu plantel, nomeadamente Deolinda Gimo e
Leia “Tanucha” Dongue,
que deixaram a sua marca no clube, ajudando-o a
enriquecer as suas vitrinas
com títulos, incluindo os
de campeão nacional.

Desportivo denuncia uso indevido da sua marca
O GRUPO Desportivo de Maputo denunciou, em
comunicado divulgado ontem, o uso da sua marca
por parte da empresa JJ Sport, que tem vendido camisetas do clube.
No documento assinado pelo presidente “alvi-negro”, Paulo Ratilal, o clube esclarece que “não
tem nenhum contrato com empresas ou pessoas
singulares para reproduzir, vender ou desencadear
qualquer processo de publicitação e ganhos com a
marca deste clube”, por isso afirma que “não vai
tolerar que empresas e/ou singulares usem abusiva e fraudulentamente da marca do clube para se
beneficiarem única e exclusivamente a si mesmos,
prejudicando o clube”.
Ainda de acordo com o documento, o DesportiPUBLICIDADE

vo, “por cartas escritas, ainda no mês de Abril, notificou 2 vezes, a empresa JJ Sport, que não possui
contrato com o Desportivo para o efeito, para cessar
de forma imediata a venda ilegal de camisetas com
a marca do clube”, daí que esclarece que “vai usar
mecanismos legais para que o uso não autorizado,
abusivo, fraudulento e ilegal da sua marca em camisetas ou outros artigos seja responsabilizado”, refere
o documento assinado por Ratilal.
Entretanto, abordado ontem pelo “Notícias”, o
responsável da JJ Sport, Quinito Júnior, disse apenas que “a equipa do Desportivo veste JJ Sport”,
prometendo melhor explicação para depois, “pois
estamos a elaborar um comunicado para melhor
esclarecimento”.

“TEM sido uma preparação bastante positiva.
Temos conseguido assimilar aquilo que são os
ideais do treinador e agora só nos resta pôr em
prática o que aprendemos durante este período
todo de preparação. A longa paragem prejudicou-nos do ponto de vista físico, mas o nosso

preparador físico ajudou-nos bastante. Agora
vamos a Tailândia para competir e prometemos
muita entrega e dedicação. Pretendemos sair de
lá em melhores condições para atacar o Torneio
da COSAFA, pois nessa prova o nosso foco será a
vitória”, disse Raúl.

MÁRIO JÚNIOR, DEFESA

Vamos para
ganhar tarimba
“A PREPARAÇÃO está a correr muito bem,
apesar de que já estávamos há ano e meio sem
competir. As primeiras semanas foram mais
difíceis, mas com o tempo melhoramos a condição. Agora estamos num nível aceitável, já
dá para competirmos. Vamos a Tailândia, mas
o nosso foco é preparar o Torneio da COSAFA

que vamos acolher em Outubro. Esperamos
voltar da Tailândia com melhores ferramentas
para atacarmos o título regional que é o nosso
foco neste momento. Aliás, na Tailândia vamos encontrar adversários de alto nível que
nos vão alavancar em termos competitivos”,
vaticina.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
Conselho de Representação do Estado na Cidade de Maputo
Serviços de Justiça
1º Cartório Notarial de Maputo

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE EULÁLIA ENOQUE BILA

Desportivo denuncia venda de equipamento oficial, por terceiros, sem ganhos para o clube

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de quinze de Julho de dois mil e vinte e um, lavrada de folhas trinta verso e seguintes,
do livro de notas para escrituras diversas número 724-A, deste Primeiro
Cartório Notarial de Maputo, perante mim, SARA MATEUS COSSA, Conservadora e Notária Superior, em exercício no referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de EULÁLIA
ENOQUE BILA, natural de Maputo, falecida no dia onze de Fevereiro de
dois mil e vinte e um, no Hospital Central de Maputo, solteira que era,
filha de Enoque Muchaque Bila e de Elisa Gabriel Mimbirre, com última
residência habitual no Bairro de Hulene, na cidade de Maputo. Que não
deixou testamento nem qualquer outra disposição de sua última vonta-

de, e sucede-lhe como único e universal herdeiro de todos os seus bens
móveis e imóveis, seu filho Gerson Rui Mondlane, menor, natural de
Maputo, residente nesta cidade de Maputo.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram ao declarado
herdeiro ou com ele possam concorrer na sucessão à herança da referida
EULÁLIA ENOQUE BILA.
Está conforme
Maputo, aos 19 de Julho de 2021
O Técnico
(Ilegível)
7792
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COMPROMISSO COM OS FACTOS

Registando a história de Moçambique

RELATIVA CALMA DA VIOLÊNCIA NA RAS

Forças de segurança recuperam
bens roubados nas pilhagens

A

S forcas de segurança sul-africanas estão a realizar
operações de recuperação de bens
roubados em KwaZulu-Natal e Gauteng, as duas províncias mais afectadas pelos
actos de violência.
Durante as operações de
fim-de-semana, 14 suspeitos de estarem na posse de
bens pilhados durante os
tumultos, como televisores,

computadores,
mobiliário e roupa, foram detidos
na província de Gauteng e
outros 92 na província de
KwaZulu-Natal.
O Presidente da África do
Sul, Cyril Ramaphosa, agradeceu domingo aos milhões
de pessoas que se recusaram
a participar na destruição de
“vidas, de meios de subsistência e de propriedades”
durante os tumultos que durante cerca de uma semana

sacudiram o país.
“Não podemos dizer que
ataques semelhantes não
serão tentados no futuro,
nem que aqueles que procuram dividir-nos cessarão
os seus esforços”, salientou
Ramaphosa, nas celebrações
do Dia Internacional Nelson Mandela, comemorado
anualmente a 18 de Julho,
data de nascimento do antigo Presidente sul-africano e
vencedor Nobel da Paz.

Entretanto, segudo a
Estrutura Nacional de Operações e Informações (NatJOINTS) mais de 3.400 pessoas foram detidas na África
do Sul na sequência dos tumultos e pilhagens, que
causaram pelo menos 212
mortes.
“Até esta manhã (domingo), um total de 3.407
suspeitos foram detidos por
várias acusações desde o início da violência, sendo con-

cedida liberdade sob caução
a um suspeito, e 1.122 devem
comparecer em diferentes
tribunais das duas províncias mais afectadas, estando os restantes processos
em fase de investigação”,
adiantou a NatJOINTS em
comunicado.
A estrutura avançou ainda que a tensão parece ter
acalmado no país.
Os primeiros incidentes, com a queima de pneus

e o bloqueio de estradas,
aconteceram em 9 de Julho
corrente, dia seguinte à prisão do ex-Presidente Jacob
Zuma, por desrespeito ao
Tribunal Constitucional.
Armazéns, fábricas e
centros comerciais foram
saqueados e a violência alastrou à maior cidade do país,
Joanesburgo, num cenário
de desemprego endémico e
de novas restrições contra a
Covid-19. (LUSA)

CASO DE NEGÓCIO DE ARMAS

Tribunal decide hoje sobre
adiamento do Julgamento de Zuma
VÁRIAS vezes adiado, o julgamento de Jacob Zuma no caso
de corrupção num negócio de
armas com a francesa Thales,
recomeçou ontem mas corre
o risco de uma nova suspensão. Os advogados de defesa
consideram que a audiência
virtual prejudicaria o direito do seu constituinte, preso deste 8 deste mês, a um
julgamento justo. O juiz Piet
Koen deve decidir sobre o assunto.
O julgamento do ex-Presidente sul-africano Jacob
Zuma, por um caso de suborno em que alegadamente esteve envolvido há mais de 20
anos, foi retomado ontem no
Supremo Tribunal de Pietermaritzburg, com segurança
reforçada, após uma semana
de tumultos.
A violência no país, que
começou a 9 de Julho, foi
desencadeada pela prisão de
Zuma, de 79 anos, condenado
por desrespeito ao Tribunal

Constitucional.
Ontem, um grande número de militares e polícias
guarneciam o centro de Pietermaritzburgo, a capital da
província de Kwazulu-Natal
(no leste), onde está localizado o tribunal onde decorre
a audiência por videoconferência.
As ruas adjacentes foram
também fechadas e um helicóptero patrulha sobrevoava
a área.
O ex-Presidente sul-africano apareceu no ecrã, de fato
escuro e gravata vermelha, a
partir da prisão, em Estcourt,
a menos de 100 quilómetros
de distância.
A audiência de ontem foi
dominada por argumentos da
defesa de Zuma para o adiamento do julgamento, considerando a audiência por videoconferência violava os direitos
constitucionais do seu cliente.
O juiz Piet Koen disse que a
decisão de efectuar a audiência

Zuma quando esteve no tribunal em Dezembro

por videoconferência estava
ligada com a instabilidade na
província, porque deste modo
Jacob Zuma não tem de ser levado da cela da prisão para o
tribunal.
Mas os advogados insisti-

ram que a audiência virtual limitaria a capacidade de Zuma
de consultar os seus advogados
e prejudicaria o seu direito a
um julgamento justo.
O Ministério Público, no
entanto, considera os argu-

mentos da defesa são mais uma
manobra para protelar o julgamento.
DEZASSEIS ACUSAÇÕES
Barry Roux, da Thales,
considera que a companhia

francesa de armas está preocupada com possíveis atrasos no
julgamento.
Depois de várias horas de
debate, o juiz Piet Koen anunciou que dará às 10.00 horas
de hoje (mesma hora em Moçambique) a sua decisão sobre
o adiamento ou não do julgamento de Zuma.
O ex-Presidente enfrenta
16 acusações de fraude, suborno e extorsão, relacionadas
com a compra de equipamento
militar a cinco empresas de armamento europeias, em 1999,
quando era vice-Presidente.
Zuma é acusado de ter arrecadado mais de quatro milhões de rands (17,5 milhos de
meticais), nomeadamente do
grupo francês Thales.
A gigante francês a do sector da Defesa enfrenta também acusações de corrupção
e branqueamento de capitais.
Tanto Zuma, como o Thales
sempre negaram as acusações.
-(LUSA)

PRESIDENCIAIS EM SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

SEGUNDO A CONSULTORA CAPITAL ECONOMICS

Variante Delta mais
preocupante em África
A CONSULTORA Capital Economics considerou ontem que
a rápida propagação da variante Delta do novo coronavírus é
mais ameaçadora nas economias
emergentes porque o ritmo de
imunização é mais lento, nomeadamente em África e na Ásia.
“A maior ameaça é nas economias emergentes onde as taxas
de vacinação continuam baixas e
a distribuição de vacinas é mais
lenta”, escrevem os analistas,
numa nota de análise enviada aos
investidores, a que a Lusa teve
acesso.
“Nestas economias emergentes estão incluídos quase todos
os países africanos e partes da
Ásia e da América Latina”, apontam, notando que “apesar de o
impacto económico não ser tão
mau como em vagas anteriores, já
que os negócios e as pessoas já se
adaptaram, as repercussões ainda

serão significativas”.
Para os analistas da Capital
Economics, a verdadeira lição a
retirar é que provavelmente será
preciso aprender a viver com o
vírus da Covid-19 a longo prazo,
uma vez que apesar de as hospitalizações terem diminuído por
agora, à medida que a eficácia da
vacina se desvanecer, as variantes
podem aumentar.
NOVA DOSE DA VACINA
Numa intervenção no Dia de
África no Fórum Político de Alto
Nível sobre o Desenvolvimento Sustentável, organizado pelas
Nações Unidas, o comissário da
União Africana para o Comércio
e Indústria, Albert Muchanga,
disse que a taxa de vacinação no
continente é ainda muito baixa.
“Para África estar bem posicionada para a recuperação económica, a visão da União Africana

é que o primeiro passo é garantir
um fornecimento justo e acelerado de vacinas para imunizar os
africanos, porque enquanto isso
não for feito, e temos menos de
três por cento da população vacinada, falar de recuperação e
resiliência tornar-se duplamente
desafiante”, disse.
Na semana passada, a responsável para África na Organização
Mundial da Saúde anunciou que
o continente demorou apenas
um mês a acumular um milhão
de novos casos de infecção pela
Covid-19, que já ultrapassou os
seis milhões de casos no continente.
“A terceira vaga continua o
seu caminho destruidor, ultrapassando outro triste marco histórico, com o continente a ultrapassar os seis milhões de casos”,
disse Matshidiso Moeti, no Twitter da OMS África. (LUSA)

Vila Nova e Posser
da Costa disputam
segunda volta
OS candidatos Carlos Vila
Nova e Posser da Costa
passaram à segunda volta
das eleições presidenciais
em São Tomé e Príncipe,
que deverá realizar-se em
8 de Agosto proximo, após
o escrutínio de domingo,
segundo dados provisórios
anunciados ontem.
Os resultados provisórios, anunciados pela Comissão Eleitoral Nacional
(CEN), indicam que Carlos
Vila Nova, apoiado pela Acção Democrática Independente (ADI, oposição) foi
o candidato mais votado,
com 39,47% (32.022 votos), seguido de Guilherme Posser da Costa (Movimento de Libertação de São
Tomé e Príncipe – Partido
Social Democrata, no poder), com 20,75% (16.829
votos).
Os dados foram ontem
anunciados pelo presidente

da CEN, Fernando Maquengo, na sede deste organismo na capital são-tomense, numa declaração em
que se limitou a indicar os
resultados de cada um dos
19 candidatos às presidenciais de passado domingo,
sem direito a perguntas da
imprensa.
Em terceiro lugar ficou
Delfim Neves, presidente da Assembleia Nacional
e apoiado pelo Partido da
Convergência Democrática (da coligação no poder),
com 16,88% (13.691 votos),
que já anunciou que vai
contestar os resultados por
“fraude massiva”.
Segundo
os
dados
anunciados, a abstenção foi
de 32,24 por cento.
No total, houve 81.123
votos válidos (97,1 por cento), 631 votos brancos (0,76
por cento) e 1.793 nulos
(2,15 por cento). - (LUSA)

Grupo armado abate
avião militar na Nigéria
UM grupo fortemente armado abateu um avião caça no
Estado de Zamfara, noroeste da Nigéria, anunciou ontem a Força Aérea nigeriana, acrescentando que o piloto sobreviveu. O avião militar, que regressava de uma
missão de intervenção aérea bem-sucedida, no domingo, ficou sob fogo inimigo intenso que o levou a despenhar-se em Zamfara, segundo o porta-voz da Força
Aérea, Edward Gabkwet, numa declaração. “Felizmente, o corajoso piloto conseguiu ejectar-se da aeronave”,
acrescentou. O piloto dirigiu-se então para uma base do
exército, de onde acabou por ser resgatado, segundo a
mesma fonte.

UNTG marca novos
protestos
A UNIÃO Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau (UNTG) marcou novos protestos para 28 de Julho e
3 de Agosto, disse ontem à Lusa o secretário-geral da
central sindical, Júlio Mendonça. Segundo o lider da
maior central sindical da Guiné-Bissau, a UNTG já enviou informações para a Câmara Municipal de Bissau,
bem como para o Ministério do Interior guineense que,
disse, “desta vez receberam tudo, mas não acusaram a
recepção”. Júlio Mendonça recordou também que já
tinha enviado uma informação para o primeiro-ministro, Nuno Gomes Nabiam, que tinha autorizado as datas, tal como a Câmara Municipal de Bissau. A Polícia
da Guiné-Bissau dispersou na passada quarta-feira com
gás lacrimogéneo algumas dezenas de pessoas que se
manifestavam pacificamente em frente à sede da principal central sindical do país para exigirem melhores
condições de trabalho.

Acidente de autocarro no
Paquistão faz 28 mortos
PELO menos 28 pessoas morreram e 40 ficaram feridas,
no Paquistão, num acidente envolvendo um autocarro que transportava trabalhadores de regresso a casa
para um grande feriado muçulmano, informou a polícia. O autocarro, que chocou com um camião, tinha
saído da localidade de Sialkot com destino à cidade de
Dera Ghazi Khan, na província oriental paquistanesa do Punjab, disse à agência Associated Press (AP) o
agente superior da polícia Hassan Javed. A causa exacta
do acidente ainda estava por apurar, acrescentou. Os
socorristas transportaram os mortos e feridos para um
hospital próximo. De acordo com o responsável pela
equipa de resgate no local, alguns dos feridos encontram-se em estado crítico.

Turquia prolonga estado
de emergência
O PARLAMENTO turco prorrogou até 2022 o estado de
emergência que permite a restrição pelo governo de diversos direitos, incluído de manifestação, aprovado após
o fracassado golpe militar de 2016 e que foi aplicado em
pleno até 2018. A decisão, aprovada pelo Partido da Justiça e do Desenvolvimento (AKP, islamita e conservador,
no poder), permite que os governadores regionais ordenem a proibição de concentrações de rua e apliquem o
recolher obrigatório ou a proibição de circulação entre
províncias. Mais de 125.000 funcionários foram despedidos desde 2016 e cerca de 300.000 pessoas detidas
por supostas ligações à confraria do clérigo islamita Fethullah Gulen, que Ancara acusa de ser o mentor do golpe de Estado.

Apelo para cessar-fogo
no Afeganistão
MAIS de quinze representações diplomáticas em Cabul apelaram ontem ao grupo extremista Talibã para que cesse a sua
ofensiva no Afeganistão, após dois dias de negociações infrutíferas, em Doha, com encontrar uma solução para o conflito no
país. Num comunicado, a delegação da União Europeia (UE),
o gabinete do alto representante civil da NATO no Afeganistão
e quinze embaixadas predominantemente ocidentais apelaram ao “fim urgente da ofensiva militar em curso lançada pelos Talibãs, que está a dificultar os esforços para alcançar uma
solução negociada para o conflito” no país. Os Talibãs tomaram grandes áreas de território, sobretudo zonas rurais, desde
o início de Maio, aumentando o temor de que recuperem o
poder pela força após a retirada das forças estrangeiras, que se
prevê estar concluída no início de Setembro.

Haiti vai ter novo governo
O HAITI terá a partir de hoje um novo governo que será chefiado pelo primeiro-ministro Ariel Henry, que tinha sido nomeado pelo Presidente Jovenel Moise pouco antes deste ser
assassinado. Segundo a Agência France-Presse, que cita uma
fonte governamental, o actual primeiro-ministro interino,
Claude Joseph, vai retomar o cargo de ministro dos Negócios
Estrangeiros. Este anúncio parece colocar um ponto final entre Joseph e Henry, que concorreram para assumir a liderança
do Executivo. Entretanto, o funeral de Jovenel Moise, baleado
mortalmente na madrugada de 7 de Julho por um comando
armado, vai ser realizado na sexta-feira.
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