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Para o seu próprio bem, use a máscara sempre que estiver 
em locais onde estejam pessoas que não vivem consigo.

A EMPRESA Portos e Caminhos 
de Ferro de Moçambique (CFM) 
diz estar disposta a apoiar a 
sua congénere do Malawi – a 
Malawi Railways (MR94) – na 
viabilização do projecto de re-
construção da linha-férrea do 
lado malawiano, a partir da Vila 
Nova da Fronteira.

A garantia foi dada pelo 
Presidente do Conselho de Ad-
ministração do CFM, Miguel 
Matabel, que há dias chefiou 
uma delegação da companhia 
moçambicana numa desloca-
ção ao país vizinho. 

Do encontro havido em 
Marka, junto à fronteira com 
Moçambique, foram apresen-
tadas duas soluções: i) Recons-
trução de cerca de 1 quilómetro 
de Linha e Construção de um 
Porto Seco na fronteira, em 
Marka, do lado do Malawi e, ii) 
Reconstrução de linha a partir 

de Marka até Nsanje (cerca de 
26 quilómetros), considerando 
as infra-estruturas existentes, 
como o porto seco, banca e te-
lecomunicações.

Para que as operações ini-
ciem o mais breve possível, 
associado ao facto de acarretar 
menos custos, as partes consi-
deram que a opção que remete 
para a construção do porto seco 
na fronteira se apresenta como 
a mais vantajosa. Ou seja, em 
seis meses a Malawi Railways 
poderá garantir as infra-estru-
turas necessárias para o proces-
so de manuseamento da carga 
do Malawi para Moçambique, 
através do Porto da Beira, e de 
Moçambique para o Malawi, 
através da linha-férrea.

“Nós queremos que este 
projecto esteja finalizado e 
possamos iniciar com as ope-
rações que não só irão permi-

A 
AUTORIDADE Tribu-
tária de Moçambique 
(AT) pretende avançar 
para a cobrança da re-
ceita das transacções 

feitas com recurso a meios di-
gitais como M-pesa, M-Kesh e 
E-Mola, bem como nas com-
pras online.

A ideia é recuperar par-
te considerável da receita que 
circula no sector informal e, 
consequentemente, reforçar a 
base tributária nacional.

O facto foi avançado há 
dias pelo director-geral das 
Alfândegas, Taurai Tsama, por 
ocasião das celebrações dos 
dez anos de implementação da 
Janela Única Electrónica (JUE).

“A arrecadação sustentá-
vel da receita e protecção da 
economia é desafio da AT. O 
alcance desses objectivos passa 
pela automatização e melho-
ramento do sistema tributário, 
que garanta também o con-
trolo e cobrança de receitas 
provenientes das compras rea-
lizadas pela Internet (E-com-
merce)”, disse.

O director-geral das Alfân-
degas afirmou, igualmente, 
que é nesse contexto que está 
em curso a actualização da 
JUE, de modo a que esta pla-
taforma abranja a totalidade 
do território nacional.

Relativamente aos 10 anos 
de implementação da JUE, 
Taurai Tsama afirmou que a 
mesma contribuiu para a sim-

O PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi, 
profere esta tarde, no seu gabinete de tra-
balho, na cidade de Maputo, uma comu-
nicação à nação no âmbito da situação de 
calamidade pública, em vigor no país.

O pronunciamento de Nyusi acontece 
numa altura caracterizada por aumento 
significativo de infecções, internamentos 
e uma taxa de positividade, indicando a 
re-aceleração da pandemia no país, depois 
de uma trégua de pouco mais de três me-
ses. As medidas em curso vigoram desde 25 
de Outubro e foram aprovadas num con-
texto em que o país registava uma descida 
gradual em todos indicadores da Covid-19, 
com uma média diária de 10 infectados. Foi 
assim que no Decreto n.o 86/2021, Nyusi 
decidiu alargar o relaxamento das medidas 
restritivas, suspendendo o regime de rota-
tividade nas instituições públicas e alargou 
o tempo de funcionamento do comércio e 
também do período de recolher obrigató-
rio.  

O relaxamento das medidas visava, se-
gundo disse o Presidente da República na 
altura, a reactivação da economia ao mes-
mo tempo que se procurava preservar os 
ganhos colectivos que se traduziram na re-
dução de infecções, internamentos e mor-

tes pela doença.
Entretanto, a situação alterou-se de 

forma significativa nas últimas três sema-
nas. Desde o início do mês, o país tem re-
gistado um aumento exponencial de novos 
casos e de internamentos.

As autoridades sanitárias receiam que 
esta tendência possa continuar nos próxi-
mos dias, impulsionada pela variante Ómi-
cron e pelo aumento da mobilidade duran-
te a quadra festiva.

Só no fim-de-semana, mais quatro 
pessoas perderam a vida devido à Co-
vid-19, elevando para 1952 o cumulativo 
de vítimas desde a eclosão da doença no 
país.

Os dados do Ministério da Saúde apon-
tam ainda para o diagnóstico de 1793 casos, 
633 dos quais na capital e 559 na província 
de Maputo.

As estatísticas mostram ainda que no 
intervalo em referência, 25 pessoas fo-
ram internadas por complicações ligadas 
à doença. No que diz respeito aos esforços 
para a redução das formas graves e óbitos 
devido à Covid-19, 187.611 indivíduos fo-
ram vacinados, fazendo subir para 5,4 mi-
lhões o número de pessoas com imunidade 
completa.

O VOLUME de escoamento 
de água nas principais ba-
cias hidrográficas na zona 
Sul poderá aumentar, nos 
próximos dias, em resultado 

AT vai cobrar receita
de transacções digitais

plificação do comércio bem 
como para harmonização do 
sistema tributário nacional 
com as boas práticas e reco-
mendações dos organismos 
internacionais, designada-
mente a Organização Mundial 
das Alfândegas, Organização 
Internacional Marítima, Or-
ganização Mundial do Co-

mércio, entre outros.
“Dez anos após a imple-

mentação, interagem na JUE, 
cerca de 4700 utilizadores, 
entre os quais funcionários 
das Alfândegas, agentes de 
navegação, operadores por-
tuários, despachantes adua-
neiros e seus assistentes, 
bancos comerciais, algumas 

agências de controlo, Banco 
de Moçambique, entre ou-
tros”, disse.

A fonte disse ainda que 
com a implementação da JUE 
Moçambique realizou um 
marco histórico, visto que a 
receita passou a ser cobrada 
usando-se canais bancários, 
eliminando-se o constrangi-

mento de transporte de valo-
res monetários.

“Para que o processo fosse 
inclusivo foi criado um acor-
do de adesão para a interme-
diação dos bancos comerciais 
na cobrança da receita do Es-
tado. Assim, os bancos passa-
ram a intermediar a cobrança 
de receitas do Estado”, frisou.

A ideia é recuperar parte considerável da receita que circula no sector informal

FACE AO AUMENTO 
DE INFECÇÕES POR COVID-19

PR fala hoje à nação

RECONSTRUÇÃO DA LINHA-FÉRREA

CFM disposto a apoiar Malawi
guel Matabel.

Recorde-se que as duas 
empresas assinaram, em Maio 
deste ano um memorando de 
entendimento prevendo a re-
construção da linha-férrea que 
liga Moçambique ao Malawi, 
cujo término seria Dezembro 
deste ano. O lançamento da 
primeira pedra, do lado mo-
çambicano, foi dirigido pelo 
Presidente da República Filipe, 
Jacinto Nyusi, que referenciou 
as orientações emanadas do 
encontro dos dois presidentes, 
em Outubro de 2020, na vila do 
Songo.

Nesta deslocação, o PCA do 
CFM aproveitou aferir o pon-
to de situação do projecto de 
reabilitação da linha-férrea de 
Machipanda, tendo visitado a 
fábrica de travessas de Dondo 
bem como os trechos de linha 
já executados.

tir encaixes financeiros para as 
duas empresas como também 
contribuirá para a melho-
ria da vida das comunidades 
residentes ao longo da via. É 

por isso que viemos cá e dizer 
aos nossos amigos malawia-
nos que estamos disponíveis 
para apoiar no que necessita-
rem, naturalmente, mediante 

um acordo. Nós já estamos na 
fronteira e entrámos mais 600 
metros para o lado do Malawi, 
conforme previa o memorando 
de entendimento”, referiu Mi-

PCA do CFM, Miguel Matabel (à direita), com o homólogo malawiano, Geoffrey Magwede

Aumenta escoamento 
de água na zona Sul

das chuvas que se têm regis-
tado nos países a montante e 
no território nacional, aliado 
ao nível de enchimento das 
barragens. 

A Administração Re-
gional de Águas (ARA-Sul) 
incrementou os níveis de 
descarga nos Pequenos Li-
bombos de modo a atingir-se 
o volume de encaixe reque-
rido no contexto das regras 
de operação, preparando-a 
para o restante período da 

época chuvosa. 
A bacia do rio Maputo 

encontra-se acima do ní-
vel de alerta nas estações de 
fronteira Oeste e Madubula, 
em Catuane, podendo con-
dicionar o trânsito no troço 
entre Tchutcha e Madubula.

No Incomáti prevê-se o 
incremento de escoamento 
proveniente da montante, 
podendo atingir o nível de 
alerta na estação hidromé-
trica de Magude.

Retoma ligação 
Nampula-Cuamba

PME contribuem com 
80 por cento das receitas

Melhora gestão de deslocados 
em Cabo Delgado

Poucas raparigas frequentam 
cursos industriais

PRM aprimora interacção
com a comunidade

Mecanhelas reforça 
rede sanitária

RETOMOU, este sábado, a circulação do comboio 
de transporte de pessoas e mercadorias no trajecto 
Nampula-Cuamba, ligando as províncias de Nam-
pula e Niassa. A circulação do comboio havia sido 
interrompida em Novembro último devido a um 
curto-circuito registado no gerador de uma loco-
motiva. O governador de Nampula, Manuel Rodri-
gues, foi aferir as condições do comboio que seguiu 
viagem com destino à cidade de Cuamba e convidou 
a população para usar este meio de transporte. 

AGENTES da Polícia da República de Moçambique (PRM) na província 
de Cabo Delgado estão a ser capacitados em matérias de colaboração 
com a comunidade, na monitoria e abordagem de questões de segu-
rança. As formações, levadas a cabo pela Agência das Nações Unidas 
para as Migrações, em coordenação com o Departamento da Polícia 
Comunitária, são dirigidas a agentes da Polícia que trabalham na ci-
dade de Pemba e distritos de Metuge, Mecúfi, Ancuabe, Chiúre, Bala-
ma e Namuno. Os ciclos de formação, que deverão se estender até ao 
próximo ano, pretendem fortalecer a capacidade dos polícias activos 
em Cabo Delgado, para se envolverem positivamente com as comuni-
dades na manutenção da ordem, segurança e tranquilidade públicas.

MAIS de quinze mil habitantes de três povoados 
do distrito de Mecanhelas, no Niassa, vão bene-
ficiar de cuidados de saúde a partir do final deste 
ano, com entrada em funcionamento de igual nú-
mero de unidades sanitárias. Os empreendimen-
tos compreendem blocos de consultas externas 
e de saúde materno-infantil, maternidade, entre 
vários outros serviços. O administrador do distrito 
de Mecanhelas, José Achida, disse que com a en-
trada em funcionamento daquelas unidades sani-
tárias, a população vai deixar de percorrer longas 
distâncias para encontrar um centro de saúde.

Rio Umbeluzi

Acesse: https://t.me/Novojornal
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SÉRGIO FERNANDO

A 
PRIMEIRA Zona 
Económica Es-
pecial (ZEE) do 
país, Nacala, ins-
tituída em 2006, 

continua a ser penalizada 
pela crise de água. Há in-
vestimentos em curso na 
tentativa de aumentar a 
capacidade de produção, 
porém o líquido não é 
suficiente para satisfazer 
a demanda. As unidades 
industriais que funcio-
nam na região queixam-
-se, igualmente, de pro-
blemas relacionados com 
a qualidade de energia 
eléctrica. Há cortes fre-
quentes, comprome-
tendo o funcionamento 
pleno das empresas. A 
erosão é já um dilema que 
ultrapassa gerações. Em 
entrevista ao “Notícias”, 
a administradora do dis-
trito de Nacala, Etelvi-
na Fevereiro, fala destes 
problemas e de outros as-
suntos.

NOTÍCIAS (Not.) - 
Como está a Zona Econó-
mica Especial de Nacala, 
do ponto de vista do vo-
lume de investimentos?

ETELVINA FEVEREI-
RO (EF) - Estamos bem. 
É verdade que a Covid-19 
pode ter trazido alguns 
problemas em termos 
de novos investimentos, 
mas aquilo que é o fun-
cionamento da Zona Eco-
nómica Especial de Naca-
la estamos bem. Veja que 

NACALA: uma ZEE ainda 
ensombrada pela crise de água

temos 20 mil postos de 
trabalho. Isto ainda não 
nos satisfaz, porque que-
ríamos mais. Temos 190 
projectos, representando 
um  volume de investi-
mentos acima dos três 
milhões de dólares (191,5 
milhões de meticais). 
Contudo, ainda temos 
alguns desafios, entre os 
quais a fraca qualidade da 
corrente eléctrica. Quan-
do visitamos as grandes 
empresas estas têm apre-
sentado, quase sempre, 
o problema da oscilação 
da corrente eléctrica, 
mas essa dificuldade tem 
dias contados. A empresa 
Electricidade de Moçam-
bique (EDM) está a fazer 
um trabalho, principal-
mente, nos bairros crí-
ticos e nas zonas indus-
triais, com a colocação de 
novos postos de transfor-
mação. Acreditamos que 
esse esforço vai minimi-
zar o problema da oscila-
ção de energia.

Not. - Quais são as 
principais áreas de inves-
timento?

EF - Temos a indústria 

metálica, mecânica, pro-
cessamento alimentar, 
hotelaria e turismo. Te-
mos vindo a receber soli-
citações para a implanta-
ção de clínicas privadas e 
o Terminal de Carvão Mi-
neral de Nacala-à-velha.

Not. - Qual é o impac-
to desse volume de in-
vestimentos em relação a 
oportunidades de empre-
go?

EF - Vinte mil postos 
de trabalho não é pou-

ca coisa, mas o que nós, 
como Governo do dis-
trito, pretendemos é que 
com a entrada em fun-
cionamento do Instituto 
de Formação Profissional 
e Estudos Laborais Al-
berto Cassimo (IFPELAC) 
melhore a qualidade da 
mão-de-obra. Hoje, te-
mos muitos concidadãos 
que exercem as activida-
des de estivadores, mui-
tas vezes sem qualquer 
vínculo contratual com as 

empresas. Com a forma-
ção, aumentam as opor-
tunidades de empregos 
para a nossa população. 
Queremos que os jovens 
tenham mais especiali-
dades para prestar servi-
ços, por exemplo, de ca-
nalização, electricidade e 
outros. O nosso Institu-
to, inaugurado recente-
mente pelo Presidente da 
República, Filipe Jacinto 
Nyusi, vai trazer mais-
-valia para o nosso par-
que industrial. O distrito 
de Nacala orgulha-se pelo 
facto de acomodar várias 
unidades industriais e 
o Instituto veio a calhar 
para trazer a qualidade de 
profissionais que são ne-
cessários no mercado de 
trabalho.

Not.  - Como avalia o 
impacto social destes in-
vestimentos?

EF - Aqueles que têm 
a oportunidade de me-
lhorar o contrato numa 
determinada empresa,  
conseguem ter as con-
dições de vida relativa-
mente melhoradas. Esta 
uma realidade revela que 
há um impacto social 
aceitável. O que quere-
mos é assegurar a forma-
ção dos jovens, para que 
os gestores das empresas 

“O que queremos é assegurar a formação dos jovens, 
para os gestores das empresas encontrarem 

os profissionais de que necessitam...”

“Definimos como primeira prioridade 
o abastecimento de água. Mais tarde, realizaremos 

intervenções para combater a erosão”

encontrarem aqui, local-
mente, profissionais de 
diferentes áreas de acti-
vidade. Para ter o domí-
nio no uso das máquinas 
de uma fábrica significa 
que é necessário garantir 
a formação, pois esta aju-
da a assegurar o domínio  
da tecnologia. Os empre-
sários não devem prio-
rizar a mão-de-obra es-
trangeira. Se é para trazer 
um cidadão estrangeiro é 
importante garantir que 
este ensine e capacite os 
moçambicanos a utilizar 
os equipamentos de tra-
balho. No futuro pode-
mos mudar o cenário da 
vida.

Not. - Qual é outro 
desafio da Zona Econó-
mica Especial de Nacala?

EF - A crise de água 
tira-nos sono. Não te-
nho na mente o nome 
dos bairros, mas ainda 
temos muitas zonas crí-
ticas relativamente a esta 
matéria. Esta dificuldade 
não acontece por falta de 
água, o nosso problema é 
a conduta. Tempos água 
na represa, mas a condu-
ta que leva o liquido para 
a área de distribuição não 
está em condições. Há 
um desafio do Governo 
de melhorar a situação. 
Temos um projecto já em 
fase adiantada. Bons dias 
virão. Podemos não dar 
água 24 horas por dia. Va-

mos continuar a oferecer 
18 horas por dia, mas que 
seja para todos os bair-
ros. Se água é o grande 
problema que aflige os 
munícipes de Nacala, há 
que não esquecer a ques-
tão da erosão. Mas defini-
mos como primeira prio-
ridade o dilema de água e 
mais tarde realizar inter-
venções para combater a 
erosão.

Not. - Como está a 
questão da colecta de re-

ceitas para os cofres do 
Estado?

EF - Não temos na 
mente a percentagem, 
mas sei que alguma coisa 
entrou, porque cada em-
presa sabe a percentagem 
que devem depositar para 
os cofres do Estado.

Not. - Se as obras de 
reabilitação do Porto de 
Nacala forem concluídas, 
o que é vai representar?

EF - O Porto de Naca-
la traz mais-valia para a 

província de Nampula, a 
região norte e os países do 
hinterland. Estamos com 
grandes problemas com 
os camiões  das obras, 
as pessoas mostram-se 
preocupadas com a mo-
vimento desses veículos. 
Mas quando os trabalhos 
de reabilitação estive-
rem concluídos, teremos 
a nossa cidade bonita, os 
automobilistas vão circu-
lar mais à vontade. Tere-
mos melhorias do ponto 
de vista de organização 
e o aumento de receitas, 
para além de que o pró-
prio manuseamento será 
melhorado.

Not. - Como avalia a 
colaboração dos agentes 
económicos?

EF - Temos boas rela-
ções com a Confederação 
das Associações Econó-
micas. Temos tido uma 
colaboração em termos 
de apoio que o Governo 
precisa. Existem apoios 
que são da responsabili-
dade do Governo, porque 
o empresariado não vem 
para substituir as respon-
sabilidades das autorida-
des governamentais. As 
iniciativas são do Gover-
no, os empresários apa-
recem para ajudar. Esse 
apoio tem aparecido. Por 
exemplo, quando hou-
ve a necessidade de criar 
as condições de preven-
ção da Covid-19 foram 
os empresários locais que 
apoiaram em material de 
limpeza e de higiene para 
as escolas, hospitais e ou-
tros locais.

Not. - Como olha para 
o futuro de jovens?

EF - Estamos a traba-
lhar com os empresários 
para buscar jovens dentro 
das associações juvenis. A 
concretização desta ini-
ciativa traz ganhos não 
apenas para o governo, 
mas também para a CTA 
e as empresas. O empre-
sariado sai a ganhar por-
que está a levar um pro-
fissional numa associação 
credível. Vamos ter agora 
um encontro do Comité 
de Apoio ao Desenvolvi-
mento de Adolescentes e 
Jovens (CIADAJ), uma or-
ganização dentro do Go-
verno que visa velar pelos 
programas de jovens para 
dar solução dos principais 
desafios para este grupo 
populacional. Neste se-
gundo encontro, quere-
mos discutir como será 
gerida essa mão-de-obra, 
que se pretende recrutar 
no futuro e queremos que 
seja nas associações.

A erosão é outro grande problema
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)
 A resolução da crise de água está nas primeiras prioridades das autoridades de Nacala

A conclusão da reabilitação do Porto trará ganhos para todos

 Terminal de Carvão Mineral de Nacala-a-Velha

 Etelvina Fevereiro, administradora distrital de Nacala

Fonte: GAZEDA, 2009

Acesse: https://t.me/Novojornal
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FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

Chamadas de Socorro   ---------- 82 198
Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

    21625031

         21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho, 
n.º 2999

Museu da História Natural – Travessa 
do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional da Moeda – Rua 
Consiglieri Pedroso

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-
-Min, n.º 1233

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

Se tiver Covid-19 sem sintomas, não precisa tomar medicamentos. 
Mas atenção, é importante ficar em isolamento domiciliar para 

cortar a cadeia de transmissão, porque mesmo sem sintomas pode 
transmitir a doença a outras pessoas.

MUNÍCIPE FALA

“Ribzwene” pede políticas
para impulsionar o turismo

OS moradores do bairro Ri-
bzwene, no distrito munici-
pal KaNyaka, na cidade de 
Maputo, apelam à adopção 
de estratégias para galvani-
zar o turismo local.

Em contacto com o 
“Notícias”, alguns residen-
tes do bairro referiram que 
mesmo antes da eclosão da 
Covid-19 o local já estava 
“parado no tempo”, devido 
ao encerramento de estân-
cias turísticas e cobranças 
de taxas elevadas aos excur-
sionistas para acederem às 
embarcações. 

Lério Maurício, de 22 
anos, indicou que, o cenário 
retrai os turistas, tanto es-
trangeiros, como nacionais.

“Face à situação, as 
oportunidades de emprego 
baixaram. Nós jovens não 
temos alternativa senão ir à 
pesca e vender o produto na 
Ilha dos Portugueses ou na 
baixa da cidade de Maputo”, 
disse Maurício.

Marta Noji, residente, 
há mais de quatro décadas, 

lamenta a realidade vivi-
da pelos ilhéus, sobretu-
do pelos jovens, que após 
concluírem o ensino médio 
não têm possibilidades para 
prosseguir com os estudos 
por falta de centros de for-
mação profissional ou uni-
versidade.

A vendedora de frutas 
apontou que com a falta de 
turistas a actividade comer-
cial deixou de ser rentável. 

“Actualmente, são ne-
cessárias duas semanas para 
vender meia caixa de bana-
nas ou maçãs, quando antes 
era possível uma por dia”, 
contou Noji.

Danny Magaia, residente 
há mais de 30 anos, apelou 
que se reabilitasse a instân-
cia hoteleira de Inhaca para 
a criação de postos de em-
prego. Afirmou ainda que há 
projectos juvenis destinados 
a alavancar o turismo, mas 
as autoridades dificultam a 
concessão das devidas li-
cenças.

“Há pessoas com planos 

de erguer instâncias turís-
ticas, mas tudo não passa 
de projecto por causa da 
morosidade na emissão e 
entrega de Direito do Uso 
e Aproveitamento de Terra 
(DUAT)”, comentou.

Por seu turno, Abraão 
Nhaca, residente há 35 
anos, pediu a construção da 
ponte-cais em Inhaca para 
melhorar o embarque e de-
sembarque de passageiros e 
evitar acidentes.

Lério Maurício Marta Noji Danny Magaia

Abraão Nhaca 
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TRÊS ANOS DEPOIS

Vítimas da lixeira 
vivem a incerteza 
do reassentamento

A
S famílias desalojadas 
após o desabamento 
da lixeira de Hulene, 
em Fevereiro de 2018, 
estão preocupadas 

com a demora na entrega das 
300 casas em construção em 
Possulane, distrito de Marra-
cuene, que permitiriam aliviar 
o sofrimento por que passam 
nas casas arrendadas. Enquan-
to isso, bloco a bloco, as casas 
de Possulane já estão erguidas, 
apesar de tantos percalços, algo 

que muitos não sabem devido à 
falta de diálogo entre as partes.

Há, segundo depoimen-
tos, famílias que já estão a ser 
despejadas devido ao atraso no 
pagamento de renda das casas 
onde vivem.

Cada família deveria rece-
ber, como apoio social e eco-
nómico, a quantia de dez mil 
meticais mensais, até que seja 
devidamente reassentada, va-
lor que nem sempre é canali-
zado às contas, motivo para o 

desespero e falta de confiança 
nas autoridades.

A título de exemplo, após 
terem assinado mais um con-
trato, em Junho, receberam 
apenas o valor referente a 
três meses e persiste a fal-
ta de comunicação entre o 
Conselho Municipal de Ma-
puto (CMM) e as vítimas. 
A construção de dois 
dos três lotes de casas propostas 
para o reassentamento das ví-
timas estão paralisadas há sen-

sivelmente três meses, por su-
posta falta de pagamento aos 
empreiteiros.  

Outro motivo de desespe-
ro é que as obras em Possulane 
iniciaram em Agosto de 2019 e 
a entrega devia acontecer num 
prazo de um ano. A edilidade 
justificou-se aliando a para-
lisação das obras à burocracia 
na tramitação dos processos de 
transferência de valores, de-
sembolsados pelo Ministério da 
Terra e Ambiente.

Condicionado 
subsídio de mobilidade
JOSÉ Wate, uma das vítimas, 
disse que após a renovação do 
contrato válido por seis me-
ses, em Junho, o município 
pagou os três meses subse-
quentes. 

“Este mês de Dezembro 
expira o contrato e não tive-
mos o segundo pagamento. 
Já tivemos atraso de cinco 
meses. Fui despejado três ve-
zes por falta de condições 
para manter-me na residên-
cia que arrendava”, disse 
Wate, observando que esta 
é uma situação que afecta 
outras famílias vítimas da 
tragédia de Hulene.

As 165 famílias, vítimas do 
aluimento da lixeira de Hu-
lene, há sensivelmente três 
anos, queixam-se da moro-
sidade na execução das obras 
de construção das casas, pro-
postas para o seu reassenta-
mento no bairro Possulane.

O chefe da comissão 
das vítimas da lixeira, An-
tónio Massingue, disse que 
dois anos depois nem o pri-
meiro lote, correspondente a 
105 casas, foi entregue, nem 
o previsto. 

O representante das víti-

mas referiu que as manifesta-
ções são a estratégia adopta-
da para obter resposta. 

“Há fraca comunicação 
por parte do município pelo 
que nos sentimos excluídos 
do processo de pagamento 
de subsídio de mobilidade e 
reassentamento”, lamentou 
Massingue que já não acredita 
no projecto. 

O projecto de reassenta-
mento incorpora infra-estru-
turas habitacionais e sociais. 
As famílias em causa pon-
deram não ocupar as casas 
de Possulane caso não sejam 
instalados os serviços básicos 
como escolas, hospitais, pos-
tos policial e áreas de lazer.

“O trajecto para a escola 
e hospital é sinuoso. Que se 
cumpra com o previsto no 
projecto de reassentamento e 
nos contratos”, revelou Mas-
singue, afirmando que só há 
uma escola primária, a quatro 
quilómetros do local de reas-
sentamento.

A comissão queixou-se da 
falta de auscultação sobre o 
processo de reassentamento 
e, consequentemente, consi-
deram que as casas não serão 
do seu agrado.

Segundo Wate, membro 
da comissão, a edilidade im-
pôs o tipo de reassentamen-
to, tendo definido construir 
as casas para posterior distri-
buição. 

No entender das vítimas, 
a edilidade devia desembol-
sar o fundo para cada família 
erguer a sua casa em espaços 
independentes.

“Sendo o Governo dono 
das obras, esperávamos ter 
infra-estruturas resilientes. 
Se tivéssemos sido consulta-
dos previamente, ou incluí-
dos no desenho do projecto 
teríamos outro produto”, 
disse Wate afirmando que 
o CMM rejeitou a fiscaliza-
ção dos beneficiários e qual-
quer opinião referente às 
obras.

Empreiteiros queixam-se

AS obras de construção de 
dois dos três lotes de casas 
propostas para o reassenta-
mento das vítimas da lixeira 
de Hulene estão paralisa-
das há três meses. 

Na área de reassentamento 
prevê-se construir 300 casas, 
adjudicadas a três empresas 

de construção civil. Dois em-
preiteiros deverão erguer 120 
casas cada e outro 60.

Um dos empreitei-
ros, Gerson Pirio, justificou o 
incumprimento dos prazos de 
entrega, com a falta de paga-
mento, o que também contri-
buiu para a redução da equipa 

de trabalho de 100 para 30 
trabalhadores e, consequen-
temente, do ritmo das obras.

O CMM, através da Di-
recção de Acção Social con-
firmou a paralisação das 
obras por falta de pagamen-
to aos empreiteiros e não se 
refere às datas para a retoma 

das obras. 
Das 120 casas, 105 já foram 

rebocadas, 74 têm cobertura 
completa e 46 com paredes 
erguidas.

Sobre a qualidade das ca-
sas, colocada em causa pelas 
vítimas de Hulene, o emprei-
teiro disse que o seu papel é 

executar o mapa de quanti-
dades e o projecto desenhado 
pela edilidade.

“Não podemos descurar, 
nem questionar a qualidade 
das obras ou o material pro-
posto pelo dono da empreita-
da, nossa função é executar”, 
disse Pirio. 

Há défice no acesso à informação 
O MINISTÉRIO da Terra e Ambiente, responsá-
vel pelo financiamento das obras de construção das 
300 casas, das quais 133 estão parcialmente con-
cluídas, não quis justificar a paralisação das obras 
em Possulane e o atraso no desembolso dos valores 
para o pagamento do subsídio de mobilidade às ví-
timas da lixeira de Hulene. 

Em busca de informação e esclarecimento, o 
“Notícias” contactou o Departamento de Comu-
nicação daquela instituição pública, no entanto 
foi apelado a enviar questões, através do endere-
ço electrónico. Passadas duas semanas, o respon-
sável do pelouro não se dignou em responder.

Por sua vez, o CMM garante continuar a pagar 
o  subsídio de mobilidade temporária a 165 famílias. 

A directora municipal de Acção Social no Mu-
nicípio de Maputo, Gilda Samuel, disse que para 
evitar atrasos de pagamento do subsídio, o CMM 

usava fundos próprios, aguardando o reembolso do 
Ministério da Terra e Ambiente, entidade respon-
sável pelo pagamento do arrendamento das casas 
das vítimas de Hulene. Samuel lamentou o paga-
mento deficitário e aleatório do subsídio e explicou 
que a princípio, as vítimas recebiam em adianta-
do 30 mil meticais, correspondente a três meses 
de  renda. 

Sobre as infra-estruturas sociais, Gilda Sa-
muel disse que nesta fase, o foco é terminar as ca-
sas e reassentar as vítimas e depois serão criadas 
condições para instalação de outras benfeitorias 
básicas.

Por outro lado, o CMM responsabilizou-se atra-
vés da direcção da Educação, dos encargos e dispo-
nibilização de guias para a transferência dos pro-
cessos de alunos para escolas próximas do bairro.

A directora Municipal de Acção Social afirmou 

que o reassentamento do Estado visa garantir o 
ordenamento territorial e/ou evitar construções 
desordenadas e assentamentos informais. 

Acrescentou que das 300 casas por construir, 
pelo menos 133 estão concluídas, aguardando-se 
pelos acabamentos, não havendo previsão da en-
trega do primeiro lote. 

Gilda Samuel observou também que a distri-
buição dos reassentados nas novas casas, do tipo 
três, comportando uma casa de banho e cozinha 
será feita por quarteirões, à semelhança da distri-
buição populacional no bairro de Hulene. 

Do desabamento naquela segunda-feira, 19 
de Fevereiro de 2018, perderam a vida 17 pes-
soas e cinco ficaram gravemente feridas. Os resí-
duos afectaram cerca de 200 casas, das quais, 165 
famílias vivem hoje na incerteza do reassenta-
mento. 

António Massingue, chefe da comissão das vítimas de Hulene

 Obras de construção de casas de Possulane  Projecto quase concluído

Escola que serve também a PossulaneJosé Wate, membro da comissão das vítimas de Hulene

Acesse: https://t.me/Novojornal



ECONOMIA4 Segunda-feira, 20 de Dezembro de 2021

                                      MERCADO CAMBIAL
                                    BOLETIM Nº  180/21
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 17 Dezembro
   de 2021

                                             CÂMBIOS(MT)
PAÍSES                 MOEDAS          COMPRA          VENDA    MÉDIA

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

2.   OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda
       PAÍSES          MOEDAS
  Àfrica do Sul        Rand             4,00            4,08      4,04
  Botswana             Pula             5,34            5,45      5,40
  eSwatini             Lilangueni       4,00            4,08      4,04
  Mauricias            Rupia            1,45            1,48      1,47
  Zâmbia               Kwacha           3,85            3,93      3,89

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES                 MOEDAS
  Japão                Iene           558,45          569,59    564,02
  Malawi               Kwacha          78,14           79,69     78,92
  Tanzânia             Shilling        27,47           28,01     27,74
  Zimbabwe             Dólar          167,20          170,53    168,86

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda
        PAÍSES         MOEDAS
  Brasil               Real            11,08           11,30     11,19
  Canada               Dolar           49,29           50,28     49,79
  China/Offshore       Renminbi         9,90           10,09     10,00
  China                Renminbi         9,91           10,11     10,01
  Dinamarca            Coroa            9,63            9,82      9,73
  Inglaterra           Libra           84,03           85,71     84,87
  Noruega              Coroa            7,03            7,17      7,10
  Suécia               Coroa            6,97            7,11      7,04
  Suíça                Franco          68,82           70,19     69,51
  União Europeia       Euro            71,61           73,03     72,32

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   3,2500000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  0,3115000  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.811,87000
Venda..............  1.812,38000

                              Maputo,  20.12.2021
(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.

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)

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

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

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

(a) Taxas pré-fixadas do BM. 

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

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda

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

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

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

Taxa Méd. Pond. 5. NOTAS EXPLICATIVAS
Bancos p/ Bancos
Taxa Méd. Pond.

(b) Bilhetes do Tesouro.   

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

Prime Rate  do Sistema Financeiro Moçambicano

11-out-16
13.30%

65,359.47

Descrição

Descrição

Descrição

Valor Títulos Comprados
Taxa Média Ponderada

Valor Títulos Vendidos

Data da última compra

11-out-16
13.97%

11-out-16
17.00%

11-out-16
14.89%

0.00
+ de 7 dias

0.00
2 - 7 dias

0.00
Overnight

-
0.00

2 - 7 diasOvernight

21.00%
1,989.66

63 dias28 dias07 dias

21.00%
1,989.66

Total / Média

-
0.00

13.25%

+ de 7 dias

Taxa Média Ponderada
Data da última venda

136,364.00102,989.0015,580.00
13.35%

17,795.00

Valor Títulos Vendidos 65,359.473,301.2012,830.68

Taxa Média Ponderada - 13.37% 13.40% 13.39%
Data última colocação 

Total / Média

22-nov-21 22-nov-21 22-nov-21

Data da última compra

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

1 - 30 dias
192.99

+ de 63 dias

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

Descrição

14,236.78
Total / Média

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

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

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

Valor colocado Tipo B 0.00 539.00 680.00 1,219.00

31 - 63 dias
11,090.44

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

Valor Títulos Comprados

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

18.60%
5.30%
13.30%

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

2,953.34

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

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

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

Taxa Média Ponderada

-

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

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

-

5,086.89

13.25%

Taxa

0.00 0.00 0.00

Total / Média

BT's em Carteira dos Bancos 131,277.12

-

BT's em Carteira do Público 

183 - 364 dias

-

0.00

-

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

Total / Média

-

Vendas por prazo 1 - 91 dias

Prazo
(dias) Valor Taxa(a)

(dias) TaxaValor

Overnight

FPD

OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO, REFERENTES AO DIA
17 de dezembro de 2021

Prazo SEM GARANTIA COM GARANTIA Colocações por prazo

n.a

91 dias 182 dias 364 dias Total/Média
(dias) Valor Taxa Valor Taxa Valor colocado Tipo A 4,800.00 502.00 2,700.00 8,002.00

Taxa Média Ponderada
Data última colocação 15-dez-21 15-dez-21 15-dez-21 15-dez-21

13.36% 13.38% 13.37% 13.37%

13.29% 13.31%
13.39% 13.38%Taxa últimas 6 colocações 13.35% 13.37%

13.38%

13.28%
Data da última venda 15-dez-21 8-dez-21 8-dez-21 15-dez-21
Taxa Média Ponderada 13.28% 13.33%

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

0.00 0.00 0.00 0.00 Total / Média
92 - 182 dias

- - - -
- - - -

0.00
0.00

n.a. n.a. n.a. n.a.
0.00 0.00 0.00 0.00

- -

4. INDEXANTE ÚNICO - PRIME RATE DO SISTEMA FINANCEIRO
MOÇAMBICANO (A VIGORAR DE 01-12-2021 A 31-12-2021)

- - -

12.35%

-

-12.35%

-
0.00 0.00 0.00

0.00

16.73

0.00

-

0.00
-

0.00

Prazo

FPC

16.25%4,752.71

…

0.00

-

0.00

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA 
COM REVENDA VENDA DEFINITIVA

10.25%

Taxa

16.73

-

Valor Taxa(a)

Valor

Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE
Maputo, 17 de Dezembro de 2021. 

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)

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

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

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

(a) Taxas pré-fixadas do BM. 

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

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda

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

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

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

Taxa Méd. Pond. 5. NOTAS EXPLICATIVAS
Bancos p/ Bancos
Taxa Méd. Pond.

(b) Bilhetes do Tesouro.   

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

Prime Rate  do Sistema Financeiro Moçambicano

11-out-16
13.30%

65,359.47

Descrição

Descrição

Descrição

Valor Títulos Comprados
Taxa Média Ponderada

Valor Títulos Vendidos

Data da última compra

11-out-16
13.97%

11-out-16
17.00%

11-out-16
14.89%

0.00
+ de 7 dias

0.00
2 - 7 dias

0.00
Overnight

-
0.00

2 - 7 diasOvernight

21.00%
1,989.66

63 dias28 dias07 dias

21.00%
1,989.66

Total / Média

-
0.00

13.25%

+ de 7 dias

Taxa Média Ponderada
Data da última venda

136,364.00102,989.0015,580.00
13.35%

17,795.00

Valor Títulos Vendidos 65,359.473,301.2012,830.68

Taxa Média Ponderada - 13.37% 13.40% 13.39%
Data última colocação 

Total / Média

22-nov-21 22-nov-21 22-nov-21

Data da última compra

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

1 - 30 dias
192.99

+ de 63 dias

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

Descrição

14,236.78
Total / Média

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

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

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

Valor colocado Tipo B 0.00 539.00 680.00 1,219.00

31 - 63 dias
11,090.44

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

Valor Títulos Comprados

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

18.60%
5.30%
13.30%

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

2,953.34

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

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

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

Taxa Média Ponderada

-

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

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

-

5,086.89

13.25%

Taxa

0.00 0.00 0.00

Total / Média

BT's em Carteira dos Bancos 131,277.12

-

BT's em Carteira do Público 

183 - 364 dias

-

0.00

-

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

Total / Média

-

Vendas por prazo 1 - 91 dias

Prazo
(dias) Valor Taxa(a)

(dias) TaxaValor

Overnight

FPD

OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO, REFERENTES AO DIA
17 de dezembro de 2021

Prazo SEM GARANTIA COM GARANTIA Colocações por prazo

n.a

91 dias 182 dias 364 dias Total/Média
(dias) Valor Taxa Valor Taxa Valor colocado Tipo A 4,800.00 502.00 2,700.00 8,002.00

Taxa Média Ponderada
Data última colocação 15-dez-21 15-dez-21 15-dez-21 15-dez-21

13.36% 13.38% 13.37% 13.37%

13.29% 13.31%
13.39% 13.38%Taxa últimas 6 colocações 13.35% 13.37%

13.38%

13.28%
Data da última venda 15-dez-21 8-dez-21 8-dez-21 15-dez-21
Taxa Média Ponderada 13.28% 13.33%

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

0.00 0.00 0.00 0.00 Total / Média
92 - 182 dias

- - - -
- - - -

0.00
0.00

n.a. n.a. n.a. n.a.
0.00 0.00 0.00 0.00

- -

4. INDEXANTE ÚNICO - PRIME RATE DO SISTEMA FINANCEIRO
MOÇAMBICANO (A VIGORAR DE 01-12-2021 A 31-12-2021)

- - -

12.35%

-

-12.35%

-
0.00 0.00 0.00

0.00

16.73

0.00

-

0.00
-

0.00

Prazo

FPC

16.25%4,752.71

…

0.00

-

0.00

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA 
COM REVENDA VENDA DEFINITIVA

10.25%

Taxa

16.73

-

Valor Taxa(a)

Valor

Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE
Maputo, 17 de Dezembro de 2021. 

                                              BANCO DE MOÇAMBIQUE
                     TAXAS DE CÂMBIO PRATICADAS PELOS BANCOS COMERCIAIS NAS SUAS TRANSAÇÕES
                                              MOEDAS : [USD/MZN ]
                                                DATA :17/12/2021

       09:30        12:30        15:30

                       BANCOS   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO

  COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA

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

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

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

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

 BNI  63,21  64,47   63,21   64,47  63,21  64,47 

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

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

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

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

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

 UBA  63,22  64,48   63,22   64,48  63,22  64,48 

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

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

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

TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA  17.12.2021

      COMPRA        VENDA        MÉDIA

TAXA DE CÂMBIO            63,20            64,46            63,83 

PUBLICIDADE

C
ERCA de oitenta por 
cento das receitas ar-
recadadas pela Auto-
ridade Tributária de 
Moçambique (AT) para 

os cofres do Estado são prove-
nientes das Pequenas e Médias 
Empresas (PME) devidamente 
organizadas.

Tomando em conta que 
o comércio informal domina 
a economia moçambicana, 
a formalização ou organiza-
ção de mais PME constitui um 
grande ganho, uma vez que os 
níveis de arrecadação de recei-
tas poderia registar um grande 
crescimento nos próximos dez 
anos.

Os dados foram avançados 
há dias no distrito de Moamba, 
província de Maputo, pela pre-
sidente da AT, Amélia Muen-
dane, durante a cerimónia de 
lançamento de um conjunto 
de colectâneas sobre estudos 
aduaneiros e tributários.

Segundo Muendane, a for-
malização do sector informal, 
no país, mostra-se urgente, 
pelo facto deste segmento 

Oitenta por cento das 
receitas provém das PME

continuar a ser um elemen-
to fundamental que deve ser 
transformado em valor acres-
centado para a economia mo-
çambicana, sobretudo, no 

incremento das receitas colec-
tadas.

Uma das colectâneas fala 
sobre as dinâmicas do comér-
cio transfronteiriço em tempos 

de crise e suas implicações para 
o sistema tributário moçambi-
cano, no caso concreto, entre 
Moçambique e Tanzania.

Sobre este tema, Muenda-

Amélia Muendane defende mais pesquisa para o desenvolvimento do sistema tributário

O MINISTRO da Indústria e 
Comércio, Carlos Mesqui-
ta, dirige hoje na cidade de 
Chimoio a cerimónia de en-
cerramento do Programa de 
Capacitação dos Jovens Em-

preendedores na Incubadora 
de Empresas de Manica. 

Trata-se de dois grupos 
que cumpriram o período de 
incubação naquela institui-
ção, em matérias relacionadas 

com agro-processamento, 
planificação e gestão de negó-
cios, propriedade intelectual, 
marketing, operações e ma-
nutenção de equipamentos. 

O primeiro grupo dos for-

O BANCO ABC (African 
Banking Corporation) Mo-
çambique, o oitavo em ter-
mos de activos totais no país, 
anunciou a sua extinção a 
partir de 21 de Dezembro cor-

rente, por via da fusão com o 
Access Bank.

“Tendo sido obtidas as au-
torizações e todos os consen-
timentos legais e estatutários 
necessários para efeitos da 

fusão, a mesma irá culminar 
com a extinção do banco ABC 
Moçambique a 21 de Dezem-
bro de 2021”, lê-se em comu-
nicado de imprensa a que o 
“Notícias” teve acesso.

O Access Bank, com sede 
na Nigéria, iniciou operações 
em Moçambique em Setembro 
de 2020 e anunciou na altura 
a aquisição do ABC, criando 
juntos o “sétimo maior banco 

de Moçambique”, detido pelo 
banco nigeriano.

O banco ABC está presente 
em seis províncias de Moçam-
bique. Os montantes do negó-
cio não foram revelados.

O CONSELHO de Administração da 
Millennium Challenge Corporation (MCC) 
seleccionou Belize e Zâmbia como novos 
países elegíveis para desenvolver os pactos 
da MCC – o programa de subsídios de cin-
co anos da agência.

No âmbito da discussão anual sobre 
a selecção de países, o Conselho da MCC 
também analisou o desempenho político 
das nações elegíveis e previamente identi-
ficadas e recebeu uma actualização sobre o 
estatuto do Pacto MCC-Nepal de 500 mi-
lhões de dólares.

“Estou entusiasmado por anunciar 
as novas parcerias da MCC com Belize e 
a Zâmbia”, disse o director-executivo 
interino da MCC, Mahmoud Bah. Esses 
governos têm demonstrado um compro-
misso a favor da governança democrática, 
ao investir nas pessoas e ao procurar a li-
berdade económica”. Esperamos traba-
lhar juntos para desenvolver programas 

que reduzam a pobreza e permitam um 
crescimento económico sustentável e in-
clusivo”, acrescentou.

Seleccionar Belize para um pacto per-
mite à MCC fazer parceria com um país 
que tem demonstrado um compromisso 
com a governança, mas que enfrenta taxas 
de pobreza crescentes e desafios significa-
tivos para o crescimento económico. Com 
esta nova parceria, a MCC apoiará os es-
forços do governo de Belize para construir 
a sua resiliência económica e lidar com as 
suas restrições mais vinculativas ao cres-
cimento.

A Zâmbia completou um pacto an-
terior com a MCC em 2018 e demonstra 
um forte desempenho no quadro de re-
sultados da agência. Um pacto posterior 
apoiará os esforços do governo da Zâmbia 
para enfrentar os prementes desafios de 
desenvolvimento do país e prosseguir com 
as reformas críticas de governança econó-

mica e democrática.
O Conselho de Administração da MCC 

também já havia seleccionado novamente 
Moçambique, Indonésia, Lesoto, Malawi, 
Serra Leoa e Timor-Leste para o desenvol-
vimento de um pacto, assim como o Qué-
nia e Kiribati para o desenvolvimento do 
programa limiar. 

Num comunicado recebido na nossa 
Redacção, o Conselho de Administração 
reafirmou o seu apoio para a continuação 
do desenvolvimento do pacto no Kosovo. 
Além disso, o Conselho seleccionou de 
novo o Burkina Faso, a Costa do Marfim, o 
Níger e o Benim como elegíveis para pro-
gramas de pactos simultâneos de integra-
ção regional. Contudo, devido ao declínio 
global plurianual do Benin relativamente 
ao seu compromisso com os critérios de 
elegibilidade da MCC e com os princípios 
da governação democrática, o Conselho 
discutiu e aprovou a determinação da 

MCC em reduzir a parte do investimento 
regional planeado que seria feita no Benin 
através de um pacto concorrente.

A MCC analisa o desempenho de polí-
ticas dos seus países parceiros ao longo do 
desenvolvimento e implementação de um 
programa de pacto ou de um programa li-
miar. Após a revisão deste ano, o Conselho 
de Administração da MCC interrompeu 
o desenvolvimento de uma proposta de 
programa limiar com a Etiópia, ao mesmo 
tempo que se congratulava com a opor-
tunidade de renovar futuramente o com-
promisso com a Etiópia, se as condições 
assim o permitissem.

Finalmente, o Conselho de Adminis-
tração da MCC recebeu uma actualização 
e discutiu o progresso até ao momento no 
âmbito do pacto MCC-Nepal de 500 mi-
lhões de dólares. A agência tomou nota 
do compromisso do governo do Nepal em 
procurar ratificar o pacto a curto prazo.

mandos integra 19 jovens de 
todos os distritos da província 
de Manica que actuam no sec-
tor de agro-processamento, 
seleccionados de um total de 
117 candidatos, através de um 
Diagnóstico Micro Pequenas 
e Médias Empresas - MPME, 
tendo cumprido um período 
de incubação de quatro me-
ses. 

O segundo grupo inclui 18 
jovens dos distritos do norte 
da província de Cabo Delga-
do, nomeadamente Macomia, 
Quissanga, Palma e Mocím-
boa da Praia. 

Com esta acção, o Minis-
tério da Indústria e Comércio 
procura responder a necessi-
dade de desenvolvimento de 
habilidades para o restabele-
cimento das actividades eco-
nómicas de modo a restaurar e 
melhorar as condições de vida 
das famílias daquela região 

assolada pelo terrorismo. 
A incubadora que se en-

quadra na iniciativa “Um 
Distrito, Uma Pequena In-
dústria”, é uma plataforma 
de promoção, formação, as-
sistência de micro e pequenos 
negócios, intermediação e 
demonstração tecnológica. 

Visa transformar e adicio-
nar valor à produção local, 
através de jovens no âmbito da 
industrialização rural e pre-
tende ainda apoiar e transfor-
mar ideias em negócios locais 
sustentáveis e de impacto, 
gerando emprego e dinami-
zando “o Programa Made in 
Mozambique”. 

O empreendimento foi 
inaugurado em Abril de 2020 
e está a ser implementado 
pelo Ministério da Indústria e 
Comércio, através do Instituto 
para Promoção de Pequenas e 
Médias Empresas – IPEME. 

Governo capacita jovens
empreendedores em Manica

ABC Moçambique anuncia extinção

Zâmbia e Belize na rota do novo pacto do MCC

DEVIDO À FUSÃO COM O ACESS BANK

ne considera que as fronteiras 
constituem, ao mesmo tempo, 
um potencial porque, através 
delas, Moçambique pode ca-
pitalizar a gestão do comércio 
externo, importando aquilo 
que o país necessita e expor-
tando o que tem demais. 

Entretanto, elas consti-
tuem uma fraqueza, porque o 
país continua a perder recursos 
sem que eles possam se trans-
formar em valor acrescentado 
para a economia por causa da 
porosidade das fronteiras, com 
implicações para o sistema tri-
butário. 

“O sector informal cons-
titui um grande desafio para o 
país, numa altura em que te-
mos uma economia que ainda 
depende da informalidade”, 
disse.

A fronteira de Ressano Gar-
cia é um dos pontos terrestres 
mais importantes para o fluxo 
de pessoas e bens entre Mo-
çambique e África do Sul, con-
tribuindo no desempenho da 
receita total cobrada sobre o 
comércio externo.

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

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

PUBLICIDADE

O PRESIDENTE do Conselho Municipal 
da Cidade da Beira, Albano Carrige, de-
clarou “tolerância zero” a actos de cor-
rupção por parte dos agentes da Polícia 
Municipal (PM) durante o exercício das 
suas actividades na via pública e prin-
cipalmente na quadra festiva de Natal e 
fim-de-ano.

A declaração foi feita durante uma 
parada alusiva à quadra festiva, na qual 

advertiu que todos os membros da cor-
poração que se envolverem em actos des-
sa natureza serão severamente punidos.

“A Polícia não pode intimidar os ci-
dadãos, pois deve cumprir com as tarefas 
que lhe são incumbidas. Queremos que 
os munícipes passem bem as festas e não 
gostaríamos de ouvir que a PM transgre-
diu o código de postura, maltratando as 
pessoas. Não vamos tolerar estas atitu-

des”, alertou.
Na ocasião, Carige recomendou os 

agentes da PM para um desdobramento 
nas acções nesta época do ano, apesar de 
reconhecer que o efectivo existente é re-
duzido para fazer face à demanda.

Aos munícipes, o presidente do Con-
selho Municipal da Beira pediu colabora-
ção com os agentes da Polícia Municipal 
durante a quadra festiva. 

ÉPOCA CHUVOSA E CICLÓNICA

INGD preocupado 
com zonas de risco 
de inundações

Manga Mungassa é uma das zonas propensas a inundações

O 
INSTITUTO Nacional 
de Gestão e Redução 
do Risco de Desastres 
(INGD), através dos 
seus comités locais, 

está a sensibilizar as famílias 
que se encontram nos bairros 
propensos às inundações na 
cidade da Beira a abandona-
rem esses sítios, quando já se 
aproxima a época ciclónica e 
chuvosa.

O alerta é do INGD em 
Sofala, na pessoa do seu de-
legado, Aristides Armando, 
que falava há dias durante a 
capacitação dos seus quadros 
no processo de elaboração dos 
instrumentos de ordenamen-
to territorial na base de novas 
tecnologias.

Armando recordou, por 
exemplo, que a zona da Praia 
Nova não é uma área segura 
para as pessoas viverem. As-
sim, para minimizar o sofri-
mento, a sua instituição pre-
tende garantir que as famílias 
em questão saiam para áreas 
mais seguras.

“É um processo que es-
tamos a acompanhar. Temos 
equipas especializadas de tra-
balho e vamos discutir um 
plano estratégico junto do 
município com vista a resolver 
o problema de forma definitiva 
para estas famílias”, afirmou.

Por outro lado, referiu que 
embora haja escassez de chuva 
em alguns distritos não se deve 

esquecer aquilo que é a previ-
são inicialmente divulgada, 
daí que é necessário reforçar a 
componente de prevenção.

Quanto ao posicionamen-
to das equipas, a nossa fonte 
garantiu que esta semana to-
das estarão distribuídas pelas 
zonas de risco enquanto se 
distribuem bens alimentares 
embora ainda haja défice de 
algum valor.   

Por sua vez, Salvador Gui-

raze, técnico da delegação do 
INGD, alertou as pessoas que 
ainda estão nas zonas de risco 
às inundações para abando-
narem voluntariamente e não 
esperarem a retirada compul-
siva.

Revelou que se as pessoas 
forem renitentes recorrer-se-
-á à lei para a retirada com-
pulsiva e tomada de medidas 
adequadas.    

Num outro desenvolvi-

mento, referiu que a capacita-
ção veio reforçar a capacidade 
institucional e dinamizar o 
processo de demarcação de 
talhões.

“A experiência que tive-
mos na sequência da passa-
gem do ciclone Idai não foi 
boa devido às dificuldades de 
reassentar rapidamente as fa-
mílias, pois houve várias pes-
soas que perderam suas ca-
sas”, recordou.

Bombeiros encontraram 
dez corpos ao longo do ano
DEZ corpos sem vida foram 
encontrados de Janeiro a 15 de 
Dezembro em diferentes bair-
ros da cidade da Beira, com 
sinais de agressão física, doen-
ças, envenenamento e afoga-
mento.

A informação foi avança-
da pela porta-voz do Serviço 
Nacional de Salvação Pública 
(SENSAP) em Sofala, Marle-
ne Abdul, num balanço que 
fazia ao nosso Jornal sobre as 
actividades do seu sector no 
período em alusão.

A oficial considerou a si-
tuação como preocupante e 
espera que nos dias que faltam 
para o ano findar não se verifi-
quem mais casos desta nature-
za.

“A vida é uma só e deve ser 
conservada da melhor forma, 
principalmente neste momen-
to da quadra festiva que se avi-
zinha”, afirmou.

Por outro lado, recomen-
dou aos banhistas para que não 
se façam às praias nesta fase 

SENSAP quer que cidadãos se comportem bem durante a quadra festiva

Autarca exige tolerância 
zero à corrupção na PM

porque o seu acesso continua 
interdito em cumprimento das 
medidas preventivas da Co-
vid-19.

Num outro desenvolvi-
mento,  Marlene Abdul revelou 

que o SENSAP tem feito o seu 
trabalho além de organizar pa-
lestras como forma de prevenir 
os diversos tipos de acidentes.

Entretanto, fazendo uma 
comparação com o ano an-

terior, a nossa fonte revelou 
que  foram encontrados nove 
corpos sem vida o que signifi-
ca que no corrente ano houve 
uma ligeira subida.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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A máscara evita que os vírus que se encontra nas gotas de saliva e secreções na-
sais de pessoas com COVID-19 infectem outras pessoas ou contaminem os ob-

jectos ao redor

O GOVERNO da Rússia 
anunciou o desembolso de 
dois milhões de dólares (128 
milhões de meticais) para o 
Programa Mundial de Ali-
mentação (PMA) implemen-
tar projectos para o combate 
à insegurança alimentar e 
fome em Moçambique. 

O anúncio foi feito, quin-
ta-feira, pelo embaixador da 
Federação Russa em Moçam-
bique, Alexander Surnikov, 
em conferência de imprensa 
de balanço do ano prestes a 
findar.

“Esperamos que este va-
lor ajude a resolver os pro-
blemas existentes na esfera 
de alimentação, insegurança 
alimentar e fome em Mo-
çambique”, através do fi-
nanciamento de projectos do 
PMA no país, disse o diplo-
mata russo. 

Acrescentou que este 
gesto mostra que Moscovo 
continua comprometido em 
ajudar Moçambique através 

O 
PLANO de Acção para 
gestão dos desloca-
dos, em Cabo Delga-
do, está orçado em 
818 mil euros (58,1 

milhões de meticais), valor a 
ser financiado pelos parcei-
ros do Governo, nomeada-
mente Conselho Norueguês 
de Refugiados, Organização 
Internacional das Migrações 

(OIM) Organização das Nações 
Unidas para os Refugiados e 
Oxfam da África do Sul.

O programa, que será 
coordenado pelo Instituto Na-
cional de Gestão de Riscos de 
Desastres (INGD), visa contro-
lar a canalização de apoios aos 
afectados das acções dos ter-
roristas, bem como decorren-
tes de fenómenos naturais.

O facto foi tornado públi-
co recentemente, na cidade de 
Pemba, na reunião de socia-
lização da Política e Estraté-
gia para Gestão de Deslocados, 
orientada pela presidente do 
INGD, Luisa Meque.

O encontro visava har-
monizar a coordenação no 
apoio às famílias deslocadas, 
devido aos ataques terroristas 

em Cabo Delgado.
O instrumento foi aprova-

do em Agosto último, através 
da resolução 42 de 8 de Se-
tembro.

O plano surge como me-
canismo de “apropriação” da 
Convenção de Kampala, ra-
tificado por Moçambique em 
2017, bem como do enquadra-
mento de outros protocolos e 

OS comités locais de gestão e 
redução do risco de calamida-
des, dos postos administrativos 
de Lumbo e Litine, na sede do 
distrito da Ilha de Moçambique, 
em Nampula, ressentem-se do 
défice de kits para os primeiros 
socorros, busca, salvamento e 
evacuação de pessoas, em caso 
de  ciclones e inundações, na 
época chuvosa 2021-2022.

Entre os materiais em fal-
ta, constam megafones, rádios 
e botas, bem como barcos e 
equipamento considerado im-
portante em caso de registo de 
eventos extremos.

Segundo disse a coordena-
dora do comité local do posto 
administrativo de Lumbo, Ami-
na Alfredo, ao vice-presidente 
do Instituto Nacional de Gestão 
e Redução do Risco de Desastres 
(INGD), Belém Monteiro, num 

encontro de monitoria e avalia-
ção, algumas regiões da Ilha de 
Moçambique sofrem de inunda-
ções recorrentes.

Em 2018, por exemplo,  os 
membros do comité local tive-
ram dificuldades em meios para 
salvar as cerca de cinco mil fa-
mílias cujas residências estavam 
submersas.

“Fizemos levantamento a 
partir do Lumbo, e quando saí-
mos com a brigada da saúde 
para a comunidade de Muchelia 
encontramos muita água. Algu-
mas pessoas estavam por cima 
das casas e não tínhamos como 
prestar socorro por falta de ma-
terial”, disse Alfredo.

Outra preocupação está re-
lacionada com a falta de paga-
mento do subsídio aos membros 
dos comités locais, alegadamen-
te, por se tratar de um trabalho 

voluntário, para além do envol-
vimento de pessoas alheias no 
processo de distribuição de bens 
alimentares às famílias afecta-
das. Reagindo a estas preocu-
pações, o director nacional de 
Prevenção e Mitigação no INGD, 
César Tembe, assegurou que o 
sector recebeu apoio do Banco 
Mundial, orçado em nove mi-
lhões de dólares ( 576 milhões de 
meticais), com vista a aquisição 
de kits de prontidão.

O trabalho de monitoria e 
avaliação em curso, segundo 
disse, vai permitir a elaboração 
da estratégia nacional para o 
funcionamento pleno dos co-
mités locais de redução de risco. 
“Actualmente, contamos com 
cerca de 1500 comités e já ava-
lizamos cerca de 1106, dos quais 
180 são da província de Nampu-
la”, disse Tembe.

QUINHENTOS habitantes do 
posto administrativo de Nha-
madzi, distrito de Gorongosa, 
em Sofala, estão ligados à rede 
nacional de energia eléctrica, 
desde quarta-feira da semana 
passada, após a inauguração do 
sistema no âmbito da programa 
“Energia para Todos”. 

O posto de transforma-
ção, com capacidade inicial 
de suporte de 500 ligações, foi 
inaugurada pelo governador de 
Sofala, Lourenço Bulha, na loca-
lidade de Canda, e  custou  mais 
de 60 milhões de meticais. 

O governador fez saber que 
das 500 ligações previstas, 150 já 
estão executadas, o que vai con-
tribuir para o desenvolvimento 
da região.  

Bulha defendeu que a ener-
gia é sinónimo de melhoria no 
acesso aos serviços sociais bási-
cos, como água potável, sanea-
mento, melhoria dos cuidados 
de saúde, educação e dos sis-

temas de comunicação, indis-
pensáveis para o bem-estar das 
comunidades.

Assim, apenas três postos 
administrativos de Sofala ainda 
não estão ligados, nomeada-
mente, Devinhe, no distrito de 
Machanga, Galinha, em Muan-
za, e Mulima, em Chemba, 
havendo previsão de que tal 
aconteça até ao fim deste quin-
quénio, em 2024. 

Belmiro Mateus, direc-
tor-regional da Electricidade 
de Moçambique(EDM), afir-
mou que a inauguração da rede 
eléctrica de Nhamadzi  está em 
consonância com o programa 
“Energia para Todos”, que se 
propõe a massificar o acesso à 
corrente eléctrica para toda a 
população moçambicana e ace-
lerar a meta do acesso universal 
até 2030.

“Estimamos que até finais 
do presente quinquénio, acima 
de 64 por cento da população 

moçambicana tenha acesso à 
energia eléctrica, através da 
rede eléctrica nacional, contra 
os actuais 37”, elucidou. 

Por seu turno, Galiço Antó-
nio, chefe do posto administra-
tivo de Nhamadzi, assumiu que 
o empreendimento vai impul-
sionar o desenvolvimento local.

Os agentes económicos e os 
habitantes de Canda, através de 
uma mensagem, congratula-
ram-se pelo facto de já poderem 
conservar os seus produtos, dei-
xando de viajar constantemente 
para a vila-sede de Gorongosa.  

Para a corrente chegar a 
Nhamadzi, a EDM construiu 
uma linha de média tensão de 
30 quilómetros a partir da vila-
-sede do distrito de Gorongosa. 
Montou quatro postos de trans-
formação  de 12 quilómetros de 
rede de baixa tensão, para dis-
tribuição da energia e instalou 
150 candeeiros de iluminação 
pública. 

O ESPOSO da secretária do Es-
tado em Tete, Vicente Ali, ape-
lou, recentemente, aos empre-
sários e à sociedade, em geral, 
a promoverem movimentos de 
solidariedade que proporcio-
nem uma quadra festiva mar-
cante para crianças e idosos 
desfavorecidos.

A exortação foi feita no In-
fantário Provincial de Tete, em 
Mwaladzi, distrito de Moatize, 
palco do “Natal Solidário” para 
mais de 100 pessoas vulnerá-
veis, entre crianças órfãs, ido-
sos e deficientes.

“É nossa responsabilidade 
criar um ambiente diferente 

para os vulneráveis, por meio 
de gestos como o Natal Soli-
dário. Merecem sentir o nosso 
carinho”, instou.

Disse ainda que, a par de 
gestos de solidariedade, é pre-
ciso que toda a sociedade se 
desdobre no combate aos abu-
sos contra as crianças, incluin-
do casamentos prematuros e 
violência.

A directora do infantário, 
Joana Cossa, explicou que ao 
longo deste ano, o centro teve 
40 crianças, porém, duas já es-
tão nas famílias de acolhimen-
to, outras duas foram reinte-
gradas nas suas casas e uma 

abandonou. 
Das 35 que permanecem no 

centro, três são de idade pré-
-escolar, e quatro com neces-
sidades especiais.

“O nosso grande desa-
fio é a falta de transporte para 
as crianças irem ao hospital 
quando estão doentes, bem 
como para intercâmbios com 
outros centros de acolhimen-
to”, revelou.

A província de Tete tem 
mais de 200 crianças desfavo-
recidas em 10 centros de aco-
lhimento privados, fora das 
que estão no infantário públi-
co.

Gestão de deslocados
melhor organizada

Campo de deslocados

tratados regionais e interna-
cionais.

O referido plano, de acor-
do com Luísa Meque visa dar 
respostas imediata às emer-
gências tais como educação, 
meios de subsistência, apoio 
multiforme, meios de abrigo, 
protecção social, aconselha-
mento, entre formas de ajuda 
aos necessitados.

Uma das acções imediatas, 
será a disseminação da estra-
tégia para o conhecimento dos 
vários actores, incluindo aos 
próprios afectados.

O governador de Cabo 
Delgado, Valige Tauabo, pre-
sente no encontro, assumiu a 
responsabilidade de o governo 
provincial colaborar para o su-
cesso do mesmo.

Por seu turno, o secretá-
rio do Estado na província de 
Cabo Delgado, António Su-
peia, fez saber que até ao mo-
mento, a província contabiliza 
mais de 800 mil deslocados 
que se encontram acolhidos 
em diversos centros de reas-
sentamento, precisando de 
ajuda multiforme.

Chamou atenção para 
coordenação de todos os in-
tervenientes a fim de evitar 
erros na canalização de apoios.

Ao nível de Cabo Delga-
do, foi seleccionado a AJA, 
um consórcio de organizações 
da sociedade civil, constituí-
do por ADEL-Cabo Delgado, 
AJOAGO e ACCES-Mulher, 
como implementadora do re-
ferido plano de accão.

Energia eléctrica 
chega a Nhamadzi

Governador Lourenço Bulha na inauguração do fornecimento de energia eléctrica a Nhamadzi

COMBATE À FOME

Rússia desembolsa dois milhões de dólares

Alexander Surnikov, embaixador russo em Moçambique

para atender a 60.000 pes-
soas.

Através de uma iniciativa 
trilateral, Rússia-Moçam-
bique-PMA, “Dívida para o 
Desenvolvimento” , realiza-
-se, desde 2017, o programa 
de conversão da dívida para 
o desenvolvimento do siste-
ma de alimentação escolar, 
orçado em 40 milhões de 
dólares (2,5 mil milhões de 
meticais). 

Considerou este progra-
ma essencial para combater 
a fome, estimular as crianças 
a não abandonarem a escola, 
diminuir o número de meno-
res a trabalharem e prevenir 
a sua participação em activi-
dades criminosas. 

“É mesmo uma contri-
buição no cumprimento dos 
Objectivos do Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS), 
tais como erradicação da po-
breza, fome zero e agricultu-
ra sustentável, saúde e bem-
-estar”, concluiu.

das organizações do sistema 
das Nações Unidas. 

Em Agosto deste ano, foi 
entregue, em Pemba, uma 

doação, através da Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), 
de 5,8 toneladas de equipa-
mento e medicamentos para 

combater possíveis surtos de 
cólera na zona Norte do país. 
O apoio consistiu de vários 
kits médicos, suficientes 

Novas salas
de aula para 
Marocane
TRÊS salas de aula, construidas 
na base de material conven-
cional e devidamente apetre-
chadas com carteiras, foram 
inauguradas, recentemente, 
no centro de reassentamento 
de deslocados de Marocane, 
em Ancuabe.

As salas de aula ora entre-
gues pelo governador de Cabo 
Delgado, Valige Tauabo, fo-
ram construídas e apetrecha-
das com o apoio do Millenium  
Bim. A infra-estrutura vai ser-
vir 854 alunos de Ensino Pri-

mário, dos quais 754 filhos de 
deslocados dos ataques terro-
ristas em  Cabo Delgado.

Tauabo congratulou a ini-
ciativa, tendo instado outros 
parceiros a prestarem mais 
apoio aos deslocados. 

Antes da inauguração des-
tas salas, os alunos estudavam  
em condições deploráveis.

O centro de reassentamen-
to de Marocane acolhe mais de 
950 famílias vítimas dos ata-
ques terroristas em Cabo Del-
gado. Escola recém-inaugurada

ILHA DE MOÇAMBIQUE

Comités de redução
do risco de calamidades 
com défice de meios

Empresários de Tete 
chamados à solidariedade

Acesse: https://t.me/Novojornal
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HOSPITAIS 

CRUZ VERMELHA

Bombeiros – 
26212222/26212260/840293051

Serviço Geral –  26213693

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

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

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

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA 

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

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

Segunda-feira, 20 de Dezembro de 2021

PUBLICIDADE

CONNOSCO 
Vai SEMPRE 
NA DIRECÇÃO 

CERTA!

QUEREMOS AGRADECER-LHE PELA PREFERÊNCIA 
NOS NOSSOS SERVIÇOS AO LONGO DESTE ANO!
APROVEITAMOS PARA INFORMAR QUE, POR OCASIÃO DA QUADRA FESTIVA, IREMOS
PROCEDER  AO  ENCERRAMENTO  DE  TODAS  AS  NOSSAS  INSTALAÇÕES 
NO PERÍODO DE 22 DE DEZEMBRO A 5 DE JANEIRO DE 2022.

ESPERAMOS POR SI 
EM 2022!
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Município constrói
pequenos sistemas de
abastecimento de água

O 
CONSELHO Muni-
cipal da Cidade de 
Nampula vai construir 
pequenos sistemas 
para colmatar a crise 

de abastecimento de água para 
as comunidades que vivem nos 
bairros periféricos da urbe. A 
iniciativa conta com o suporte 
financeiro do Banco Mundial. 

Uma fonte da edilidade dis-
se ao “Notícias” que uma equipa 
de geólogos já está no terreno a 
realizar pesquisas nos seis pos-
tos administrativos da cidade 
de Nampula para identificar as 
zonas com um bom lençol freá-
tico.

As infra-estruturas vão ser 
erguidas em comunidades re-
sidenciais consideradas críticas, 
à excepção das do centro da ci-
dade, porque, segundo a nossa 
fonte, a ideia é de reduzir a es-
cassez do recurso onde ele mais 
falta.

Não existe a previsão de 
quantos habitantes o projecto 
poderá cobrir, pois tudo depen-
de dos resultados que os geó-

logos vão fornecer no que diz 
respeito ao volume de água dis-
ponível em cada área onde será 
implantado o pequeno sistema.

Nos próximos dias será lan-
çado o concurso público para 
apurar empresas elegíveis à per-
furação e montagem dos siste-

mas de abastecimento.
A iniciativa prevê a constru-

ção de tanques elevados, através 
dos quais os munícipes poderão 
solicitar ligações para as suas 
residências de forma indepen-
dente e como alternativa à rede 
principal gerida pelo Fundo de 

Investimento do Abastecimen-
to de Água (FIPAG).

O presidente do Conselho 
Municipal da Cidade de Nam-
pula, Paulo Vahanle, visitou 
recentemente os postos admi-
nistrativos para anunciar que a 
crise de água tem dias contados.

A falta de água em alguns bairros leva cidadãos a cenários como este

Mercado 25 de Junho
será requalificado

Campo polivalente alarga opções 
para prática desportiva 

Falta de sigilo afasta 
doentes com HIV/SIDA

O MERCADO 25 de Junho, 
vulgarmente conhecido por 
Matadouro, será requalifi-
cado nos primeiros meses do 
próximo ano para permitir 
uma maior organização, fis-
calização e dinâmica na co-
brança de impostos aos ci-
dadãos que exercem as suas 
actividades comerciais.

Para o efeito, há um nú-
mero não especificado de 
barracas que serão destruí-
das. Sabemos, porém, que se 
trata de cabanas que se en-

contram abandonadas e que 
servem actualmente de abri-
go para marginais. 

O director do gabinete 
municipal de Comunicação 
e Imagem, Nelson Carvalho, 
disse ao nosso Jornal que a 
instituição pretende abrir 
arruamentos no mercado, o 
que vai ajudar na circulação 
dos usuários.

Aliás, o estabelecimento 
de ruas no interior do mer-
cado facilita a colecta de 
taxas diárias, mas a fonte 

descartou a possibilidade de 
encerrar o local para dar lu-
gar as referidas obras, expli-
cando que os trabalhos serão 
desenvolvidos de forma fa-
seada.

Para Carvalho, os espa-
ços não explorados serão 
atribuídos a novos proprie-
tários para exercer as suas 
actividades, uma vez que a 
edilidade está a receber so-
licitações de cidadãos que 
pretendem sítios para ven-
der diversos produtos.

O CONSELHO Municipal da 
Cidade de Nampula colocou à 
disposição dos munícipes um 
campo polivalente para a práti-
ca de actividades desportivas e 
de diversão, alargando assim o 
leque de opções para recreação, 
sobretudo para jovens.

Espera-se que a juventude 
encontre um espaço para reali-
zar as actividades desportivas e 
de diversão em detrimento do 
consumo de bebidas alcoólicas, 
drogas e outras acções perni-
ciosas, conforme recomendou 
o presidente da edilidade, Paulo 

Vahanle.
A infra-estrutura é antiga, 

sendo que a edilidade reabilitou 
o recinto com o apoio financeiro 
de uma empresa privada, naqui-
lo que foi considerado como uma 
responsabilidade social que fez 
surgir o projecto “Desporto So-

lidário”.
Vahanle convidou outros 

agentes económicos que exer-
cem as suas actividades na au-
tarquia a apoiarem a edilidade 
em iniciativas destas, pois o ob-
jectivo comum é de promover o 
desenvolvimento local.

A FALTA de sigilo, associada ao 
estigma e discriminação de pes-
soas vivendo com HIV/SIDA por 
alguns funcionários hospitalares, 
constitui um dos factores para 
que doentes fujam das unida-
des sanitárias situadas nas zonas 
onde vivem e são conhecidos.

Júlio Mujojo, membro da 
rede moçambicana de pessoas 
vivendo com a HIV/SIDA, revela 
que a prevalência da situação é 
supostamente consequência di-
recta de como a doença foi enca-
rada após o seu surgimento. 

Falando recentemente na ci-
dade de Nampula, Mujojo disse 
que o facto está a prejudicar os 
esforços desenvolvidos pelo Go-
verno e parceiros na prevenção, 
combate e tratamento da doen-
ça, que continua a matar pessoas 
no país, pois o receio de revelar 
a condição de seropositividade 
tem suas razões.

A fonte disse que quando 
visitou algumas unidades sani-
tárias de Nampula, no âmbito 
da monitoria das actividades de 
combate ao HIV/SIDA, cons-
tatou que há doentes que so-
frem desta doença que saem por 
exemplo, da Ilha de Moçambi-
que para procurarem tratamento 
nas unidades sanitárias situadas 
na cidade de Nampula.

“Encontrei uma senhora na 
cidade de Nampula ida da Ilha 
de Moçambique que disse que 
naquela urbe não havia sigilo. 
Percebi que este não é um caso 
isolado de Nampula, mas sim, 
um problema nacional que deve 
ser corrigido”, disse. 

O presidente da associação 
de pessoas vivendo com HIV/
SIDA em Nampula, Sílvio Saíde, 
lamentou o facto de a falta de si-
gilo começar com os provedores 
de saúde que actuam nas comu-

nidades da região.
“A falta de sigilo por parte 

dos funcionários de saúde che-
gou a ponto de o doente quando 
chega a um hospital ser apon-
tado como seropositivo. Então, 
o paciente prefere abandonar a 
unidade sanitária e ir procurar 
tratamento numa noutra onde 
a sua condição serológica ainda 
não foi revelada e não é conheci-
da”, referiu. 

A responsável pelo aconse-
lhamento e testagem em saúde 
no Serviço Provincial de Saúde 
de Nampula, Vera Dudo, con-
denou todas as formas de es-
tigma, discriminação e falta de 
sigilo protagonizadas por alguns 
funcionários do sector de saúde, 
tendo apelado para que pautem 
pela ética profissional.

“É verdade que não são todos 
os funcionários que procedem 
dessa forma, pois há outros que 

mostram maturidade na pres-
tação de serviços de qualidade”, 
observou. 

Em Nampula, ao longo dos 
primeiros 11 meses do ano foram 
testados 1.218.817 pessoas, das 
quais nove por cento acusaram 
positivo para o HIV/SIDA. 

O registo indica ainda que 
dos 39.914 pacientes, dos quais 
2279 crianças e os restantes 
adultos, iniciaram o tratamen-
to anti-retroviral, totalizando 
196.054 doentes que estão a be-
neficiar dessa terapia na provín-
cia de Nampula.

NOS HOSPITAIS

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Solicitação de Propostas
Uma equipa composta por um(a) Especialista em Infra-Estruturas, um(a) Especialista em 
Recursos Humanos e um(a) Especialista em Equipamentos na área da Saúde

A Consultores HODI pretende recrutar uma equipa composta por um(a) Especialista em In-
fra-Estruturas, um(a) Especialista em Recursos Humanos e um(a) Especialista em Equipa-
mentos para fornecer os seus serviços para o apoio ao programa de desenvolvimento do 
Canadá em Moçambique, por meio da elaboração dum Plano de Desenvolvimento Integrado 
de Infra-Estrutura, Equipamento e Recursos Humanos na área da Saúde (2022-2042) para o 
Ministério da Saúde.

A equipa multidisciplinar (já existente como parte duma empresa ou especialmente consti-
tuída para esta consultoria) deve estar qualificada para trabalhar em Moçambique, ou seja, 
deter documentos locais que a permite trabalhar em Moçambique. O(A) líder da equipa deve 
deter de experiência comprovada em liderança de equipas multidisciplinares em pelo menos 
duas outras consultorias. 

Os candidatos interessados poderão solicitar os Termos de Referência detalhados por e-mail 
pelo: lidia.costa@consultoreshodi.com 

O prazo de entrega de propostas é: 21 de Janeiro de 2022.
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INSTITUTO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DE AQUIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

De acordo com alínea d), nº 3, do Artigo 33, do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº5/2016, de 8 de Março, o 
Instituto da Propriedade Industrial (IPI, IP), comunica a adjudicação dos concursos abaixo: 

Número do Concurso Modalidade Objecto Concorrente Valor com IVA

05/IPI/UGEA/2021
Concurso 
Limitado Agenciamento de viagens VANANGA’S TOURS, LDA. 1.770,520,00MT

06/IPI/UGEA/2021 Concurso 
Limitado

Aquisição de Equipamento 
Informático – Lote I

TRIANA BUSINESS 
SOLUTIONS 2.891.484,77MT

06/IPI/UGEA/2021
Concurso 
Limitado

Aquisição de Equipamento 
Informático

- Lote II COMPUTER HOPE 345.980,90MT
06/IPI/UGEA/2021

Concurso 
Limitado

Aquisição de Equipamento 
Informático

- Lote III COMPUTER HOPE 849.420,00MT
07/IPI/UGEA/2021 Concurso 

Limitado
Serviços de Protecção e 

Segurança
DALO SEGURANÇA E 

SERVIÇOS, SA. 372.045,96MT
08/IPI/UGEA/2021 Concurso 

Limitado
Serviços de Produção de 

Material Promocional
KK IMAGENS E SERVIÇOS

175634550MT

Maputo, aos 20 de Dezembro de 2021
Autoridade Competente

(Ilegível) 
12940

TRINTA e sete antigos elementos do 
MDM e três da Renamo foram no últi-
mo sábado apresentados na cidade da 
Beira como novos membros do partido 
Frelimo em Sofala.

Justificando a sua decisão, João Chi-
co, da Renamo, que ocupava cargo de 
responsável pela mobilização no bair-
ro da Munhava, disse que o seu antigo 
partido não era organizado. 

“Não estava dando certo. Precisa-
vam de mim só no tempo de campa-
nha. Depois, eu era esquecido. Mesmo 
ficando doente, o partido não tinha ini-

ciativa de visitar os seus membros, nem 
pelo menos ajudar. Por isso, decidi sair 
e muitos seguirão, porque estão a per-
ceber que a Renamo acabou”, explicou. 

Macia Cuchava, do MDM, apontou 
o tribalismo e nepotismo dentro desta 
formação política como razões para a 
sua desistência. 

“O partido não tem espírito de 
união. Tudo é tratado na base de con-
fiança de tribo e nepotismo. Por exem-
plo, quando há oportunidades de em-
prego no Conselho Municipal, chamam 
os sobrinhos deles. Mesmo concorren-

do, você não passa”, lamentou. 
Entretanto, intervindo na ocasião, 

o primeiro secretário provincial da Fre-
limo, Luís Nhanzozo, deu boas-vindas 
aos novos membros do seu partido. 
Apelou para que sejam recebidos e en-
quadrados devidamente nas activida-
des partidárias, sem olhar para a sua 
proveniência.

Recordou que a Frelimo tem como 
lema trabalhar para o bem da popu-
lação, indicando que o caminho está 
aberto para quem paute por este prin-
cípio.

O 
GABINETE do 
Provedor de Justiça 
pretende mod-
ernizar e apetrechar 
a biblioteca interna 

para facilitar o acesso à in-
formação e material perti-
nente ao exercício diário das 
suas actividades. 

Esta acção vai decorrer 

ao abrigo de um memorando 
assinado com a Hidroelétri-
ca de Cahora Bassa (HCB), 
entidade que deverá dis-
ponibilizar os fundos para a 

CERCA de dois mil guerri-
lheiros da Renamo terão suas 
pensões de sobrevivência re-
gularizadas até ao próximo 
ano de 2022 em todo o país, 
segundo anunciou recente-
mente o presidente do parti-
do, Ossufo Momade.

Falando num encontro 
com militantes do partido 
realizado no bairro da Soalpo, 
durante a sua passagem pela 
província de Manica, Momade 
disse que se verificam atraso 
na fixação de pensões para al-
guns ex-guerrilheiros do pri-
meiro grupo, mas o  problema 
será resolvido.

“Vim cá para reafirmar 
que, até ao próximo ano, o 
primeiro grupo de guerrilhei-
ros terá as suas pensões regu-
larizadas. Por isso, podemos 
dizer que combatemos um 
bom combate, apesar de ha-
ver atrasos na fixação para al-
guns elementos que passaram 
para a vida civil”, disse, acres-
centando que está a trabalhar 
no sentido de sensibilizar os 
ex-guerrilheiros a pautarem 
pelo civismo e colaboração 
com as autoridades.

Uma das formas de cola-

Provedor de Justiça 
moderniza biblioteca

Memorando viabiliza modernização da biblioteca do Gabinete do Provedor de Justiça

modernização da biblioteca.
O memorando foi assina-

do recentemente, na cidade 
de Maputo, por Provedor 
de Justiça, Isaque Chande, 
e o Presidente do Conselho 
de Administração (PCA) da 
HCB, Boavida Muhambe.

Na ocasião, Chande dis-
se que a modernização da 
biblioteca local se enquadra 
nos esforços de capacitação 
e desenvolvimento da in-
stituição, por um lado, e, 
por outro, da pretensão de o 
gabinete se abrir, como in-
stituição, para os diferentes 
actores da sociedade.

Acrescentou que o apoio 
que a HCB vai conceder para 
o equipamento é incomen-
surável, porquanto poderá 
ter um efeito transformador 
nos recursos humanos ao 
permitir que tenham acesso 
ao tão valioso instrumento 
de trabalho, como é o livro. 

“A natureza do trabalho 
que realizámos impõe uma 
constante busca do conhe-
cimento que poderá, sem 
dúvida, ser encontrado na 
biblioteca. Aceitamos coop-
erar com a HCB nesta área, 
porque temos a consciência 

da sua potencialidade de el-
evar o conhecimento técni-
co-profissional dos nossos 
quadros”, afirmou Isaque 
Chande. 

Numa primeira fase, a 
biblioteca será de acesso 
limitado aos funcionários 
do Gabinete do Provedor de 
Justiça, sendo que no futuro 
poderá se abrir ao público, 
nos termos do regulamento 
a ser estabelecido.

Por seu turno, o PCA da 
HCB afirmou que o apoio 
prestado ao Gabinete do 
Provedor de Justiça é no 
âmbito da sua responsabili-
dade social.

Na ocasião, foi anunciado 
que, no âmbito da parceria 
entre as duas instituições, 
a biblioteca do Provedor de 
Justiça será baptizada com o 
nome de “Biblioteca Caho-
ra Bassa”, estando aberta a 
possibilidade desta empresa 
expor conteúdos sobre a sua 
actividade e as acções que 
desenvolve no âmbito da re-
sponsabilidade social.

ANUNCIA OSSUFO MOMADE EM MANICA

Dois mil guerrilheiros da Renamo 
com pensões regularizadas até 2022

Ossufo Momade quer ex-guerrilheiros empenhados no DDR

boração é a sua participação 
no processo de Desmilitariza-
ção, Desmobilização e Reinte-
gração (DDR), que decorre em 
todo território nacional.

Agradeceu aos combaten-
tes pelo seu engajamento, ci-
vismo, activismo e paciência, 
realçando que, desta forma, 
contribuem para criar o bem-

-estar do povo, garantindo a 
paz e segurança, sobretudo 
neste momento em que a pan-
demia da Covid-19 continua a 
flagelar o país e o mundo.

Apelou à participação ac-
tiva de todos no combate ao 
terrorismo que continua a se-
mear luto, dor e destruição na 
província de Cabo Delgado.

“Todos os moçambica-
nos são chamados, desde já, 
a contribuir no combate ao 
terrorismo, porque nos seus 
actos, os terroristas não esco-
lhem a cor partidária. Por isso, 
vamos todos ajudar as forças 
conjuntas, de modo a nos li-
vrarmos deste mal”, disse Os-
sufo Momade.

SOFALA

Ex-membros da oposição
filiam-se à Frelimo

 

MUNICIPIO DE MAPUTO

CONSELHO MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO MUNICIPAL KAMPFUMU

SOLICITAÇÃO
No âmbito do concurso de ingresso para contratação de Agentes 
Sazonais, publicado no Jornal Noticia do dia 17 de Agosto do ano 
corrente, a Administração do Distrito Municipal KaMPfumu vem por 
este meio solicitar a comparência de todos os concorrentes nesta 
Administração para se inteirarem dos respectivos resultados e para 
procedimentos administrativos subsequentes, no caso dos apurados. 

Maputo, 20 de Dezembro de 2021

A Vereadora
Maria Valente Nhancale

13599

LEMBRETE

Já renovou a 
sua Subscrição 
dos jornais?

Baixe o aplicativo Notícias digital na Play Store ou App Store e leia os nossos jornais. 
Termos e condições aplicavéis

www.jornalnoticias.co.mz www.jornaldomingo.co.mz www.desa�o.co.mz

Faça a sua  subscrição e receba o seu 
Jornal em casa!

Acesse: https://t.me/Novojornal
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CONSELHO MUNICIPAL

PELOURO DE PLANIFICAÇÃO E FINANÇAS

DIRECÇÃO MUNICIPAL DE PLANIFICAÇÃO E FINANÇAS

UNIDADE GESTORA  EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES - UGEA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DE CONCURSOS

Nos termos do Nº.2, Art. 64, do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento 
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto N° 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que 
os concursos abaixo foram adjudicados, de acordo com o seguinte:

Nº do concurso Objecto Empresa Valor
Concurso Público 
N° OM-67/CMM/

DMSI/G/21

Aquisição de Equipa-
mento Informático
(Lote 1- Desktop)

EM TECHNOLOGY, LDA 11.648.499,41MT

Concurso Público
N° OM-67/CMM/

DMSI/G/21

Aquisição de Equipa-
mento Informático

(Lote 2 - Workstation 
Tower)

REAL BUSINESS, LDA 1.193.388,30MT

Concurso Público 
N° OM-67/CMM/

DMSI/G/21

Aquisição de Equipa-
mento Informático

(Lote 3 – Notebook)

CORELE COMÉRCIO & 
SERVIÇOS, LDA 4.821.628,50MT

Concurso Público
Aquisição de Equipa-

mento Informático
(Lote 4 – Impressoras)

REAL BUSINESS, LDA 8.198.222,76MT

Concurso Público 
N° OM-67/CMM/DM-

SI/G/21

Aquisição de Equipa-
mento Informático
(Lote 5 – Projector)

REAL BUSINESS, LDA    949.244,40MT

Concurso Público 
N° OM-78/CMM/SC-

M/S/21

Prestação de Serviços 
de Limpeza no Prédio 

UTA (Lote 1)
DDBA, E.I 2.988.000,00MT

Concurso Público 
N° OM-78/CMM/

SCM/S/21

Prestação de Serviços 
de Limpeza no Edifício- 
Sede do CMM (Lote 2)

PALA PALA 
INVESTIMENTOS, S.A 5.974.436,52MT

Maputo, aos 15 de Dezembro de 2021

A UGEA
11712

O 
PRESIDENTE da Re-
pública (PR), Filipe 
Nyusi, assegura que a 
actuação das forças es-
trangeiras no combate 

ao terrorismo, na província de 
Cabo Delgado, obedece pre-
ceitos preconizados em instru-
mentos próprios e enquadra-se 
no âmbito de uma estrutura de 
comando previamente aprova-
da. 

Segundo explicou duran-
te a apresentação do informe 
anual sobre o estado geral da 
nação, quinta-feira última, na 
Assembleia da República, exis-
te um acordo de cooperação 
com o Ruanda desde a déca-
da de 1990, ao abrigo do qual 
celebrou-se um memorando 
de entendimento sobre a coo-
peração no sector da Defesa e 
Segurança, relativo ao estatuto 
de força de apoio no combate 
ao terrorismo em Moçambique.

Estas tropas ruandesas 
estão no país, segundo Fili-
pe Nyusi, ao abrigo do acordo 
bilateral entre os dois países 
no âmbito de segurança e no 
princípio de solidariedade e na 
defesa de uma causa nobre e 
comum.

“Esse esforço não tem pre-
ço. Trata-se de salvar vidas. 
Trata-se de evitar a decapita-
ção de pessoas, destruição de 
bens e infra-estruturas públi-
cas e privadas. A República do 
Ruanda encontra-se no ter-
reno a dar vida de alguns dos 
seus melhores filhos, isso devia 
ser preocupação de alguns dos 
nossos irmãos. Esse sacrifício só 
pode merecer carinho e respei-
to por parte do povo moçambi-
cano”, disse o Chefe do Estado, 
explicando também sobre a 

A CIDADE de Maputo acolhe 
hoje a cerimónia de lança-
mento do catálogo fotográfico 
sobre as relações entre Mo-
çambique e a República Pop-
ular da China desde os tempos 
de luta de libertação nacional. 
Trata-se dum acervo fotográ-
fico de informação sistemati-
zada atinente ao apoio que a 
China prestou a Moçambique 
no campo político-militar e 
diplomático, que assenta na 
apropriação de experiências 
vividas durante e após a luta 
de libertação, desde 1962 a 
2019.

Na ocasião, será igual-
mente publicado o caderno 
das comunicações feitas no 
seminário Moçambique-Chi-
na, que teve lugar em Setem-
bro de 2019 e que contou com 
vários oradores, com destaque 
para o antigo Presidente mo-
çambicano, Joaquim Chissa-
no, que apresentou o tema 
sobre o contexto político-
-estratégico da cooperação 
Moçambique-China.

O catálogo, a ser apresen-
tado numa cerimónia de Esta-
do, faz uma descrição porme-
norizada de várias facetas do 

apoio logístico, treinamento e 
formação ideológica dos com-
batentes de luta de libertação 
nacional prestado pela Repú-
blica Popular da China.

O apoio chinês juntou-se 
a tantos outros de países que 
se solidarizaram com a causa 
da luta do povo moçambicano 
contra a opressão colonial. 

A compilação do acervo 
esteve à cargo do Instituto de 
Pesquisa da História da Luta 
de Libertação Nacional, no 
quadro do seu compromis-
so na divulgação da história 
e factos  da luta de libertação 

PR SOBRE COMBATE AO TERRORISMO

Presença de tropas 
estrangeiras é legal

Presidente da República, Filipe Nyusi, explicando sobre a presença das tropas estrangeiras no país

DESDE A LUTA DE LIBERTAÇÃO NACIONAL 

Lançado catálogo sobre
relações Moçambique-China

Carlos Lwanga, director do Instituto de Pesquisa da História da Luta de Libertação Nacional

nacional.
De acordo com Carlos 

Lwanga, director do instituto, 
o caderno das comunicações 
do seminário é o resultado das 
pesquisas levadas a cabo por 
funcionários afectos à insti-
tuição, em colaboração com o 
Arquivo Histórico de Moçam-
bique, a Embaixada da Repú-
blica Popular da China, entre 
outros. Lwanga disse que os 
conteúdos que os documen-
tos oferecem transmitem o 
espírito de glória e entusias-
mo emancipador, ao mesmo 
tempo imbuído de valores que 
deixam marcas indeléveis da 
história moçambicana en-
quanto uma nação.

O responsável justificou 
a pertinência deste projecto 
pelo facto de que o resgate, re-
gisto, preservação e a divulga-
ção da história e do património 
histórico da luta de libertação 
nacional constituem priorida-
de do Governo, quer através 
da concepção de instrumen-
tos legais para a salvaguarda 
deste legado, quer pela criação 
de instituições de investigação 
científica especializadas e vo-
cacionadas nestas matérias. 

Disse que a pesquisa da 
história e do património da 
luta de libertação nacional 
assume particular importân-
cia, pois se trata dum período 
rico em ensinamentos e valo-
res patrióticos que devem ser 
resgatados para servirem de 
inspiração para as presentes e 
futuras gerações.

presença das forças conjuntas 
da Comunidade para o Desen-
volvimento da África Austral 
(SADC).

Afirmou que a mesma se 
enquadra no tratado do pac-
to de defesa mútua da SADC 
e do protocolo de cooperação 
nas áreas política, defesa e se-
gurança ratificados no país e, 
ainda no acordo operacional 
básico, entre outros entendi-
mentos. 

Detalhou que o mandato 
das forças estrangeiras é ajudar 
as Forças de Defesa e Segurança 
(FDS) no terreno para a restau-
ração da segurança, tranquili-
dade e permitir uma retoma da 
normalidade para consolidar a 
paz definitiva.

No sua explanação, Fili-
pe Nyusi disse não ser fácil ter 
forças de diferentes países a 

operarem ao mesmo tempo, 
sem atrito e nenhum registo 
de atrocidades contra a popu-
lação. 

“Essa experiência tem de 
ser escrita e preservada e temos 
que fazer esforço para que con-
tinue assim, pois Moçambique 
está a fazer coisas extraordiná-
rias”, destacou o estadista.

Repisou que as tropas da 
SADC e do Ruanda estão a ope-
rar segundo o comando das 
FDS que melhor conhecem o 
terreno, e que são mais inte-
ressadas na restauração da es-
tabilidade no país.

“Todas essas forças devem 
ser saudadas e acarinhadas. 
Não existe nenhuma razão 
para silenciar a presença e in-
tervenção da SADC e nem o 
contingente do Ruanda. Nin-
guém pediu uma recompensa a 

Moçambique por estar a salvar 
a vida dos moçambicanos. Há 
algo que devemos ter a cer-
teza, o terrorismo é como um 
vírus que não se combate ape-
nas dentro da fronteira de cada 
país”, afirmou Nuysi, adian-
tando que, na luta contra este 
mal, não há estrangeiro, pois 
todos pugnam por uma mesma 
bandeira que flutua acima de 
todas as nações.

Disse que a bandeira que se 
pretende hastear é uma África 
Austral livre de terrorismo, e 
a vitória será de Moçambique, 
da África Austral e do mundo 
inteiro.

Frisou que a vitória contra o 
terrorismo será conquistada de 
forma coordenada, sob o co-
mando prestigiado do Exército 
moçambicano, em colaboração 
com as forças estrangeiras.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS

Direcção Nacional do Tesouro e Cooperação Económica e Financeira

PROJECTO DE LIGAÇÕES ECONÓMICAS PARA DIVERSIFICAÇÃO (PLED)
Unidade de Coordenação do Projecto (UCP)

CONCURSO PÚBLICO 
(Regime Especial)

AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA O PROJECTO 
Donativo IDA N.o D810-MZ, Projecto N.o P171664
Identificação do Contrato No: MZ-MEF-DNT-208407-GO-RFB

1. O Governo de Moçambique recebeu um donativo da Associação 
Internacional de Desenvolvimento (IDA) para financiar os custos do 
Projecto de Ligações Económicas para Diversificação (PLED) e pretende 
utilizar parte dos fundos para cobrir pagamentos elegíveis nos termos 
do Contrato para a aquisição de Viaturas para o Projecto.

2. O Ministério da Economia e Finanças convida concorrentes de países 
elegíveis e qualificados a apresentarem propostas seladas para o 
Fornecimento de Viaturas para o Projecto. Os concorrentes devem cotar 
todos os items.

3. O Concurso será regido pelos procedimentos de Aquisições do 
Banco Mundial para Mutuários sob Financiamento de Projectos de 
Investimento, aprovado em Julho de 2016, revistos em Novembro de 
2020 e as disposições estipuladas no Contrato de Financiamento e o 
mesmo esta aberto a todos concorrentes de países elegíveis conforme 
estabelecido nos Documentos de Concurso.

4. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e apreciar 
os Documentos de Concurso no endereço abaixo, entre às 8.00 e 15.30 
horas. 

5. Os requisitos para qualificação incluem: prova documental da 
capacidade técnica, financeira, jurídica e outros critérios mencionados 
nos Documentos de Concurso. O volume médio anual de negócios nos 
últimos 3 anos deverá ser de pelo menos 10 000,00MT e ter executado 
pelo menos dois contratos similares (em valor e natureza) nos últimos 
três anos. A margem de preferência para os fornecedores nacionais 
elegíveis não será aplicada. Detalhes adicionais são fornecidos nos 
Documentos de Concurso.

6. Os Documentos de Concurso em Português podem ser adquiridos por 
concorrentes elegíveis interessados mediante solicitação por escrito para 
o seguinte e-mail: procurement.pled@gmail.com. Os Documentos de 
Concurso poderão ser levantados no endereço abaixo ou enviados por 
correio expresso por conta dos concorrentes interessados. 

7. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 10.30 
horas do dia 20 de Janeiro de 2021. Propostas em versão electrónica 
não serão aceites. As propostas serão abertas na presença dos 
representantes dos concorrentes que desejarem assistir a abertura no 
endereço abaixo indicado às 10.30 horas do dia 20 de Janeiro de 2021.

8. As propostas deverão ser válidas pelo período de 120 (cento e vinte) 
dias e devem ser acompanhadas por uma Garantia Bancária Provisória 
no valor de 100.000,00MT (cem mil meticais), válidas pelo período 
de 148 (cento e quarenta e oito dias).

9. O endereço acima referido:

Ministério da Economia e Finanças
Direcção Nacional do Tesouro e Cooperação Económica e Financeira

Unidade de Coordenação do Projecto
Av Ahmed Sekou Touré, N.o 21, 2o Andar, Flat 21

Telemóvel: + 258 844570125
E-mail: procurement.pled@gmail.com

Maputo – Moçambique 
11627

PROJECTO DE RESILIÊNCIA RURAL DO NORTE DE MOÇAMBIQUE( MozNorte)
ANÚNCIO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

Data: 20 de Dezembro de 2021
Identificação do Projecto: P174635 

1. O Governo de Moçambique, com o apoio do Banco Mundial está a elaborar o Projecto de Resiliência do Norte de 
Moçambique (MozNorte ). O Projecto terá a duração de 5 anos  (2021- 2026) e será implementado a nível de três 
províncias do Norte de Moçambique, nomeadamente:  Cabo Delgado, Nampula e Niassa.

2. O MozNorte será implementado pela Fundação para Conservação da Biodiversidade (BIOFUND) em coordenação 
com três Ministérios (MADER,MTA, MIPAIP) e Instituições públicas  FNDS e ProAzul com o objectivo de melhorar 
o acesso aos meios de subsistência das comunidades vulneráveis e a gestão dos recursos naturais em áreas rurais 
seleccionadas do Norte de Moçambique e pretende aplicar parte do financiamento para Contratação de  Consultores 
Individuais.

3. Para Garantir a implementação adequada das actividades do Projecto, a BIOFUND pretende contratar consultores 
individuais conforme a tabela abaixo:

Referência Designação da     
Consultoria

Duração do 
Contrato 

Critérios de avaliação da Manifestação de 
Interesse

08/ANAC/
MOZNORTE/IC/21

Oficial de Monitoria 
e Avaliação (ANAC) 24 meses 

 •Grau de Licenciatura, de preferência em áreas re-
levantes relacionadas com gestão de áreas de 
conservação, gestão de recursos naturais, planifi-
cação, monitoria, avaliação e gestão de projectos,  
tais como: Ciências Sociais, Estatística, Economia, 
Biologia, Administração, Desenvolvimento Rural, 
Ciências Agrárias ou áreas afins; 

•Mais de cinco (5) anos de experiência de trabalho no 
desenho e implementação de sistemas de M&A, 
preferencialmente em projectos complexos, liga-
dos a implementação de programas de desenvol-
vimento de áreas de conservação 

 •   Bons conhecimentos de gestão e conservação da 
biodiversidade e habilidades de planificação 

 •Experiência em programas de desenvolvimento co-
munitário 

•Nível intermediário ou avançado no pacote office;
• Nível básico ou intermediário em ferramentas de 

análise e visualização de dados (e.g. R, Python, 
Microsoft Excel);

•Experiência na criação de indicadores para a avalia-
ção de desempenho de projectos e Conhecimento 
intermediário na língua inglesa;

09/ANAC/
MOZNORTE/IC/21

Estudo de 
Viabilidade para o 
Estabelecimento 
de uma Unidade 
de Captura e 
Translocação de 
Animais Bravios em 
Moçambique.

2 meses

•Possuir pelo menos o grau universitário nas áreas 
de veterinária, gestão dos recursos naturais, 
gestão de negócios, e áreas afins. Nível de pós-
graduação é uma vantagem

•Ter pelo menos 5 anos de experiência em programas 
de translocação e/ou repovoamento de animais 
bravios

•Ter desenvolvido tarefas similares em Moçambique 
ou em países comparáveis;

• Ter participado em programas de captura e 
translocação ou repovoamento de animais em 
Moçambique, é uma vantagem

•Possuir experiência comprovada na realização de 
programas/planos de captura e translocação de 
animais envolvendo instituições Governo, Sector 
Privado, ONG’s e outros actores;

•Ter desenvolvido ou participado em programas 
de mitigação de conflito homem-fauna bravia. 
Realização destas actividades em Moçambique é 
uma vantagem

• Conhecimento sólidos do Sistema das Áreas de 
Conservação de Moçambique

11/ANAC/
MOZNORTE/IC/21

Elaboração 
de  Estratégia 
de Incentivos 
para o Sector de 
Fiscalização
(MOZNORTE) 

3 meses 

O consultor pelo menos, deve possuir o seguinte 
perfil:

•Nível superior em Administração Pública, Gestão de 
Recursos Humanos, Ciências Policiais ou Ciências 
Militares ou outras áreas afins

•Pelo menos 7 anos de experiência em trabalhos 
similares 

•Conhecer a legislação da função pública e a Lei de 
trabalho moçambicana

•Ter desenvolvido tarefas similares em Moçambique 
ou em países comparáveis

•Capacidade de trabalho em equipa, abertura para 
responder positivamente a diferentes pontos 
de vista e críticas em relação a sua actuação 
individual .

•Conhecimento do Sistema das Áreas de Conservação 
de Moçambique

•Iniciativa, capacidade de organização no 
cumprimento de prazos

4. Assim sendo, a BIOFUND  convida todos os interessados a manifestarem o seu interesse para realizar as tarefas 
acima referidas. Os candidatos serão seleccionados de acordo com os Procedimentos do Banco Mundial, conforme 
definido no Regulamento de Aquisições para Mutuários de Operações de Financiamentos de Projectos  de Investimento 
de Bens, Obras, Serviços Técnicos e Serviços de Consultoria datado de Novembro de 2020, o método de contratação será 
Consultor Individual (IC).

5. Os Candidatos Interessados e com o perfil exigido deverão enviar suas propostas de candidaturas que deverão 
consistir nos seguintes documentos: Carta de candidatura, CV, cópia dos diplomas ou certificados dos graus  
académicos e pelo menos 3 referências, até às 17.00 horas do dia 28 de Janeiro de 2022, por email para o 
endereço: concursos@biofund.org.mz com o assunto referente e designação da consultoria. Apenas Candidatos 
pré seleccionados serão contactados.

6. Esclarecimentos adicionais e Termos de Referência poderão ser obtidos por email, através do email 
concursos@biofund.org.mz  de segunda a sexta feira , das 7.30 às 16.30 horas 

BIOFUND – Fundação para a Conservação da Biodiversidade
Av. Tomás Nduda, 1038
Maputo – Moçambique

Tel. 21 499 958
Email: concursos@biofund.org.mz

11681

Acesse: https://t.me/Novojornal
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República de Moçambique
Conselho Executivo Provincial de Nampula

Direcção Provincial do Género, Criança e Acção Social

  Assunto: Anúncio de Adjudicação e Cancelamento de Concurso

De acordo com n˚1 do artigo 61 e n˚2 do Artigo 64, âmbos  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 que o concurso lançado no dia 19 
de Maio de 2021 referente ao Apetrechamento da DPGCAS tinha sido Ajudicado à Empresa SANDES INVESTIMENTO, LDA, mas o mesmo 
foi  cancelado por ter apresentado uma garantia  em forma de seguro falsa. 
Contudo, segundo o n˚2 do artigo 110 do regulamento acima, foi adjudicado à empresa POLO AZUL-S.U, como segundo concorrente com 
681.000,00Mt( Seiscentos oitenta e um mil meticais). 

Nampula, aos 16 de Dezembro de 2021.

A  UGEA
(Ilegível)

583

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL SUPREMO

ESCRIVÃO DE DIREITO PROVINCIAL

AVISO
Torna-se público que por Despacho de 10 de Dezembro de 2021, de Sua 
Excelência,  Venerando Presidente do Tribunal Supremo, está aberto concurso 
documental para o provimento de vagas na carreira de oficiais de justiça, 
categoria de Escrivão de Direito Provincial, existentes no quadro de pessoal dos 
Tribunais Judiciais de Província. 

1. Requisitos exigidos
Além dos requisitos gerais, o candidato deve ter:

•	 2 anos de serviço efectivo como secretário judicial adjunto;
•	 3 anos de serviço efectivo como escrivão de direito distrital;
•	 5 anos de serviço efectivo como ajudante de escrivão de direito;
•	 Classificação de serviço dos últimos 3 anos não inferior a Bom.

2. Método de selecção
A selecção de candidatos será feita através de avaliação documental, seguida de 
entrevista profissional.

3. Apresentação de candidaturas
O pedido de admissão ao concurso é formulado por requerimento e deverá 
ser dirigido ao Venerando Presidente do Tribunal Supremo, acompanhado dos 
seguintes documentos:

a) Cópia do Diploma de Provimento devidamente visado pelo Tribunal 
Administrativo, que ateste possuir requisitos de categorização para o 
concurso;

b) Curriculum Vitae detalhado;
c) O requerimento deverá ser entregue na Secretaria Geral do Tribunal 

Supremo, sito Av. Vladimir Lenine, nº 103 e nas Secretarias dos Tribunais 
Judiciais no prazo de 30 dias, contados a partir da última publicação no 
jornal “ Notícias”.

Maputo,  10 de Dezembro de 2021

A Directora Nacional dos Recursos Humanos
Maria Teresa de Sousa Coutinho

(Secretária Judicial)
11698

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

3ª SECÇÃO

ANÚNCIO
Pela Terceira Secção Cível do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, nos Autos de Acção 
Executiva para Pagamento de Quantia Certa sob a Forma Ordinária nº 25/19-V, 
movidos pelo exequente Juliano Maria Saranga, representado pelo seu mandatário 
judicial, o Sr. Dr. João Carlos Ténis, com domicílio profissional na Av. 24 de Julho, nº 1860, 
1º andar, contra a executada SAM - Sidónio dos Anjos Manuel - Sociedade Unipessoal, 
Lda., com sede na Av. Julius Nyerere, nº 759, 9º andar esquerdo, representado pelo Sr. 
Naimo Jalá, contactável pelo número 82-3287560, ora em parte incerta, é este executado 
citado para pagar a quantia de 2 000 000,00MT (dois milhões de meticais), no prazo 
de 10 dias, finda a dilação de 30 dias, contados da data da segunda e última publicação 
deste anúncio no jornal “Notícias”, ou no mesmo prazo, nomear à penhora bens suficientes 
para tal pagamento e do mais que acrescer, ou deduzir a oposição que tiver, querendo, 
nos termos do artigo 812º e seguintes do Código do Processo Civil, sob pena, de não o 
fazendo, devolver-se esse direito ao exequente, prosseguindo a execução seus ulteriores 
termos, conforme tudo melhor consta da petição inicial, cujo duplicado se encontra no 
Cartório desta Secção, à disposição da executada, onde poderá solicitá-lo em qualquer dia 
útil durante as horas normais de expediente.

Maputo, aos 8 de Dezembro de 2021

A Ajudante de Escrivão de Direito
Leta Beve

Verifiquei

O Juiz de Direito
Dr. José Alfredo Macaringue

11699
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A Faculdade de Engenharia da Universidade Eduardo Mondlane (FE-UEM) declara abertas 
as candidaturas para a 6a edição do curso de Mestrado em Engenharia de Processamento de 
Hidrocarbonetos.

Objectivo do Curso: Formação de técnicos e investigadores de nível superior capazes de assumir 
um papel de liderança na concepção de processos e produtos, e na operação de unidades fabris 
de processamento de hidrocarbonetos, agregando, dessa forma, valor aos abundantes recursos 
energéticos primários existentes em Moçambique, através da sua transformação em produtos 
diversos para consumo nacional e internacional. 

ORGANIZAÇÃO DO CURSO E PLANO DE ESTUDOS
1. Linhas de formação e saída:

(i) Graduação de Mestrado Académico (total de 4 semestres, 120 créditos). Esta saída 
académica envolve o desenvolvimento de um tópico de investigação e a elaboração de uma 
dissertação a ser submetida e defendida publicamente. Esta componente do curso terá a 
duração de 1 ano e permitirá aos estudantes fazer uma aplicação dos seus conhecimentos, ao 
mesmo tempo que desenvolvem a sua capacidade para a investigação.

(ii)  Graduação de Mestrado Profissionalizante (total de 3 semestres, 90 créditos). A saída 
profissionalizante, envolve a realização de um estágio profissional, preferencialmente numa 
planta de processamento de hidrocarbonetos por um período de 6 meses. O contacto com a 
realidade irá conferir aos estudantes, competências práticas mais robustas. Alternativamente, 
deverão escrever uma monografia baseada num tópico prático, durante um período de 6 
meses;

(iii) Para ambas linhas de formação, os estudantes frequentarão o mesmo conjunto de 
disciplinas durante o primeiro ano de formação.

2. Componente curricular do curso (1.º ano):  11 disciplinas organizadas em 4 blocos trimestrais. 
Carga horária média semanal de contacto directo: 12 horas.

Os estudantes irão obter conhecimentos sólidos e essenciais sobre as Tecnologias de Processamento 
de Hidrocarbonetos acrescidos de Fundamentos de Engenharia Química e Termodinâmica, 
Catálise Avançada, Instrumentação e Controlo de Processos Petroquímicos, e Técnicas Analíticas 
Laboratoriais.
Conteúdos complementares sobre Fundamentos de Gestão de Projectos, Economia, Legislação, 
Ambiente e Sociedade, serão leccionados para garantir uma formação integrada e preparar os pós-
graduados para uma actuação sólida e eficaz na arena profissional.

INÍCIO E LOCAL DO CURSO
• Abril de 2022
• Instalações do Campus da Faculdade de Engenharia, sitas na Avenida de Moçambique,                        

km 1.5, na Cidade de Maputo. 

ELEGIBILIDADE
Poderão candidatar-se à frequência do Mestrado em Engenharia de Processamento de 
Hidrocarbonetos os titulares com grau de Licenciatura ou equivalente numa área de Engenharia 
preferencialmente, Engenharia Química, Engenharia de Processos, ou Engenharia do Ambiente, ou  
Ciências Químicas.

Nota média mínima na Licenciatura de 14 valores (na escala em uso na UEM), ou equivalente, é 
exigida a todos os candidatos.

Excepcionalmente poderão ser admitidos candidatos com uma média não inferior a 12 valores, desde 
que possuam experiência profissional de pelo menos 3 anos numa área considerada relevante para 
o curso pretendido, de acordo com o Regulamento dos Cursos de Pós-graduação em vigor na UEM.

PROCEDIMENTOS PARA CANDIDATURA
• Carta de manifestação de interesse em frequentar o curso, dirigida ao Director do Curso;
• Curriculum Vitae (CV);
• Diploma de conclusão do curso de licenciatura ou equivalente;
• Certificado das disciplinas feitas durante o curso de licenciatura ou equivalente, contendo as 

respectivas classificações;
• Ficha de Candidatura/Inscrição devidamente preenchida (Modelo FEUEM-PG-1) disponível 

na Secretaria de Pós-graduação na FE-UEM ou site electrónico desta Faculdade)

A submissão das candidaturas deve ser feita até 30 dias após a primeira publicação deste anúncio. 
Os interessados deverão entregar a documentação de candidatura requerida na Secretaria de Pós-
Graduação da FE-UEM ou enviar através do endereço electrónico: posgraduacao.fe@uem.mz

Para a Sexta Edição do Mestrado em Engenharia de Processamento de Hidrocarbonetos 
estão disponíveis 25 vagas. Apenas serão contactados e convidados para entrevista os 
candidatos pré-seleccionados com base na avaliação dos documentos referidos no ponto 
Procedimentos para a Candidatura.

MATRÍCULAS E INSCRIÇÕES
O período das matrículas e inscrições será anunciado na data de publicação das listas de candidatos 
admitidos. Documentação adicional será solicitada para a formalização destes actos.

TAXAS E PROPINAS
Os candidatos apurados ao curso de Mestrado em Engenharia de Processamento de Hidrocarbonetos 
estão sujeitos aos seguintes pagamentos:

• Taxa anual de inscrição, no valor de 7.000,00MT;
•  Propina mensal de 14.000,00MT, a ser paga durante 11 meses/ano, durante o período 

de duração do curso (2 anos para o Mestrado Académico e 1.5 anos para o Mestrado 
Profissionalizante)

• Taxa de inscrição para a dissertação  de Mestrado é de 25.000,00MT.

INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS 
Para mais informaçães sobre o curso e o processo de candidatura, os interessados poderão visitar: 
www.engenharia.uem.mz ou dirigir-se à Secretaria de Pós-Graduação da FE-UEM, no Campus da 
Faculdade de Engenharia da UEM (Avenida de Moçambique, km 1.5), Maputo.

Maputo, Novembro 2021

A Directora da Faculdade
 Doutora Irene Stuart  T. de Carvalho, Eng.ª

(Investigadora Auxiliar)

Faculdade de Engenharia
EDITAL

MESTRADO EM ENGENHARIA DE 
PROCESSAMENTO DE HIDROCARBONETOS

Académico e profissionalizante
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

INSTITUTO DE AMÊNDOAS DE MOÇAMBIQUE, IP
(IAM, IP)

ANÚNCIO DE CONCURSO 
O Instituto de Amêndoas de Moçambique, IP (IAM, IP), nos termos do artigo 32 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de 
Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº5/2016, de 8 de Março, convida empresas interessadas a apresentarem propostas para o Concurso 
em anexo.

Nº Concurso Objecto do 
Concurso Modalidade Garantia Provisória

Data de entrega 
e abertura das 

propostas

Hora de 
entrega das 
propostas

Hora de 
abertura das 

propostas

Valor do 
caderno

35A002141/IAM/DAQ/CP/
FUNG/12/2021

Fornecimento 
de Fungicidas e 

Insecticidas

Concurso 
Público

Lote 1:        1.300.250,00MT
Lote 2:           810.600,00MT       
Lote 3:           700.900,00MT
Lote 4:             55.150,00MT

7/1/2022 11.00 horas 11.15 horas 2.500,00MT

1. Os  Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou levantá- los no valor não reembolsável correspondente a 
cada caderno de encargos, na Sede do Instituto de Amêndoas de Moçambique, IP (IAM, IP), sito na Avenida Acordos de Lusaka nº1406, 2º andar, Maputo, Celular 
nº 87 30 69 660, no período normal de expediente,  mediante a apresentação do talão de depósito efectuado na conta nº 005218519003/BM, em nome do 
INCAJU.

2. As Propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado até  a data e hora dos dias indicados para o concurso e serão abertas em sessão pública na 
presenaça dos concorrentes que assim o desejarem.

3. O período de validade das propostas é de 120 dias.
4. Todas as propostas deverão estar acompanhadas de garantia provisória, as referidas garantias poderão ser prestadas em uma das seguintes formas.

a)Garantia Bancária
b)Cheque Visado
c)Título de Dívida Pública
d)Seguro de Garantia

A Autoridade Competente

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 

ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E 
RELIGIOSOS

CONSERVATÓRIA DO REGISTO 
CIVIL E NOTARIADO DE 

MARRACUENE

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS 
POR ÓBITO DE JUDITO FILIPE 

ZANDAMELA

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura pública de dois de 
Dezembro de dois mil e vinte e um, 
exarada de folhas quarenta e duas, 
do livro de notas para escrituras 
diversas, número um B, barra dois mil 
e vinte e um, desta Conservatória, com 
funções notariais, a cargo de António 
Almeida Carroça, Conservador e 
Notário Superior, foi celebrada uma 
Escritura pública de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de Judito Filipe 
Zandamela, de trinta e cinco anos de 
idade, casado com Angelina António 
Cossa, sob  regime de comunhão geral 
de bens, natural de Maputo, filho de 
Filipe Zandamela e de Rosita Júlio 
Matsimbe, com última residência em 
Marracuene, sem que tenha deixado 
testamento ou qualquer disposição de 
última vontade.
Que deixou como únicos e universais, 
seus filhos Rhosy Judito Zandamela, 
Winsamy Judito Zandamela e 
Judito Filipe Zandamela Júnior, 
todos menores de idade, naturais 
de Maputo, Marracuene e cidade de 
Maputo, respectivamente e residentes 
no distrito de Marracuene.
Que segundo a lei não há outras 
pessoas que lhes prefiram ou que 
possam concorrer a esta sucessão com 
os indicados herdeiros.

Que da herança fazem parte, bens 
móveis e imóveis e contas bancárias.
Está Conforme

Marracuene, aos seis de Dezembro de 
dois mil e vinte e um

O Técnico 
(Ilegível) 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO PROVINCIAL DE 

REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA 

E TRABALHO 
CARTÓRIO NOTARIAL DA MATOLA

EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO
HABILITAÇÃO DE HERDEIROS 
POR ÓBITO DE ODETE MARIA 
AMÁLIA RODRIGUES XAVIER

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura de vinte de 
Setembro de dois mil e vinte e 
um, exarada de folhas um a folhas 
dois verso, do livro de notas para 
escrituras diversas número cento 
e setenta e nove, traço “B”, deste 
Cartório Notarial, a cargo de 
ARNALDO JAMAL DE MAGALHÃES, 
Conservador e Notário Superior 
em exercício no referido Cartório, 
foi celebrada uma Escritura de 
Habilitação de Herdeiros por 
óbito de ODETE MARIA AMÁLIA 
RODRIGUES XAVIER, de sessenta 
e três anos de idade, no estado 
civil que era divorciada, natural 
de Maputo, natural de Chinde, 
filha de Fernando José Xavier e de 
Maria Rodrigues Xavier, com última 
residência no bairro Central.
Que a falecida não deixou 
testamento ou qualquer outra 
disposição de última vontade.
Deixou como únicos e universais 
herdeiros de seus bens, seus filhos: 
Fráuzia Adamo Xavier Americano 
Pereira, casada com Armando de 
Matos Pereira, natural da Beira e 
residente no bairro da Matola-Rio, 
Boane, Helton Alcâmate Issufo 
Americano, solteiro, maior, natural 
da Beira e residente na Beira, 
Humberto Jumá Americano, 
solteiro, maior, natural da Beira e 
residente no bairro da Matola-Rio, 
Boane.
Que segundo a lei não há pessoas 
que prefiram ou que possam 
concorrer a esta sucessão da 
herança aos indicados herdeiros.
Que da herança fazem parte bens 
móveis e imóveis.

Está Conforme

Matola, aos 17 de Dezembro de 2021

A Notária
(Ilegível) 116621294212939

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Banca Corporativa e de Investimento

absa.co.mz/pt/corporate-and-investment/

Isso é Africanicidade. Isso é Absa.

Vê mais do que
um copo de leite?
Nós vemos o momento em que toda uma sequência de eventos, que vai desde
a extração, processamento, armazenamento e distribuição, até chegar às mãos
do consumidor final. Nós temos as soluções bancárias holísticas e especializadas 
para maximizar cada etapa da sua cadeia de valor.

Se vê o que nós vemos, juntos, podemos ter um impacto positivo 
no seu negócio e nas comunidades nas quais opera.

Fale com o Banco que tem a coragem para imaginar 
e a vontade para fazer as coisas acontecerem.

 
 

Absa Bank Moçambique , SA (registado sob o número 101220982) é regulado pelo Banco de Moçambique.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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1. Compulsado o Cadastro Fiscal do Município de 
Maputo, constatou-se a existência de contribuintes 
em situação fiscal irregular, nos termos do Código 
Tributário Autárquico aprovado pelo Decreto 
63/2008, de 30 de Dezembro.

2. A Direcção Municipal de Planificação e Finanças 
convoca os contribuintes abaixo indicados para, no 
prazo de cinco (5) dias, contados a partir da data 
da publicação deste anúncio, comparecerem no 
Departamento de Receita, sito na Av. Karl Max N°173, 
1°andar, para tratarem de assuntos relacionados com 
o referido no ponto no 1, sob pena de o Município 
tomar o procedimento administrativo apropriado.

3. Para evitar concentração no local,  aos convocados ser-
lhes-á entregue um envelope contendo os detalhes da 
sua situação fiscal, incluindo o prazo de resposta.

LISTA C
N.B.: As listas A e B foram publicadas nas edições do 
jornal “Notícias” dos dias 16/08/2021 e 13/09/2021, 
respectivamente, e os processos dos contribuintes que 
não se apresentaram seguem os trâmites previstos na Lei 
Tributária.

1. A Competidora, Lda
2. Aayan Mohammad Hoon
3. Abcassam Mahomed Hanif Elias
4. Abdul Azize Mahomad
5. Abdul Gaffar Ahmed Osman
6. Abdul Gani
7. Abdul Ibraimo Satar
8. Abdul Karim
9. Abdul Razak Shahenaz Hanif
10. Abdul Satar de Jesus Bento
11. Abdul Wahab
12. Abdul Cadir Abdul Rehaman
13. Abdul M. Chikri
14. Abdul Remane Omar Cassamo
15. Abel Aziza
16. Abel Brauene Chambal
17. Abiba Jose Alves Pereira
18. Abílio Samuel Nhantsave
19. Acácio Felizardo Acácio
20. Adelina Costa Almeida Amadeu
21. Adelina Maria Fernanda Carlos Nhantumbo
22. Adelina Lourindo Manhique
23. Adelino Naftal Chongo
24. Adérito Paulo José Cossa
25. Adriano Fernandes Sumbane
26. Adriano Azael Mucate
27. Afonso Beiramar Maete
28. Afonso Faiela Chambe
29. Afua Ussemane Taquidir
30. Aida Amade
31. Albano Damo Camoto
32. Albazine Mário de Almeida
33. Albertina Simão Vilanculos
34. Alberto José Nascimento Chissano
35. Alberto Victor Sá
36. Alberto Djedje
37. Alberto Michavo
38. Alberto S. Cambula
39. Alberto Sansão Timóteo Mazize
40. Alcídio Hilario Nhanisse
41. Alda Lezi Alberto Manhique
42. Alexandre Alberto Mate
43. Alfredo Manjate
44. Alfredo Moisés Tembe
45. Alfredo Muiassane Paia
46. Alfredo Mussa
47. Alice Jeremias Rafael
48. Almeirindo Francisco Lopes
49. Alves Alferes Caetano Mendoso

50. Aly Miquidade Adam
51. Alzira Gomes Matusse
52. Amado Celestino Mabasso
53. Amália Alexandre Uamusse
54. Ambrósio Avelino da Fonseca
55. Amélia Alberto Novela
56. Américo Manuel Conceição
57. Amima Sirage Ismael
58. Amina Norgy Sicandar
59. Amina Sulemane Esmail
60. Amina Mohommad Zikak
61. Amina Abdul Remane Sable
62. Ana da Gloria Paulino Cândido
63. Ana Maria Marta
64. Ana A. T. Martins
65. Ana Maria Chanson
66. Ancha Aly Amade
67. André Valentim Gundana
68. Angélica da Graça Macuácua
69. Angélica Francisco Magaia
70. Angélica Horácio Macaneta
71. Ângelo Castigo Silvano Mavanga
72. Ângelo Raene Daira
73. Anísio Monjane Armando
74. António Cristo dos Santos
75. António Eugénio Balate
76. António Jamal da Silva
77. António Mainane Manhiça
78. António Marcelino Mirasse
79. António Mariano Soares
80. António Rosário
81. António Dias Mário Madime
82. António Manuel C. Mendes
83. António Paulo Elias Júnior Matonse
84. António Simbine
85. António Simone
86. António Sitóe
87. ARAMADO, Lda
88. Argentina Fernandes da Silva Magaia
89. Ariel Sebastião Simbine
90. Arlete Carlos José Cabral Tembe
91. Arlindo Ussene
92. Armando Fernando Manhiça
93. Armando Inroga
94. Armando Artur João
95. Armando Ferreira Leite
96. Arminda Pedro Mondlane
97. Armindo Francisco R. Chimarizene
98. Arone David Chilaule
99. Artur José dos Santos
100. Arvind Bica
101. Asif Mahomed Yousuf
102. Assane Sumalia
103. Assante Amélia dos Remédios Baquete
104. Assia Abdul Carimo
105. Associação dos Proprietários e Moradores do   

Bairro Sommershield - APMOS
106. Associação Desportiva Estrela Vermelha
107. Atália Sílvia Macamo
108. Atanas Hsristov Parpouro
109. ATEL - Telecomunicações e Sistemas, Lda.
110. Augusto Xadreque Penicela
111. Augusto António Generoso
112. Augusto dos Santos Guilande
113. Augusto Mateus Cuvilas
114. Aurélio Zefanias Chirrime
115. Auto Oliveira, Lda
116. Auto Rally, Lda.
117. Avelino Monteiro
118. Basit Gani
119. BAT – British American Tobaco 
120. Beleza Pereira Magaia
121. Belkise Vanisa Coelho Pinto
122. Belmiro José Rodolfo
123. Benedita Milagrosa Banze

124. Benedito Luís Januário
125. Benigna da Glória Messias
126. Benjamim Alves Mandlate
127. Bernardo Laisse Finiosse
128. Bernardo Fortunato Mataveia
129. Berta de Fátima Canana
130. Bhikha Ismael E Filhos, Lda
131. Biatriz Lúcia Langa
132. Blazia Biatriz de Sousa Pereira
133. Bruno Benedito Issufo de Oliveira
134. Buyisela Ruvimbo Mupazviriwo
135. Cacilda Luís Júlio da Silva
136. Caline Daúde
137. Calisto António Laurinda Bias
138. Calton da Conceição Madeira
139. Camurodine Taju Jafar
140. CAPCO - Contabilidade Auditoria
141. Carlitos Felipe Macuácua
142. Carlos Dinis Cabicho Lobua
143. Carlos António da Silva Duarte
144. Carlos Dicassegane Budana
145. Carlos Ernesto Saisse
146. Carlos Fidalgos Carvalho
147. Carlos Malate
148. Carlos Queirós
149. Carlota Johnston Cardoso
150. Carmina André Pondja
151. Carolina Muando Milice
152. Casa Jovem, Lda
153. Castro José Elias
154. Catija Ibraimo Budane
155. Catucha Trading, Lda
156. Cecília Augusto Jessen
157. Celina Monjane
158. CF Comunicações
159. Chamchereli Suleman
160. Chamussia Ismael
161. Cherim Banu Nalim Khan
162. COMMOTOR, Lda
163. Companhia Comercial João Ferreira dos Santos
164. Consórcio MAKABO e VA Serviços
165. CR Holding
166. Cudura Rachidir Seifo
167. Custódio Jacinto Ricardo
168. Custódio Figueiredo Raiz dos Mucudos
169. Damásio Dique Rangel Mabuza
170. Damião João Tangune
171. Damião Julião
172. Daniel Chico Coutinho
173. Danila E. Guiga Loforte
174. Danilo Neves Correia
175. Delfina Raul Malhanga
176. Delfina Samuel Zitha
177. Delfina Uisse Mabote
178. Deolinda Nicolau Jotamo
179. Dércio Luís Tomas Lourenço
180. Dilshad Mahomed Faruk
181. Domingos Bawane Tembe
182. Domingos dos Santos Rodrigues
183. Domingos Manuel de Jesus Paulino
184. Duarte Emílio Dlalane
185. Ebrahim Patel
186. Edite Amélia Ivone da Costa Ruas
187. Edson Lázaro Maunde
188. Eduarda Maria Flora
189. Eduardo José Duvane
190. Eduardo Trindade Costley-Wite (Herdeiros)
191. Elias João Chembene
192. Elias Sebastião Mussanhane
193. Elias Domingues Mandlate
194. Elisa Encarnação da Soledade 
195. Elisa Sebastião Quintas
196. Elsa Quinhas F. Carilho
197. Ema Tonela Laita
198. Emanuel Gerassimo Petrkakis

199. Emil Computer Centre, Lda.
200. Emília Paula Conceição
201. Emília Pedro Tembe
202. Emília Ilda Job
203. Emiliano Ribeiro da Silva
204. Emílio Arão Ricardo
205. Empresa Gemas de Moçambique
206. Ercília Arlete Muchanga
207. Ernesto Adriano Unguana
208. Ernesto Benene Tovela
209. Ernesto José Hunguane
210. Ernesto Jossane Chuma
211. Esperança Vanessa da Silva
212. Estevão Carlos Manjate
213. Estevão João Mavuio
214. Esther Kazilimani
215. Estúdio Corte Real
216. Eugénia João de Figueiredo
217. Eugénio Humberto Simão
218. Eugénio Augusto Nobre
219. Eunice Naftal dos Santos
220. Euro Predial, Lda
221. Eusébio Paulo Timba
222. Fábrica de Cintos e Malas
223. Faizal Ussemane Bay
224. Farida Ahmed
225. Fárida Esmael Laher
226. Fárida Mahomad Faruk
227. Farmácia Divino 
228. Fátima Rita M. dos Santos Cabral
229. Fátima Bibi Bermat Havia
230. Fátima Muhadice Abdul Carimo
231. Fátima Sidique de Castro
232. Fazilate Mahomed Fakir
233. Felipe Jamisse
234. Felismina Fausto Isaías
235. Félix Cossa
236. Fernanda Joaquim M.S. Tembe
237. Fernandes Domingos
238. Fernando Henrique Almeida
239. Fernando João Muchanga
240. Fernando Nhussa
241. Fernando Rafael Rangel
242. Fernando Urgel Antunes
243. Fernando Andrade Fazenda
244. Fernando Ernesto Alvaristo Pechisso
245. Fernando Júnior Macondro
246. Fernando Vicente Caifaz
247. Filipe Constantino Hunguana
248. Filipe José Bila
249. Filomena da Encarnacão Silva
250. Flor Francisco Manhique
251. Foliche Nhampossa
252. Fortunato Januário
253. Francisca Monteiro Costa Nobre
254. Francisco Jeque Rodrigues Júnior
255. Francisco Mechiço Andela
256. Francisco Vicente Fernando
257. Francisco José Julião Chacha
258. FRAMOL Rações de Moçambique
259. Gabriel da Cunha Amaral
260. Gabriel Zacarias Pechiço
261. Gafura Issufo
262. Gagendra Harman Mangalal
263. Gaide Zacarias Manhique
264. Gani Comercial, Lda
265. GEO Projectos e Construções
266. Geraldo Primeiro Chicume
267. Geraldo Chomuluane Mucavele
268. Geraldo Jossae Machevo
269. Germina Ndiasique
270. Gérsio Fernando da C Hamel
271. Gilberto Rodrigues Fuzano
272. Gilda Helen Macanze
273. Gilda José Chiluvane
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274. Gilda Araújo Escova
275. Gildo Abílio Sibumbe
276. Gimo Cândido Manungo
277. Godofredo Alexandre Uamusse
278. Golam Mahomed Adam
279. Golam Motores
280. Graça Inácio Zandamela
281. Graça Pinto
282. Guilherme Afonso Mussane
283. Guilherme Paulo Armando
284. Haik Degmadros
285. Hamida Abdul Cadir Chicalia
286. Hanifa Mamudo
287. Hansa Cumari
288. Hariche Arquissandas
289. Hassima Banu Abubacar
290. Hawa Bibi Mahomed Jossub
291. Hélder Joaquim dos Santos
292. Hélder Rafael Faife
293. Herculano A. Mondlane
294. Hermengarda Rosa Langa
295. Hey Sung Chun
296. Hilário Arnaldo
297. Horácio José Gongolo
298. Hortência Escolla
299. Hot Media
300. Humberto Henrique de Sousa
301. Ibrahim Hassan, Lda
302. Ibrahim Ismail Hatia
303. Imtiaz Mahomed Faruk
304. Imtiaz Mohamed Ussuf
305. Inácio Vicente Chipasso
306. Indústria de Borracha e Calçado, SARL
307. Inocência Ussene Ganda Moty Chambal
308. Inocente Vasco Mutimucuio
309. Instituto das Irmãs Franciscanas Maria   

 Auxiliadora
310. Irene Honuane
311. Iris Maria Mula Sitóe
312. Isabel Cândida Dias Paulino
313. Isabel Vilanculos
314. Isabel Maria da Fonseca
315. Isac Ossumane Amade
316. Isasbel Rosita João Chivoze
317. Ismail Mahamad Sidat
318. Issufo Momad Chona
319. Issufu Vali Issufu
320. Ivan António de Jesus Remane
321. Jacinta Luís Marrimane
322. Jacinto Elson Chemane
323. Jacinto Mabjaia
324. Jaime Alexandre Pessane
325. Jaime Cuna
326. Jantilal Harilal Talakchand
327. Januário Marcelo Chivale
328. Januário da Silva
329. Jeanette Maria Estevão Brand Wood
330. Jerónimo Gonçalves
331. Joana Clarice Amândio Zilhão Balói
332. João Agostinho Ribeiro Machado
333. João António Macuácua
334. João Buque
335. João Correia Quinhas
336. João Eugénio dos Santos
337. João Fabião Pefemula
338. João Guerra Joaquim
339. João António Buque
340. João Augusto Pais
341. João Bernardo Honwana
342. João Gabriel Fulane
343. João José Cossa
344. João Muahinde
345. João Simão
346. João Teixeira Martins
347. Joaquim Alexandre Janeiro Tembe
348. Joaquim António Macuácua
349. Joaquim José de Almeida
350. Jonas João Xirinda
351. Jorge Manuel Godinho
352. Jorge de Sousa Amado
353. Jorge Machava John
354. José Alberto de Brito Gamito
355. José Júlio Gospel Tandane
356. José Muarabo
357. José Chilaule
358. José Manuel L.M. de Azevedo
359. Joyotsana Dirajlal Cassam
360. Judite Perpetua Nemias Machava
361. Juleca Carim
362. Julficar Ahmad
363. Julieta Domingos Muchine
364. Julieta Elias Sitóe
365. Júlio António Domingos da Silva

366. Júlio Checane Tivane
367. Júlio Pedro Sitoe
368. Júlio Pedro Vicente Namarroi
369. Júlio Thenisse Tembe
370. Kalmesh Deugi
371. Kassui Khene Gulamo Mahomed
372. Kican Corretores de Seguros, SA
373. Kiranchande Navinchandre
374. Kishan Kumar Cantilal
375. Kiwane Publicidade
376. LAM - Linhas Aéreas de Moçambique
377. Laila S. Aboobakar 
378. Laray Hills, Lda
379. Latifa Sulemane
380. Leonisio Miguel Matabel
381. Leonor Cristina Dilate
382. Leopoldina Ferreira
383. Lídia António da Silva Soares
384. Lily Augusto Babum
385. Lina Elizabeth Brita Simão
386. Linne Elizabeth Longley
387. Liza dos Santos Mota e Mara dos Santos
388. Lourenço Ogesse
389. Lourenço Sebastião e Horácio Dambo
390. Lourenço Assuola
391. Lucas Chicucuza Macaringue
392. Lucas Diogo Zuarika
393. Luciana Francisco Valói
394. Lucinda Odete Massingue
395. Lucinda de Sousa Barros
396. Luís Beteluel Mapossa
397. Luís David Zefanias
398. Luís Filipe dos Santos Costa Nunes
399. Luís Magaço Júnior
400. Luís Manuel Pedro Joaquim Zico
401. Sociedade Financeira Lunat, SARL
402. Mahamudo Murricho
403. Mahebebu Mussa Osman
404. Mahmadaly Momade Sulemane
405. Mahomed Haroom
406. Mahomedzicar Osman
407. Mahose Kamate
408. Maimuna Mussa Mussagy
409. Maior Confianca Marketing e Serviços
410. Mamade Faruk Nurmamade
411. Mamed Hanif
412. Manuel Fernando Morais
413. Manuel Jaime Eusébio Ofiço
414. Manuel João Damata
415. Manuel João Massarongo
416. Manuel Domingos Silva
417. Manuel João Cuamba
418. Márcia Rosa Félix Pinto
419. Marco Alexandre Ribe Conde
420. Marcos Amiel de Araújo
421. Marcos André Honwana Zacarias
422. Mares, Lda
423. Margarida Paulo
424. Maria Alexandrina da Fonseca
425. Maria Alice Chambule
426. Maria de Lurdes Mateus Mabunda
427. Maria Fátima Dias Varela
428. Maria Isabel Macie
429. Maria Odete Carvalho Marques Catarino
430. Maria da Graça Franco de Velasco Santos
431. Maria Helena Romão
432. Maria J Prata Dias Texeira
433. Maria Manuela Gaveta
434. Mariam Bibi Makda Seedat 
435. Mariene da Conceição dos Santos Coelho
436. Marin Trading
437. Marinela de Oliveira
438. Mário Fenhane
439. Mário George da C. Albasine
440. Mário Samissone Mandlate
441. Mariza de Encarnação Bonnet Arvelos
442. Marta Langa e Laila Lucas Sitoe
443. Martinho dos Santos Nhale
444. MBC Consulting, Lda.
445. Medimoc, SARL
446. Medis Farmacêutica
447. Mellenth Assunção
448. Miguel Aurélio Maússe
449. Miguel Samuel
450. Miguel Inácio Novela
451. Millennium Developers
452. Milo Rajnbali
453. Misen, Lda
454. Mohamad Hand  
455. Mohamed Afzal Ibraimo
456. Mohamed Salim Abhavali
457. Mohomad Idume
458. Mohomed Assif Umar

459. Mohomed Shair Momade Anifo
460. Moisés da Silva Cumbe
461. Momad Ikbebal
462. Momad Iquibal Gulam
463. Momed Cassamo
464. Monarch Properties, Lda
465. Mónica Lands Corporation, Lda
466. Monteiro Cumaio António
467. Moossa Ismail Hatia
468. Moreno Pedro Albino Muianga
469. Morgado Langa
470. Movitel, SA
471. Moz Top Energia 
472. Moza Banco 
473. Mucindo Afonso Macuácua
474. Mudassua Pariela
475. Muhammad Farred
476. Muhammad Ali
477. Muhammad Tamim Raza Attari
478. Muntaz Abdul Satar
479. Mussa Jussa Mussa 
480. Muztabana Abdul Gani
481. Myl Investimentos
482. Nádia Brito
483. Nadime Aboobakar Gadyt Mahmood
484. Nadja Remane Gomes
485. Nafissa Prenji
486. Nafiza Amade Sidique
487. Naira Margarida Paz da Conceição
488. Najima Abdul Satar
489. Nascimento de Matos Francisco
490. Nazia Mohamad Yussuf
491. Ndizeye Severim
492. Nélia Artemisa da Graça Mutisse
493. Nelma Laura da Conceição
494. Nor Alexandre Dlate
495. Nuno de Oliveira
496. Nuno Fernando Cassamo Resende
497. Nurjha Esmail Suleman
498. Odete Sebastião Luís Alfinete
499. Olga Maria Mulima
500. Olinda Ibrahimo
501. Oliveira F. Mussal
502. Omar Amisse Assumena
503. Omar Khan
504. Organização Matsombe
505. Orlando Banguange
506. Padaria e Pastelaria Aziz, Lda
507. Padaria Moçambique, Lda
508. Pagode Comercial, Lda
509. Palmira Judith Justino Mussa
510. Parulbem Himatlal Rajpara
511. Paula Virade Chapatica
512. Paulo Dionísio da Conceição Chaúque
513. Paulo Samo Gudo
514. Paulo Guilherme
515. Paulo Muchacha
516. Pedro Brasil e Arménio Bunacho
517. Petter Miguel de Oliveira
518. Pires Daniel Manuel Sengo
519. Planeta, Lda
520. Plautila da Conceição
521. Plínio Francisco José
522. Policarpo Maria do Rosário Napica
523. Prassad Visnum 
524. Qader e Razia, Lda
525. Rafael Uane
526. Rafael Chissano
527. Rafael Pedro
528. Raimundo Uahala
529. Rajuikant Laullu Vallabh
530. Ratiba Omar
531. Rauf M. Rafik Muhammad I. Sidat
532. RCJ Imobiliária, Lda
533. Rebeca Glória Gomes
534. Ricardo Muagora Amaral
535. Ricardo Taimo Chilengue
536. Rico Agento
537. Ritos Bernardo Manhice
538. Roberto Mahala Concha
539. Rodrigues Masquil
540. Rogério Perreira Ossemane
541. Rosa Araújo de Sousa
542. Rosita Maria Morais
543. Rosmina Farida Bava
544. Rovuma Construções
545. Rubão Chequefane Mondlane
546. Rui Michel Mahomad Fernandes
547. Rute da Silva Magaia
548. Rute Júlio Paindane
549. Ruth Henriques Jaime Turatsinze
550. Ruth Abiatar Cossa 
551. Sábado José

552. Saber Amad Mussa Omargi
553. Sadia Muhamudo Chicala
554. Sahid Mahomed Aslam
555. Saleem Ahmed Abdul Karim
556. Salma M.E.S. Arif 
557. Salomão Mabunda Sitóe
558. Salvador Manhiça
559. Salvador Valentim Mazivila
560. Sanjay Kanani
561. Santos Oliveira
562. Sara Mohammad Jawaid
563. Saraia M Sultan Carrilho
564. Sarra Choi Lin Wa
565. Selemane Jamal
566. Simião Lopes
567. Sérgio Manuel Capel de Oliveira
568. Sérgio do Carmo de Almeida Marques
569. Sérgio Inácio Cassamo Chitará
570. Shahida Abdul Wahid e Wahid
571. Sharifa Dawjete Szafman
572. Shenice Joel Samo Gudo Iman e Franciely Gudo
573. Shuguang Xu e Yue Liu
574. Sidónio Sitóe
575. Siexpo, Lda
576. Sulemane Salimo
577. Simões Nassone Miambo
578. Smart Imobiliários, Lda
579. Snack Bar Rossio
580. Sociedade de Investimentos Turísticos
581. Sociedade Hotéis de Moçambique
582. Sociedade Têxtil de Maputo
583. Sofia Alexandre de Menezes Ruas
584. SOGECOA
585. Solanje Mariza Pereira dos Santos
586. SOMODISCO – Sociedade Moçambicana de   

 Disco
587. Sónia Maria de Ornelas Fortes
588. Sónia Pedro Tembe
589. Sousa Chico Joaquim
590. Subhan Mustafa
591. Suleim Goolam Nabi
592. Sulemane Momade Faquir
593. SYM Logistic / Procurement, Sociedade   

 Unipessoal
594. Tabacaria Polamarte, Lda.
595. Taila Machungo Carrilho
596. Tânia Margaret Pires da Conceição Finocchi
597. Tchuma – Cooperativa de Crédito e   

 Poupança, SARL
598. Teófilo Francisco Nhangumele (seu    

 representante/procurador)
599. Teresa Maria Langa
600. Tintas CIN
601. Tipografia ABC, Lda
602. Titos Joaquim Macuácua
603. Tomás Mulcamura Alfer
604. Twin City
605. União Moçambicana da Igreja Adv. Sétimo Dia
606. Ussemane Noor Issa Lala
607. Ussene Abdul Remane Badru
608. Valentina da Luz Guebuza (herdeiros)
609. Van-El Zimpeto
610. Vânia Helena Manhique
611. Vasco Baúle de Oliveira Nhandamo
612. Vasco Henriques Guimarães
613. Vasco Sitóe
614. Vasconcelos Porto e Associados
615. Verónica Faria Nunes Barradas
616. Verónica Micas José
617. Victor da Costa
618. Victor Manuel Pereira de Nascimento
619. Victor de Jesus F. Martins
620. Virgílio Duarte dos Reis 
621. Virgílio Aires do Nascimento
622. Virgínia Cacilda Píndula
623. Virgínia Fausto Macamo
624. Virgínia Jeremias Pedro
625. Virgínia Gabene
626. Visa House Soc Med Imobiliária, SA
627. Waheeduzaman Mamodamin
628. Wazir Ahmed Akbarali
629. Xibamo Publicidade
630. Yacoob Ahmed Lunat
631. Yashuntilal Vajecuade
632. Yasmin Abdul Habibo
633. Yumna Bhika
634. Yung Young Park
635. Zacarias Alexandre Ombe
636. Zacarias Mirassi
637. Zeituna Sulemane Dauto Gundo

A Direcção de Planificação e Finanças
Ilegível
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A Faculdade de Engenharia da Universidade Eduardo Mondlane 
pretende lançar a 10ª edição do Curso de Preparação para 
Candidatos ao Mestrado em Engenharia do Petróleo, com 
o início previsto para meados de Março de 2022 e com uma 
duração aproximada de 10 meses. Este curso de Pós-Graduação 
é um pré-requisito fundamental para os candidatos ao Mestrado 
em Engenharia do Petróleo, que não possuam uma licenciatura 
neste ramo específico de engenharia.

ORGANIZAÇÃO DO CURSO E PLANO DE ESTUDOS
O curso de preparação é composto por quatro disciplinas 
nucleares, leccionadas em regime semestral (duas em cada 
semestre) e no período pós-laboral. No curso são leccionados 
conteúdos de base, para o ramo de Engenharia do Petróleo, 
e abrangem as áreas das ciências geológicas, engenharia de 
reservatórios, perfuração e produção. 

INÍCIO E LOCAL DO CURSO
O curso de Preparação para os Candidatos ao Mestrado em 
Engenharia do Petróleo tem o seu início previsto para o mês de 
Março de 2022. As aulas decorrerão nas instalações do Campus 
da Faculdade de Engenharia, sitos na Av. de Moçambique, km 1,5, 
na Cidade de Maputo.

ELEGIBILIDADE
Os interessados em ingressar neste curso devem ter, pelo menos, 
o grau de licenciatura ou equivalente, numa área de Engenharia, 
preferivelmente Química, Mecânica ou Civil. A classificação média 
mínima obtida na licencitura é de 14 valores. Excepcionalmente, 
poderão ser admitidos candidatos com uma média de, pelo 

menos, 12 valores, desde que possuam uma experiência 
profissional comprovada numa área relevante para este curso, 
por um período não inferior a três anos.

PROCEDIMENTOS PARA A CANDIDATURA
A Faculdade de Engenharia convida os interessados a enviarem 
os seguintes documentos:

•	 Carta de manifestação de interesse em frequentar o curso, 
dirigida ao Director do Curso, em Inglês;

•	 Curriculum Vitae (CV), em Inglês;
•	 Diploma de conclusão do curso de licenciatura ou 

equivalente;
•	 Certificado das disciplinas feitas durante o curso de 

licenciatura ou equivalente, contendo as respectivas 
classificações;

A submissão das candidaturas deve ser feita até sexta-feira, 
17 de Dezembro de 2021. Os interessados deverão enviar a 
documentação de candidatura em formato electrónico para o 
seguinte endereço de e-mail: petroeng@uemep.uem.mz

As vagas são limitadas, para além da avaliação documental os 
candidatos serão submetidos a uma entrevista para defenir  o seu 
nível de preparação e domínio da língua inglesa. Os candidatos 
com maior viabilidade serão contactados para o efeito. Encoraja-
se a candidatura de jovens recém-graduados. Em condições de 
igualdade de circunstâncias serão admitidos candidatos do sexo 
feminino.

O período das inscrições será anunciado na data de publicação das 

listas dos candidatos admitidos. Será solicitada documentação 
adicional para a formalização deste acto.

TAXAS E PROPINAS
Os candidatos admitidos ao Curso de Preparação para os 
Candidatos ao Mestrado em Engenharia do Petróleo estão 
sujeitos aos seguintes pagamentos: 

•	 Taxa Anual de Inscrição, no valor de 7.000,00MT;
•	 Propina Mensal de 6.500,00MT, a ser paga durante 10 

meses.

INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS
O programa é oferecido na Língua Inglesa. Para mais informações 
sobre o curso e o processo de candidatura, os interessados 
poderão visitar:

https://uempe-public.sharepoint.com
ou www.engenharia.uem.mz

ou dirigir-se à Secretaria de Pós-Graduação da FE-UEM, no Campus 
da Faculdade de Engenharia da UEM, na Av. de Moçambique,                      
km 1.5, Maputo.

Maputo, aos 22 de Novembro de 2021

A Directora da Faculdade

(Doutora Irene Stuart T de Carvalho, Engª)

    FACULDADE DE ENGENHARIA
 E D I T A L

CURSO DE PREPARAÇÃO PARA CANDIDATOS AO MESTRADO EM ENGENHARIA DO PETRÓLEO (PROPEDÊUTICO) 
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A Faculdade de Engenharia da Universidade Eduardo Mondlane (FE-
UEM) leva ao conhecimento público que estão abertas vagas para 
candidaturas para a frequência da 9ª edição do curso de Mestrado 
em Engenharia do Petróleo. O objectivo fundamental deste curso é a 
formação de Engenheiros do Petróleo contribuindo para uma maior 
participação de moçambicanos nas actividades de exploração e 
produção de gás e petróleo em Moçambique.

ORGANIZAÇÃO DOS CURSO E PLANO DE ESTUDOS

O Curso de Mestrado em Engenharia do Petróleo, ministrado pela FE-
UEM é  um mestrado académico, com disciplinas que totalizam 120 
créditos.  O curso, que tem a duração de dois (2) anos, é composto 
por oito (8) disciplinas nucleares, ministradas no período pós-laboral, 
em regime semestral e na Língua Inglesa. Os conteúdos leccionados 
abrangem, entre outras, as áreas de análise de formações geológicas, 
matemática de fluídos em meios porosos, engenharia de reservatórios, 
técnicas de perfuração e finalização de furos, e engenharia de produção. 
A este leque de disciplinas, adicionam-se seminários técnicos e de 
investigação, culminando com uma dissertação.

INÍCIO E LOCAL DO CURSO

O curso tem o seu início previsto para o mês de Março de 2022. As aulas 
decorrerão nas instalações do Campus da Faculdade de Engenharia, 
sitos na Av. de Moçambique, km 1,5, na Cidade de Maputo.

ELEGIBILIDADE

Poderão candidatar-se os titulares de um grau de Licenciatura ou 
equivalente numa área relevante para a Engenharia do Petróleo, e 

que tenham obtido uma classificação mínima média de 14 valores. 
Excepcionalmente, poderão ser admitidos candidatos que tenham 
obtido pelo menos uma média de 12 valores, desde que possuam 
experiência profissional comprovada numa área relevante para o curso, 
por um período não inferior a três (3) anos.

Para o caso de candidatos que não possuam uma licenciatura na área de 
Engenharia do Petróleo será considerada como vantagem, na avaliação, 
a conclusão com sucesso, do curso de Preparação (Propedêutico) para 
Candidatos ao Mestrado em Engenharia do Petróleo leccionado na FE-
UEM ou equivalente. 

  PROCEDIMENTOS PARA A CANDIDATURA

Constituem documentos para a candidatura os seguintes:

•	 Carta de manifestação de interesse em frequentar o curso, 
dirigida ao Director do Curso, em Inglês;

•	 Curriculum Vitae (CV), em Inglês;

•	 Diploma de conclusão do curso de licenciatura ou equivalente;

•	 Certificado das disciplinas feitas durante o curso de licenciatura 
ou equivalente, contendo as respectivas classificações;

•	 Certificado de conclusão do curso propedêutico ou equivalente.

As candidaturas devem ser feitas até sexta-feira, 21 de Janeiro de 
2022, enviando a documentação em formato electrónico para o endereço 
de e-mail: petroeng@uemep.uem.mz. Apenas serão contactados e 

convidados para uma entrevista os candidatos pré-seleccionados com 
base na avaliação documental.

MATRÍCULAS E INSCRIÇÕES

O período das matrículas e inscrições será anunciado na data de 
publicação das listas dos candidatos admitidos. Será solicitado 
documentação adicional para a formalização destes actos.

TAXAS E PROPINAS

Os candidatos admitidos estão sujeitos aos seguintes pagamentos: 

•	 Taxa Anual de Inscrição, no valor de 7.000,00MT;

•	 Propina Mensal de 14.000,00MT, a ser paga durante 10 me-
ses/ano, durante os 2 anos da sua duração.

INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS

Para mais informações sobre o curso e o processo de candidatura, os 
interessados poderão visitar:

https://uempe-public.sharepoint.com
ou www.engenharia.uem.mz

ou dirigir-se à Secretaria de Pós-Graduação da FE-UEM, no Campus da 
Engenharia da UEM (Av. de Moçambique km 1.5), em Maputo.

Maputo, aos 17 de Novembro de 2021

   A Directora da Faculdade 

   (Doutora Irene Stuart T. de Carvalho, Eng.ª)

 E D I T A L
MESTRADO EM ENGENHARIA DO PETRÓLEO

12810MEP-FE-20120/ Edital

CPMEP-FE-2021/ Edital

Acesse: https://t.me/Novojornal
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1. Introdução
1.1. Nos termos do estabelecido pela Lei nº 27/2009, de 29 de Setembro, que Regula a Actividade do Ensi-

no Superior, Artigo 4: Acesso ao Ensino Superior, torna-se público que irão decorrer Exames de Admis-
são à Universidade Rovuma, para todos os cursos: laborais, pós-laborais e à distância, a abrirem 
no Ano Académico 2022.

1.2. Os Exames irão decorrer numa única época, de 25 a 28 de Janeiro de 2022.

1.3. Poderão candidatar-se às provas de Exames de Admissão, os indivíduos que preencham os seguintes 
requisitos:

•	 Graduados do Ensino Secundário Geral que tenham concluído a 12ª classe do Sistema Nacional de 
Educação (SNE);

•	 Graduados habilitados com nível equivalente à 12ª classe do SNE, para a continuação dos estudos.

1.4. Aconselha-se que a escolha dos cursos pelos candidatos esteja em concordância com o preceituado 
nos termos do Diploma Ministerial número 68/96, de 7 de Agosto, que reformula o Plano de Estudos 
do 2º Ciclo do Ensino Secundário Geral, instituindo os grupos A, B e C, que constituem a base de acesso 
aos cursos nas Instituições do Ensino Superior.

2. Processo de Candidaturas
2.1. Para o ano académico 2022, a forma de candidaturas é exclusivamente online.
2.2. As candidaturas online para o processo de admissão na Universidade Rovuma decorrem de 26 de 

Novembro a 24 de Dezembro de 2021.
2.2.1. Para  o efeito, os candidatos deverão efectuar o cadastro num dos seguintes endereços da Comissão 

de Exames de Admissão: 
•	 https://comissao.up.ac.mz 
•	 https://comissao2.exames.up.ac.mz  ou o link directo: http://41.94.18.25 

2.2.2. O  candidato só é permitido concorrer a uma das quatro (4) Universidades as quais realizam 
exames de admissão com a UniRovuma, onde deverá escolher apenas um curso. Assim, não é 
permitido efectuar mais de uma inscrição na plataforma, devendo possuir um único código de 
candidato.

2.3. A instrução do processo de candidatura far-se-á mediante a confirmação bancária do pagamento da 
inscrição feita online. O candidato deve pagar o valor total de 900,00MT (novecentos meticais), 
usando obrigatoriamente a ENTIDADE e a REFERÊNCIA bancárias geradas pelo sistema no acto da 
pré-inscrição.

Nota: A falta de uso da entidade e referência, no acto de pagamento, impossibilita a feitura da associação 
candidato – inscrição. Nesse caso, a Comissão de Exames não se responsabiliza pela validação ou 
reembolso de pagamentos feitos sem a observância das instruções facultadas no presente Edital.

2.4. Procedimentos de Inscrição:
a) Acesse ao portal da Comissão de Exames de Admissão por um dos seguintes sites:

•	 https://comissao.up.ac.mz 
•	 https://comissao2.exames.up.ac.mz  o link directo: http://41.94.18.25 

b) Efectue o cadastro no sistema, preenchendo os seus dados pessoais e escolhendo a sua senha e o seu o 
usuário (username). Atenção: conserve bem a sua SENHA e o seu USUÁRIO. 

Nota: A perda dos dados de acesso (USUÁRIO e SENHA) impossibilita a conclusão do processo de 
inscrição. A comissão não se responsabiliza pela recuperação de dados de acesso extraviados 
(Senha e Usuário). Em caso de perda dos dados de acesso, recupere-os através da opção 
“recuperação” disponível na plataforma. 

c) Após o cadastro, entre no sistema usando o seu usuário (username) e a sua senha (password) para 
finalizar a pré- inscrição, escolhendo a província de candidatura, o regime, a Universidade onde deseja 
estudar, o curso, etc..

d) Anote cuidadosamente ou imprima a ENTIDADE e a REFERÊNCIA geradas pelo sistema.
e) Os pagamentos devem ser efectuados exclusivamente no Millennium BIM. Para o efeito, dirija-

se a qualquer ATM do Millennium BIM, procure pela opção PAGAMENTOS e seleccione a opção 
PAGAMENTO DE SERVIÇOS. De seguida, digite a ENTIDADE, a REFERÊNCIA e o Valor da inscrição 
(900,00MT).

f) O pagamento da inscrição pode também ser efectuado através da LINHA BIM, BIM-SMS, BIM-INTERNET 
BANKING ou por DEPÓSITO DIRECTO em qualquer BALCÃO BIM, usando a Entidade e a Referência 
recebidas.

g) Consulte o estado da sua inscrição no sistema ou via plataformas mobile UPKwiK Lite, dois dias úteis 
após o pagamento.

h) A Comissão de Exames de Admissão não se responsabiliza pelos inconvenientes resultantes de 
pagamentos efectuados noutra instituição bancária diferente da mencionada na alínea e) do 
2.3. 

Nota: Todas as consultas (confirmação de Inscrição, Horários de Exames, Salas de Exames e 
Resultados) deverão ser feitas no sistema ou via plataforma moblie UPKwiK Lite. Assim, não é 
preciso se deslocar à Universidade para a confirmação da inscrição. 

i) A Comissão de Exames não se responsabiliza por qualquer acto que resulte do preenchimento 
incorrecto de dados, quer no sistema, quer no banco. As alterações serão possíveis unicamente antes 
da confirmação bancária. Após esta fase, para qualquer alteração, será preciso solicitar uma anulação 
e uma nova inscrição junto da comissão, o que irá implicar um novo pagamento.

2.5. O valor pago para o processo de inscrição não é, em circunstância alguma, reembolsável.

2.6. Os candidatos provenientes de instituições parceiras, com convénios, devem obrigatoriamente 
seguir estritamente as instruções que serão fornecidas pelas respectivas instituições. 

3. Processo de Inscrições
3.1. O pagamento da inscrição decorrerá de 26 de Novembro a 24 de Dezembro de 2021. Qualquer 

pagamento feito fora deste período não terá efeito na validação da inscrição.

3.2. É imperioso que o candidato indique claramente, no acto da inscrição, o Curso, a Universidade, o Re-
gime em que pretende estudar em concordância com o presente Edital. O não cumprimento estrito 
desta orientação, por imperativo organizacional, anula a candidatura.

3.3. O candidato deve anotar e reter o CÓDIGO (cinco dígitos), a si atribuído para efeitos de exames, atra-
vés do qual será reconhecido como candidato durante o processo de exames de admissão.

3.4. As informações sobre os locais de realização dos exames (escolas e salas) serão disponibilizadas na 
plataforma da Comissão de Exames de Admissão e por via da plataforma mobile UPKwiK Lite, até uma 
semana antes do arranque dos exames. É obrigação do candidato consultar a informação e reconhe-
cer o local de realização dos seus exames até 72 horas antes da data de realização dos exames.

3.5. Não serão atendidas reclamações sobre nomes, cursos, regimes ou local de realização dos exames 
durante a semana dos exames.

3.6. Candidatos com necessidades especiais devem fornecer essa informação no campo apropriado do 
formulário de inscrição.

4. Processo de Realização dos Exames
4.1. Os Exames de Admissão serão realizados nas seguintes locais:

MAPUTO
– UPM, Bloco I, Rua Comandante Augusto Cardoso, Nº135; Bloco II, Av. De Trabalho Nº 
2624, (Campus da Lhanguene); Av. Eduardo Mandane, Nº 955 (Faculdade de Ciências 
de Educação Física e Desporto) e outras escolas;

XAI-XAI - Escola Secundária Joaquim Chissano

MAXIXE - Escola Secundária 29 de Setembro

BEIRA – Universidade Licungo, e outras escolas; 

QUELIMANE – Universidade Licungo: Campus Universitário de Coloane; Campus Murropue e outras 
escolas; 

CHIMOIO – Universidade Púnguè, Campus Heróis Moçambicanos e Instituto Agrário de Chimoio;

TETE – Universidade Púnguè, Extensão de Tete; 

NAMPULA – Campus Universitário de Napipine e outras escolas; 

NACALA - Pousada de CFM – Cidade Baixa

CABO DELGADO
– Cidade de Pemba (Novo Centro) – Centro de Recursos da UniRovuma e outras 
Escolas
-  Montepuez – Campo Universitário de Nkoripo

NIASSA – Lichinga – Campus Universitário de Chiuaula. 

4.2. Não será permitida a realização de exames fora do local (escola e sala) previamente indicado nas 
plataformas. 

4.3. Os Exames de Admissão obedecerão ao seguinte calendário:

Data Disciplinas Hora

Terça -Feira
25/1/2022

Aptidão Física 
Aptidão em Desenho

Fundamentos de Filosofia

8.00
8.00
8.00

Geografia 10.30

Química 14.00

Quarta-Feira
26/1/2022

Inglês 8.00

Matemática 10.30

Quinta-Feira
27/1/2022

Francês 8.00

Física 8.00

Biologia 10.30

História 14.00

Sexta-Feira)
28/1/2022

Português I 8.00

Português II 10.30

Obs.: Para a realização do Exame de Aptidão Física é obrigatório a apresentação de um atestado de saúde, 
passado pelo Centro de Profilaxia e Exames Médicos.

4.4. No dia do exame, é obrigatório trazer consigo:
a) O Bilhete de Identificação ou um documento válido com fotografia actual.
b) A Máscara (o uso da mascara é obrigatório no local de realização de exame).

4.5. Os candidatos devem apresentar-se junto das respectivas salas de exame 45 minutos antes do início do 
exame, munidos de um documento de Identificação válido, que contenha uma fotografia.

4.6. Na realização dos exames, dever-se-á usar de preferência um lápis de carvão HB. Pode usar-se também 
uma esferográfica preta ou azul.

4.7. Nos locais de realização de exames, não é permitido o uso de esferográfica vermelha, corrector, di-
cionário, máquina de calcular, telemóvel/smartphone, smartwatch (relógios inteligentes) e ou-
tros dispositivos electrónicos.

4.8. Na sala de exames não é permitida a entrada de candidatos munidos dos itens mencionados no ponto 

4.9. Os exames de admissão serão de escolha múltipla, com excepção dos exames de Aptidão Física e Apti-
dão em Desenho. Para o exame de Aptidão Física, as instruções para a sua realização serão antecipada-
mente afixadas no local de exame.

UNIVERSIDADE ROVUMA
COMISSÃO CENTRAL DE EXAMES DE ADMISSÃO

Campus de Napipine, Tels: 849052376; E-mail: exameadmissao@unirovuma.ac.mz  Nampula-Moçambique

EDITAL 
EXAMES DE ADMISSÃO À UNIVERSIDADE ROVUMA

ANO ACADÉMICO 2022 

Acesse: https://t.me/Novojornal
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5. Reclamações 
Reclamações que derivem de erros cometidos pelos candidatos quer por incumprimento das normas 
emanadas neste processo de exames quer por inobservância dos prazos estabelecidos no presente Edital não 
serão atendidas.

6. Esclarecimentos 
Para qualquer esclarecimento adicional, contacte a Comissão de Exames pelos contactos abaixo:

Email: exames.admissao@up.ac.mz / exameadmissao@unirovuma.ac.mz  
Telefone: «00258-849002085  (no período das 8.00 às 16 horas)

7. Cursos, Regime, Vagas e Disciplinas de Exame
7.1. Cursos que admitem ingressos para o Ano Académico 2022 e os respectivos números de vagas:

7.1.1. UNIVERSIDADE ROVUMA- NAMPULA

Faculdade de Ciências Naturais, Matemática e Estatística

Nr. Cursos Regime Vagas Disciplinas de Exame Requisito para o Acesso

09
Lic. em Ensino de Biologia (Napipine) L 40 Biologia e Química

12B do SNE
(ou equivalente)

Lic. em Ensino de Biologia (Nampula) EaD 75 Biologia e Química

10
Lic. em Ensino de Química (Napipine) L 40 Biologia e Química

Lic. em Ensino de Química (Nampula) EaD 75 Biologia e Química

11 Lic. em Ensino de Física (Napipine) L 40 Matemática e Física

12B, 12C do SNE
(ou equivalente)

12 Lic. em Ensino de Matemática 
(Napipine) L 40 Matemática e Física

13

Lic. em Estatística e Gestão de 
Informação (Napipine) L 40 Matemática e Física

Lic. em Estatística e Gestão de 
Informação (Napipine) PL 55 Matemática e Física

Subtotal 405

Faculdade de Engenharia e Ciências Tecnológicas

Nr. Cursos Regime Vagas Disciplinas de Exame Requisito para o Acesso

14 Lic. em Educação Visual (Napipine) L 40 Apt. Desenho e 
Matemática

12C do SNE
(ou equivalente)

15
Lic. em Engenharia Civil (Napipine) L 40 Matemática e Física

12B, 12C do SNE
(ou equivalente)

Lic. em Engenharia Civil (Napipine) PL 55 Matemática e Física

16

Lic. em Engenharia Informática 
(Napipine) L 40 Matemática e Física

Lic. em Engenharia Informática 
(Napipine) PL 55 Matemática e Física

17

Lic. em Engenharia Electrónica 
(Napipine) L 40 Matemática e Física

Lic. em Engenharia Electrónica 
(Napipine) PL 55 Matemática e Física

18 Lic. em Informática Aplicada 
(Nampula) EaD 75 Matemática e Física

19 Lic. em Engenharia Mecânica 
(Napipine) L 40 Matemática e Física

20 Lic. em Engenharia Eléctrica 
(Napipine) L 40 Matemática e Física

Subtotal 480

Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais

Nr. Cursos Regime Vagas Disciplinas de Exame Requisito para o Acesso

21

Lic. em Gestão de Empresas 
(Napipine) L 40 Português I e 

Matemática

12A, 12B, 12C
do SNE

(ou equivalente)

Lic. em Gestão de Empresas 
(Napipine) PL 55 Português I e 

Matemática

22 Lic. em Recursos Humanos (Napipine) PL 55 Português I e 
Matemática

23
Lic. em Contabilidade (Napipine) L 40 Português I e 

Matemática

Lic. em Contabilidade (Napipine) PL 55 Português I e 
Matemática

24 Lic. em Economia (Napipine) L 40 Português I e 
Matemática

Subtotal 285

Faculdade de Geociências

Nr. Cursos Regime Vagas Disciplinas de Exame Requisito para o Acesso

25 Lic. em Geologia (Napipine) L 40 Química e Física
12B do SNE

(ou equivalente)
26 Lic. em Gestão Ambiental e Des. 

Comunitário (Napipine) PL 55 Geografia e Português II

27 Lic. em Ensino de Geografia 
(Napipine) L 40 Geografia e História 12A

Subtotal 135

Faculdade de Ciências Alimentares e Agrárias

Nr. Cursos Regime Vagas Disciplinas de Exame
Requisito 

para o 
Acesso

28 Lic. em Ciências Alimentares (Napipine) PL 55 Biologia e Química
12B do SNE

(ou 
equivalente)

Subtotal 55

Faculdade de Direito

Nr. Cursos Regime Vagas Disciplinas de Exame
Requisito 

para o 
Acesso

29
Lic. em Direito (Napipine) L 40 Português II  e História 12A do SNE

(ou 
equivalente)Lic. em Direito (Napipine) PL 55 Português II e História

SubTotal 95

Instituto Superior de Transporte Turismo e Comunicação - Nacala

Nr. Cursos Regime Vagas Disciplinas de Exame
Requisito 

para o 
Acesso

30 Lic. em Gestão de Empresas (Nacala) PL 55 Português I e 
Matemática

12A,12B, 12C
do SNE

(ou 
equivalente)

31 Lic. em Gestão de Recursos Humanos 
(Nacala) L 40 Português I e 

Matemática

32 Lic. em Gestão Ambiental e Des. 
Comunitário (Nacala) PL 55 Português I e Geografia

Subtotal 150

TOTAL NAMPULA 2007

7.1.2. UNIVERSIDADE ROVUMA- EXTENSÃO DE NIASSA

Departamento de Letras e Ciências Sociais

Nr. Cursos Regime Vagas Disciplinas de Exame Requisito 
para o Acesso

01 Lic. em Ensino de Português L 40 Português II e Inglês 12A do SNE
(ou 

equivalente)02 Lic. em Ensino de História L 40 Português II e História 

Subtotal 80

Departamento de Direito

Nr. Cursos Regime Vagas Disciplinas de Exame Requisito 
para o Acesso

03
Lic. em Direito L 40

Português II e História
12A do SNE

(ou 
equivalente)Lic. em Direito PL 55

Subtotal 95

Departamento de Educação e Psicologia

Nr. Cursos Regime Vagas Disciplinas de Exame Requisito 
para o Acesso

04 Lic. em Psicologia Educacional L 40 Português I e Biologia 12B do SNE
(ou 

equivalente)
05 Lic. em Psicologia Social e das Organizações  PL 55 Português I e Biologia

06 Lic. em Ensino Básico (Lichinga ) EaD 75 Português I e Biologia

Subtotal 170

Departamento de Ciências, Tecnologia e Matemática

Nr. Cursos Regime Vagas Disciplinas de Exame Requisito 
para o Acesso

07 Lic. em Ensino de Matemática L 40 Matemática e Física

12B, 12C do 
SNE
(ou 

equivalente)
08 Lic. em Ensino de Química L 40 Biologia e Química

12B do SNE
(ou 

equivalente)09
Lic. em Ensino de Biologia L 40 Biologia e Química

Lic. em Ensino de Biologia (Lichinga) EaD 75 Biologia e Química

Lic. em Ensino de Biologia (Cuamba) EaD 75 Biologia e Química

Subtotal 270

Departamento de Geociências

Nr. Cursos Regime Vagas Disciplinas de Exame Requisito 
para o Acesso

10 Lic. em Ensino de Geografia L 40 Geografia e História 12A do SNE
(ou 

equivalente)11 Lic. em Gestão Ambiental e D. Comunitário PL 55 Geografia e Português II

Subtotal 95

Departamento de Ciências Econmicas e Empresariais

Nr. Cursos Regime Vagas Disciplinas de Exame Requisito 
para o Acesso

12

Lic.  em Contabilidade L 40 Português I e 
Matemática

12A, 12B, 12C
do SNE

(ou 
equivalente)

Lic.  em Contabilidade PL 55 Português I e 
Matemática

13 Lic.  em Gestão de Empresas L 40 Português I e 
Matemática

14 Lic.  em Gestão de Recursos Humanos PL 55 Português I e 
Matemática

Subtotal 190

Departamento de Ciências Alimentares e Agrárias

Nr. Cursos Regime Vagas Disciplinas de Exame Requisito 
para o Acesso

15 Lic.  em Agropecuária L 40 Biologia e Química 12B do SNE
(ou 

equivalente)16 Lic.  em Ciências Alimentares PL 55 Biologia e Química

Subtotal 95

TOTAL EXTENSÃO NIASSA 995

Acesse: https://t.me/Novojornal
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1.1.1. UNIVERSIDADE ROVUMA- EXTENSÃO DE CABO DELGADO

Departamento de Letras e Ciências Sociais

Nr. Cursos Regime Vagas Disciplinas de 
Exame

Requisito para o 
Acesso

01 Lic. em Ensino de Português L 40 Português II  e Inglês

12A do SNE
(ou equivalente)

02 Lic. em Ensino de Historia L 40 Português II e 
História

03 Lic. em Ensino de  Filosofia L 40 Fund. Filosofia e 
Português II

04 Lic. em Ensino de Inglês L 40 Português II e Inglês
                                     Subtotal 160

Departamento de Educação e Psicologia

05
Lic. em Ensino Básico (Montepuez) EaD 75 Português I e Biologia

12B do SNE
(ou equivalente)

Lic. em Ensino Básico (Chiúre) EaD 75 Português I e Biologia

06 Lic. em Psicologia Educacional L 40 Português I e Biologia

07 Lic. em Psicologia Social e das Organizações PL 55 Português I e Biologia

Subtotal 245

Departamento de Ciências, Tecnologia e Matemática

Nr. Cursos Regime Vagas Disciplinas de 
Exame

Requisito para o 
Acesso

08

Lic.  em Ensino de Biologia L 40 Biologia e Química

12B do SNE
(ou equivalente)

Lic.  em Ensino de Biologia (Montepuez) EaD 75 Biologia e Química

Lic.  em Ensino de Biologia (Pemba) EaD 75 Biologia e Química

04

Lic.  em Ensino de Química L 40 Biologia e Química

Lic.  em Ensino de Química (Montepuez) EaD 75 Biologia e Química

Lic.  em Ensino de Química (Chiure) EaD 75 Biologia e Química

05 Lic.  em Ensino de Matemática L 40 Matemática e Física

12B, 12C do SNE
(ou equivalente)

06 Lic.  em Estatística e Gestão de Informação PL 55 Matemática e Física

07 Lic.  em Ensino de Física (Montepuez) EaD 75 Matemática e Física

08 Lic.  em Ensino de Matemática (Chiúre) EaD 75 Matemática e Física

Subtotal 400

Departamento de Ciências Alimentares e Agrárias

Nr. Cursos Regime Vagas Disciplinas de 
Exame

Requisito para o 
Acesso

09 Lic. em Ciências Alimentares PL 55 Biologia e Química 12B do SNE
(ou equivalente)

Subtotal 55
Departamento de Geociências

Nr. Cursos Regime Vagas Disciplinas de 
Exame

Requisito para o 
Acesso

10 Lic. em Gestão Ambiental e Desenvolvimento 
Comunitário PL 55 Português II e 

Geografia 
12B do SNE

(ou equivalente)

Subtotal 55

Departamento de Ciências Económicas e Empresariais

Nr. Cursos Regime Vagas Disciplinas de 
Exame

Requisito para o 
Acesso

11
Lic. em Gestão de Recursos Humanos ( Pemba) L 40 Português I e 

Matemática

12B, 12C do SNE
(ou equivalente)

Lic. em Gestão de Recursos Humanos (Pemba) PL 55 Português I e 
Matemática

12
Lic. em Contabilidade (Pemba) L 40 Português I e 

Matemática

Lic. em Contabilidade (Pemba) PL 55 Português I e 
Matemática

Subtotal 190
TOTAL EXTENSÃO CABO DELGADO 1330

1.1. Total de vagas  de novos ingressos disponibilizadas para Ano Académico de 2022
Nº Local Vagas 

Nampula 2007
Niassa 995
Cabo Delgado 1330

Total 4330

Observação: No âmbito da Política de Género da Universidade Rovuma, 20% das vagas de cada curso serão 
ocupadas por candidatos do sexo feminino.

1. Propinas
A frequência dos cursos pós-laborais na Universidade Rovuma está sujeita ao pagamento de uma propina 
mensal. Mais informações poderão ser adquiridas na Direcção do Registo Académico na Reitoria e nos 
Departamentos do Registo Académico nas Extensões da UniRovuma que oferecem os cursos.

2. Cursos de Licenciatura na modalidade EaD
Para ter sucesso nesta modalidade é imperioso ter conhecimentos de informática na óptica de utilizador e ter 
acesso aos recursos computacionais (computador, Tablet ou Smartphone).

3. Matrículas, Inscrições e Bolsas
3.1. As matrículas e inscrições para novos ingressos decorrerão a partir de Fevereiro 2022 obedecendo 

o calendário da Universidade. 
3.2. Não será autorizada a matrícula de candidatos que não preencham os requisitos de acesso prescritos 

no presente Edital.
3.3. Será divulgado um Edital específico sobre taxas de matrículas, inscrições  e bolsas.
3.4. A abertura de um curso depende do numerus clausus, ou seja, o curso que não reunir o número de can-

didatos indicados poderá não ser oferecido.

Nampula, aos 25 de Novembro de 2021

Prof. Doutor Adelino Inácio Assane
(Coordenador da Comissão Central de Exames de Admissão)
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1. O Conselho Municipal da Cidade de Guruè recebeu financiamento das Subvenções de 
Desenvolvimento Municipal (SDM) do Projecto de Desenvolvimento Urbano e Local, (PDUL) 
financiado pelo Banco Mundial e pretende aplicar parte dos recursos para pagamentos de 
despesas elegíveis no âmbito da contratação de serviços de consultoria para a fiscalização das 
seguintes estradas: 

1ª - Troço do Bairro 1°de Maio (EPC – Montes Namuli) – Bairro Muela, com uma extensão de 
1+100Km, com uma largura de 7m, será revestido com acabamento em asfalto.

2ª - Troço Cruz. 4 Estradas – Rio Invata, com uma extensão de 2+250Km, com uma largura de 
7m, será revestido com acabamento em asfalto. 

2. Os serviços de consultoria (“os Serviços”) têm como objectivo a fiscalização da reabilitação das 
estradas acima indicadas. O Consultor deverá garantir que os trabalhos de fiscalização sejam 
executados dentro dos prazos previamente estabelecidos, com o rigor, qualidade e custos 
previstos no contrato. Os critérios de pré-selecção serão: (i) Experiência geral nos serviços de 
fiscalização e (ii) Experiência específica nos serviços de fiscalização de estradas. Os especialistas 
principais não serão avaliados na fase de pré-selecção. 

3. Os Termos de Referência (TdR’s) detalhados para os serviços acima podem ser solicitados por 
e-mail no endereço abaixo indicado. 

4.  O Município da Cidade de Guruè convida empresas de fiscalização elegíveis (“Consultores”) a 
manifestarem o seu interesse na prestação dos Serviços. Os consultores interessados devem 
fornecer informações que demonstrem que possuem as qualificações necessárias e a experiência 
relevante para executar os serviços constituídos por (i) descrição de trabalhos anteriores de 
fiscalização de estradas realizados pelo consultor com a informação da duração, o cliente e valor 
do contrato; (ii) organização e quadro do pessoal da empresa e (iii) certificados / cópias de 
evidências que atestam (comprovam) a realização de tais serviços indicados no ponto (i) acima 
e (iv) submissão de cópias de documentos actualizados de elegibilidade da empresa (cadastro 
único, quitação das finanças, alvará Comercial, BR com estatutos actualizados,  Certificado do 
INSS, INE, entre outros.  

5.   Atenção especial à inelegibilidade de consultores já contratados pelo Município para a elaboração 
de estudos e projectos executivos objecto destes serviços de fiscalização. Adicionalmente, os 
Consultores interessados deverão conformar se com a Secção III, parágrafos 3.14, 3.16 e 3.17 
do “Regulamento de Aquisições para Mutuários do IPF” do Banco Mundial de Julho de 2016, 
revisto em Novembro de 2017 e Agosto de 2018, estabelecendo a política do Banco Mundial 
sobre conflito de interesses. 

6. Os consultores podem associar a outras firmas de consultoria para aprimorar as suas 
qualificações, mas devem indicar claramente se a associação é na forma de Consorcio e / ou 
sub-consultoria e indicar na carta de submissão quem será o líder do consórcio. No caso de 
consórcio, todos os membros serão solidariamente responsáveis pela totalidade do contrato, 
em caso de selecção. 

7. O Consultor será seleccionado de acordo com o método de Selecção Baseado no Menor Preço 
(SBMP) estabelecido no Decreto Nr. 05/2016 de 08 de Março que aprova o Regulamento de 
Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços 
ao Estado conjugado com as políticas, directrizes e procedimentos do Banco Mundial.

8. As manifestações de interesse em Português podem ser submetidas por email (pdf) ou em 
envelopes selados e deverão ser enviadas no endereço abaixo até 14 de Janeiro de 2022, 
pelas 14.00h. 

Conselho Municipal da Cidade de Guruè, Av. da República
UGEA do Município de Guruè
Att. Sr. Hélder Alves Manuel 865314583/846697594
Email: UGEA (ugeaconselhomunicipaldegurue@gmail.com)

Guruè, Dezembro de 2021

A Autoridade Competente

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE GURUÈ

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
CONCURSO NR: 07/UGEA/CMCG/FISC/PDUL/2021

 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO PARA A REABILITAÇÃO DE ESTRADAS
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O BANCO:
Constituído em 1964, o Banco Africano de Desenvolvimento é a principal instituição de 
desenvolvimento pan-africana, promovendo o crescimento económico e o progresso social em todo 
o continente. Existem 81 estados-membros, incluindo 54 em África (Países-Membros Regionais). 
A agenda de desenvolvimento do Banco visa prestar apoio técnico e financeiro para projectos 
transformadores que reduzam significativamente a pobreza, por meio de um crescimento económico 
sustentável e inclusivo. Com vista a fazer convergir a atenção sobre os objectivos da Estratégia Decenal 
(2013-2022) e assegurar um maior impacto em termos de desenvolvimento, foram identificadas 
cinco áreas principais («High 5»), que acelerarão a nossa produção de resultados em África, a fim 
de reforçar os seguintes domínios: energia, agronegócio, industrialização, integração e melhoria da 
qualidade de vida dos povos de África. 

O COMPLEXO:
A Vice-Presidência, Serviços Corporativos e Recursos Humanos (CHVP) assegura a prestação de 
serviços empresariais eficientes, centrados nas pessoas, orientados para os clientes, a fim de garantir 
a eficácia institucional global em todos os aspectos dos serviços corporativos do Banco. O complexo 
lidera os esforços para digitalizar e transformar o Banco numa força de trabalho orientada para o 
conhecimento, promover políticas de recursos humanos que reforcem o talento, impulsionar uma 
cultura orientada para o desempenho e garantir a competitividade do Banco enquanto empregador 
de eleição. O complexo garante que todos os Serviços Corporativos e Recursos Humanos sejam 
realinhados para impulsionar um maior desempenho corporativo e a execução da visão estratégica e 
das prioridades do Banco. O complexo é responsável pela liderança na formulação e implementação 
das estratégias do Banco em matéria de pessoas, TI, serviços gerais e contratos institucionais, 
serviços linguísticos, continuidade de negócios e estratégias de saúde e segurança.

O DEPARTAMENTO: 
A missão do Departamento de Serviços de Tecnologias de Informação Corporativa (CHIS) no Banco 
consiste em alinhar a estratégia de fornecimento de TI com a estratégia empresarial do Banco, a fim 
de aumentar a eficácia organizacional através da utilização eficiente dos Sistemas de Informação 
(IS). Sob a liderança do Director do Sistema de Informação do Banco, o departamento CHIS é 
mandatado pelo Banco para prestar os melhores serviços de TI possíveis ao pessoal do Banco e 
ajudar a alcançar os resultados que permitirão ao Banco aproximar-se da concretização dos seus 
objectivos de desenvolvimento.

O CARGO:
Sob a supervisão geral da Divisão de Redes e Telecomunicações (CHIS.3), o candidato seleccionado 
será responsável pela gestão da infra-estrutura de telecomunicações do Banco, da rede de múltiplos 
utilizadores e dos sistemas de mensagens no Escritório Nacional de Moçambique (COMZ). O 
candidato seleccionado deverá gerir as operações de telecomunicações e de rede na rede privada 
do banco, bem como prestar apoio diário ao pessoal no que diz respeito à utilização das aplicações 
comerciais do banco.

FUNÇÕES ESSENCIAIS:
Sob a supervisão do Gestor da Divisão de Serviços de Rede e Telecomunicações, o Gabinete de 
Tecnologias da Informação será responsável por:

1. Gerir os serviços de telecomunicações unificadas do Banco relativos à transmissão de Voz, Dados 
e vídeo;

2. Garantir a conectividade a todas as aplicações corporativas através de uma gestão proactiva e 
eficiente do ambiente LAN/WAN de múltiplos utilizadores;

3. Implementar configurações do sistema tal como aprovadas nos processos de gestão de alterações 
do Banco;

4. Instalar, configurar e prestar apoio relativamente a hardware e software padrão do Banco, 
incluindo computadores de secretária, computadores portáteis, impressoras, scanners e outros 
periféricos relevantes e facilitar a operação;

5. Monitorizar as redes VSAT e de fibra óptica do Banco e estabelecer ligações com os fornecedores 
de serviços de forma a garantir serviços ininterruptos;

6. Administrar os sistemas de informação no Escritório Nacional/Escritório Nacional de 
Moçambique (COMZ), incluindo manutenção de rotina, solução de problemas. manutenção e 
modernização;

7. Garantir que as informações e os sistemas de informação do banco estejam protegidos de forma 
coerente com a sua política, procedimentos e normas em matéria de segurança da informação;

8. Prestar apoio técnico ao pessoal do escritório nacional e às missões de visita, bem como 
orientação e apoio informático e em matéria de aplicações aos utilizadores finais, incluindo 
resolução de incidentes relacionados com hardware disponível, software, serviços de rede e 
sessões de videoconferência;

9. Trabalhar em conjunto com outros engenheiros da sede para investigar, testar, circunscrever e 
resolver incidentes/problemas;

10.  Gestão de Contratos de Fornecedores nos escritórios nacionais, incluindo a aplicação de 
acordos sobre os níveis de serviço; 

11.  Identificar as necessidades relacionadas com as TI, preparar especificações e prestar 
assistência aos escritórios nacionais na preparação de convites à apresentação de propostas 
para a aquisição de equipamento e serviços informáticos e gerir contratos e fornecedores;

12.  Assumir a responsabilidade pela gestão de ativos de TI no Escritório Nacional e pela exaustividade 
do inventário em SAP;

13.  Assumir a responsabilidade, ao nível do Escritório Nacional, pelo processo de Gestão e 
Configuração de Serviços e Activos

14.  Ajudar os representantes ou directores residentes a determinar as necessidades de formação, os 
requisitos e as especificações em matéria de equipamento.

COMPETÊNCIAS (qualificações, experiência e conhecimentos):
1. Os candidatos deverão possuir no mínimo  Mestrado em Ciências da Computação, Telecomunicações 

de Sistemas de Informação, Electrónica ou Engenharia ou numa área conexa;
2. Ter no mínimo quatro (4) anos de experiência profissional relevante em TIC, adquirida no 

desempenho de funções numa organização multinacional similar ou em instituições privadas ou 
públicas de relevo;

3. Experiência com ferramentas de acompanhamento e diagnóstico de tráfego de rede;
4. Experiência e/ou conhecimentos em matéria de implementações de QoS, VOlP, comutação e 

encaminhamento de WAN, soluções de equilíbrio de carga e criação de aplicações; 
5. Experiência e conhecimento de técnicas e procedimentos de backup de dados dos utilizadores; 
6. Experiência em Sistemas de Satélite VSAT;
7. Experiência em sistemas de videoconferência;
8. Experiência em sistemas operativos Windows (windows 8, 2008, 2012, etc.);
9. Boas competências de comunicação; 
10.  Inovação e criatividade;
11.  Resolução de problemas;
12.  Orientação para o cliente;
13.  Trabalho em equipa e relações interpessoais;
14.  Experiência sólida na gestão dos Serviços de Comunicação Unificada relativos à transmissão de 

Voz, Dados e Vídeo;
15.  Sólidas competências para assistência a utilizadores de primeiro e segundo níveis no tratamento 

de incidentes;
16.  Sólidos conhecimentos sobre os componentes das infra-estruturas informáticas de grandes 

empresas (servidor, armazenamento e rede);
17.  Sólido conhecimento dos ambientes Windows;
18.  Capacidade para trabalhar sob pressão e de forma independente, com pouca supervisão;
19.   Experiência comprovada no suporte a hardware e software informático;
20.  Capacidade de comunicar de forma eficaz (tanto por escrito como oralmente) em inglês ou 

francês e de preferência, conhecimento prático do outro idioma;
21.  Capacidade de usar pacotes de tecnologia padrão e o software padrão do Banco (Word, Excel, 

Outlook, Power Point, MS Projects, etc.), conhecimentos de SAP, ITIL Foundation e aplicações, 
bem como do sistema de backup CrashPlan.

DESIGNAÇÃO DO CARGO: RESPONSÁVEL PELAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO (ESCRITÓRIO NACIONAL)

COMPLEXO: VICE-PRESIDÊNCIA, SERVIÇOS CORPORATIVOS E RECURSOS HUMANOS (CHVP)

DEPARTAMENTO/DIVISÃO: SISTEMA DE INFORMAÇÕES CORPORATIVAS/SERVIÇOS DE REDE E TELECOMUNICAÇÕES (CHIS.3)

GRAU:  LP6 

RESPONDE PERANTE: GESTOR DA DIVISÃO DE SERVIÇOS DE REDE E TELECOMUNICAÇÕES (CHIS.3)

LOCAL DE AFETAÇÃO: MAPUTO, ESCRITÓRIO NACIONAL DE MOÇAMBIQUE

INFORMAÇÕES SOBRE O 
CARGO:

ESTE CARGO NÃO ESTÁ ASSOCIADO A TERMOS E CONDIÇÕES INTERNACIONAIS (O TITULAR DO CARGO SERÁ CONSIDERADO UM ELEMENTO DO PESSOAL 
LOCAL E NÃO TERÁ TERMOS E CONDIÇÕES DE EMPREGO INTERNACIONAIS).
SÓ SERÃO CONSIDERADOS PARA ESTE CARGO OS CANDIDATOS QUE SEJAM NACIONAIS DE MOÇAMBIQUE OU NACIONAIS DE PAÍSES MEMBROS DO BANCO 
QUE JÁ TENHAM DIREITO, NOS TERMOS DA LEI, A RESIDIR E TRABALHAR EM MOÇAMBIQUE.  O BANCO NÃO PATROCINA NEM APOIA PEDIDOS DE 
AUTORIZAÇÃO DE TRABALHO E DESLOCALIZAÇÃO RELATIVOS A ESTE CARGO. 
Se tiver dificuldades técnicas para submeter a sua candidatura, envie um e-mail com uma descrição precisa do problema e/ou uma captação de ecrã que 
mostre o problema para: hr direct [serviços diretos de recursos humanos] hrdirect@afdb.Org 
As candidaturas deverão ser submetidas em inglês ou francês através do link:
 https://www.Afdb.Org/en/vacancy/information-and-communication-technology-officer-country-office-47269

SAP N.° 50064294

DATA-LIMITE: 2 de Janeiro de 2022 (às 23.59 horas GMT)

Os candidatos que cumprirem integralmente os requisitos do Banco e forem considerados para uma avaliação posterior serão contactados. Os candidatos deverão enviar um Curriculum Vitae (CV) conciso e quaisquer documentos que possam ser indicados como necessários 
através do link: https://www.afdb.org/en/vacancy/information-and-communication-technology-officer-country-office-47269 . O Presidente do Banco Africano de Desenvolvimento reserva-se o direito de nomear um candidato num nível inferior. O Banco Africano de 
Desenvolvimento é um empregador que defende a igualdade de oportunidades. As candidatas são fortemente encorajadas a apresentar a sua candidatura. http://www.afdb.org

O Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento (AfDB) não solicita pagamentos de qualquer espécie aos candidatos ao longo do processo de recrutamento (candidatura de emprego, análise de CV, entrevista e processamento final de candidaturas). Além disso, o 
Banco não pede informações sobre contas bancárias dos candidatos. O Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento recusa toda a responsabilidade por publicações fraudulentas de ofertas de emprego em seu nome ou, em geral, pelo uso fraudulento do seu nome, 
sob qualquer forma.
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No âmbito das condições gerais de ingresso no Ensino Superior, previstas na lei n° 27/2009, de 29 de Setembro 
(Lei do Ensino Superior, artigo 23, n° 5 alínea a) na qual a condição de acesso à formação conducente ao grau 
académico de Licenciatura é a conclusão, com aprovação, da 12ª classe ou equivalente, o ISCTEM torna público 
que estarão abertas as inscrições a partir do dia 10 de Janeiro de 2022, podendo ser feitas na secretaria ou a 
partir da página web: portalacademico.isctem.ac.mz/cssnet

EDITAL|2022

Para mais informações contacte:
Rua 1194 no. 322 Bairro Central “C” – Distrito Municipal KaMpfumu

Tel: (+258)840931000 | secretaria@isctem.ac.mz | isctem.ac.mz
Maputo-Moçambique 

Poderão candidatar-se aos cursos de Licenciatura 
indivíduos que preencham os seguintes requisitos:

• 12ª classe do SNE ou equivalente, no respectivo grupo;

PERÍODO DE INSCRIÇÃO

De 10 de Janeiro a 31 de Março de 2022. 

Horário de Funcionamento da Secretaria: 
das 9 às 16 horas.  

Escola/Curso Vagas Requisitos

ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

Medicina Geral

Medicina Dentária

Farmácia e  Controle de Qualidade de 
Medicamentos 

200*
50

50

ESCOLA SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO DE NEGÓCIOS 

Gestão de Empresas

Contabilidade e Auditoria

Gestão Financeira e de Seguros 

Gestão de Marketing

Gestão de Recursos Humanos e Negociação
 

150

150

150

60

60

ESCOLA SUPERIOR DE ENGENHARIAS E TECNOLOGIAS

 Engenharia Informática 

Engenharia Geológica e de Minas

100

60

ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ARTES  

Arquitectura e Urbanismo

Direito

45

120

60

60

60

-

-

-

-

-

-

-

-

50
A ADMISSÃO DOS CANDIDATOS SERÁ FEITA 
OBSERVANDO-SE A EQUIDADE DE GÉNERO.

Laboral

B

B

B

A

A

A

A

A

C

C

C

A

GrupoPós-Laboral

* Vagas Limitadas
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_________

TRIBUNAL SUPREMO

Aviso
1. Torna-se público que por despacho de 10 de Dezembro de 2021, de Sua Excelência, o Venerando Pre-

sidente do Tribunal Supremo e nos termos do nº. 1, do artigo 2 do Decreto nº. 61/2000, de 5 de Julho, 
está aberto o concurso de ingresso na Carreira de Regime Especial Não Diferenciado, para Categoria de 
Técnico Superior de Tecnologias de Informação e Comunicação N1, para o provimento de vagas existentes 
no Tribunal Supremo, Tribunais Superiores de Recurso, Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, Tribunais 
Judiciais de Província, Tribunais de Trabalho, Tribunais de Menores e da Polícia da Cidade de Maputo, os 
candidatos devem reunir os seguintes requisitos:

a) Nacionalidade Moçambicana;
b) Registo de identificação tributária;  
c) Idade igual ou superior a 18 anos;
d) Sanidade mental e capacidade física compatível com a actividade que vai exercer na Administração 

Pública;
e) Não ter sido aposentado ou reformado;
f) Situação militar regularizada;
g) Possuir uma licenciatura ou equivalente com especialização em Informática e áreas afins e aprovação 

em avaliação curricular seguido de entrevista profissional.

2. Apresentação de candidatura

O pedido de admissão ao concurso é formulado por requerimento, com assinatura reconhecida, dirigido ao 
Exmo. Senhor Secretário-Geral do Tribunal Supremo, acompanhado dos seguintes documentos:
a) Certidão de registo de nascimento ou fotocópia autenticada do bilhete de identidade actualizada;
b) Fotocópia autenticada do certificado de habilitações literárias exigidas para o provimento no lugar;
c) Certidão do registo criminal em original;
d) Certidão de aptidão física e mental para o exercício da actividade em original;
e) Duas fotografias tipo passe;
f) Comprovativo de inscrição ou cumprimento do serviço militar;
g) Outros documentos exigidos nos termos da lei;
h) Curriculum vitae detalhado e;
i) Compromisso de honra que não se encontra na situação de aposentado.

O processo de candidatura deve ser entregue na Secretaria Geral do Tribunal Supremo e nas Secretarias dos 
Tribunais Superiores de Recurso, Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, Tribunais Judiciais de Província, 
Tribunais de Trabalho, Tribunais de Menores e da Polícia da Cidade de Maputo, no prazo de 30 dias, contados 
a partir da data da última publicação deste aviso no Jornal “Notícias”.

Maputo, aos 10  de Dezembro de 2021

A Directora Nacional dos Recursos Humanos
Maria Teresa de Sousa Coutinho

(Secretária Judicial)
11698

Autoridade Reguladora de Águas, IP (AURA, IP)

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

N° Concurso Nome dos Serviços de  
Consultoria

Nome da Firma/
Consórcio Valor

1 MZ-CRA-231243-CS-
CQS -

Assistência técnica 
para a preparação do 
Índice Composto de 

Avaliação da Satisfação 
de Consumidores de Água 

Potável nas cidades de 
Pemba, Beira/Dondo, 
Nacala, Tete/Moatize

MZCC Consulting/                                                                                            
ARUSHA Media & 

Serviços
MZN 10.586.969,63

2 MZ-CRA-146537-CS-
CQS

Elaboração de Políticas de 
TIC’s da AURA, IP

KPMG Auditores e 
Consultores USD 59.239,15

3

CRA/WASIS II/
FCS/18

Serviços de Consultoria 
para Elaboração do 

Plano Estratégico e de 
Sustentabilidade 2021-

2025, da AURA, IP

KPMG Auditores e 
Consultores MZN 17.081.349,00

4 MZ-AURA, IP-
143670-CS-QCBS

Serviços de Consultoria 
para o Desenho e 

Estabelecimento do 
Sistema de Informações 
de Monitoramento para 

AURA, IP (AURA-Net) com 
interface com a Plataforma 
de Colecta de Dados IB-Net

Engidro Quidgest 
S317 USD 311,766.37

5 MZ-CRA-143150-CS-
INDV

Serviços de Consultoria 
para a Revisão do Modelo 

de Contrato de Adesão

Emídio Nhamissitane/
Cândido Ndimande USD 149,706.83

Maputo, Dezembro de 2021
A RAQUI

Autoridade Reguladora de Águas, IP (AURA, IP)

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

N° Concurso Objecto Fornecedor Valor 

1 MZ-CRA-229674-GO-RFQ  

Impressão de 
Relatórios Anuais de 
Regulação do Serviço 

de 2019 e 2020

UNITY DESIGNER MZN 2,459,047.50

2 30/070/AURA/
RAQUI/2021

Aquisição de Material 
de Escritório ACADÉMICA, LDA MZN 367.401,06

3 18/070/AURA/
RAQUI/2021

Fornecimento e 
Manutenção de 

Extintores
EXTIN MAPUTO MZN 200.000,00

4 14/AURA/RAQUI-
AD/070/2021

Aquisição do Quadro 
com a Fotografia 

Oficial do Presidente 
da República

BUREAU DE 
INFORMAÇÃO 
PÚBLICA (BIP)

MZN 4.500,00

5 26/070/AURA/
RAQUI/2021

Fornecimento de 
Material de Protecção 

contra a Covid-19
SOLTRUST, LDA MZN 500.000,00

6 AURA-01/WASIS II/CW/
RFQ/21

Prestação de Serviços 
de Manutenção 
e Reparação das 

Instalações

A.F.ABEGÃO, LDA MZN 800.000,00

7 31/070/AURA/
RAQUI/2021

Aquisição de 
Bebedouros

SOCIEDADE 
DE ÁGUAS DE 

MOÇAMBIQUE, 
LDA

MZN 350.000,00

8 12/070/AURA/
RAQUI/2021

Aquisição de Material 
Gráfico

UNITY DESIGNER, 
LDA MZN 1.500.000,00

Maputo, Dezembro de 2021

A RAQUI

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Projecto de Comércio e Conectividade da África Austral

Anúncio de Pedido de Manifestação de Interesse

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. As Manifestações de interesse devem ser submetidas electronicamente (preferencialmente) ou de forma física na língua 
nacional ou em inglês até ao dia 7 de Janeiro de 2022 às 14.00 (hora local) para o endereço abaixo

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

11679

11653 11653

Acesse: https://t.me/Novojornal
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL SUPREMO

ESCRIVÃO DE DIREITO DISTRITAL

AVISO
Torna-se Público que por Despacho de  10 de Dezembro de 2021, de Sua Excelência,  
Venerando Presidente do Tribunal Supremo, está aberto concurso documental 
para o provimento de vagas na carreira de oficiais de justiça, categoria de Escrivão 
de Direito Distrital, existentes no quadro de pessoal dos Tribunais Judiciais de 
Distrito. 

1. Requisitos exigidos
Além dos requisitos gerais, o candidato deve ter:
• 3 anos de serviço efectivo como escriturário judicial provincial ou oficial de 

diligências provincial;
• 5 anos de serviço efectivo como escriturário judicial distrital ou oficial de 

diligencias distrital;
• Classificação de serviço dos últimos 3 anos não inferior a Bom.

2. Método de selecção
A selecção de candidatos será feita através de avaliação documental, seguida de 
entrevista profissional.

3. Apresentação de candidaturas
O pedido de admissão ao concurso é formulado por requerimento e deverá 
ser dirigido ao Venerando Presidente do Tribunal Supremo, acompanhado dos 
seguintes documentos:
a)Cópia do Diploma de Provimento devidamente visado pelo Tribunal 

Administrativo, que ateste possuir requisitos de categorização para o 
concurso;

b)Curriculum Vitae detalhado;
c) O requerimento devera ser entregue na Secretaria-Geral do Tribunal Supremo, 

sito Av. Vlademir Lenine, nº 103 e nas Secretarias dos Tribunais Judiciais no 
prazo de 30 dias, contados a partir da última publicação no jornal “ Notícias”.

Maputo,   10   de Dezembro de 2021
A Directora Nacional dos Recursos Humanos

Maria Teresa de Sousa Coutinho
(Secretária Judicial)

11698

A Medifarma procura farmacêutica 
(o) para  preencher  vaga no depar-
tamento farmacêutico. Interessados 
podem enviar CVs para 
joaninha.leao@medifarma.co.mz

11647

ANÚNCIO DE VAGA
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

-------------
MINISTÉRIO DA SAÚDE

Direcção Nacional de Formação de Profissional de Saúde

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DE SAÚDE DE MAPUTO

Rectificação do Anúncio do Jornal Notícias datado de 14 de Dezembro de 2021, que versa sobre a hora da realização 
dos Exames de Admissão no dia 22/12/2021 no I.C.S.M. passando a considerar-se 9.00 horas o seu início.
Para o efeito, os candidatos deverão consultar as listas atempadamente e também devem se apresentar à Instituição 
1 hora antes do início dos Exames.

Maputo, aos 17 de Dezembro de 2021

A Autoridade Competente
_____________________

Av. Tomás Nduda, 977           Telefone nº21492119/823000238             Fax nº21491117                       Caixa Postal 3.617 
11707

ANÚNCIO DE VAGA
A E & N Mozambique, Lda pretende recrutar para o seu qua-
dro de pessoal um Oficial de Máquinas para área marítima, 
para operar na província da Zambézia, distrito de Pebane. 

Com seguintes qualificações:

•	 Certificado de habilitações literárias, mínimo licenciado;
•	 Certificado como primeiro ou segundo oficial;
•	 Cédula de Inscrição Marítima;
•	 Certidão/carta marítima passada pelo INAMAR, como 

chefe de máquinas;
•	 Certificação no combate à incêndio;
•	 Certificação de primeiros socorros;
•	 Certificado como oficial de máquinas, com 5 anos de 

experiência;
•	 Possuir o mínimo de 5 anos de experiência, actuando 

como chefe de máquinas marítimas;
•	 Possuir certificado (Opito Boset), será uma vantagem.

Submissão de candidaturas

Submeta a sua candidatura enviando o seu currículo em 
Português pelo seguinte endereço electrónico: 
dnathu@enpl.asia  ou pelo contacto 872713217  até ao dia 
31 de Dezembro de 2021.       

NB: Somente os candidatos pré-seleccionados serão contactados.
11573

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Senhora Presidente da Assembleia da República,
Senhores Titulares dos Órgãos de Soberania,
Senhor Primeiro – Ministro, 
Senhores Ministros e Vice-Ministros,
Senhor Provedor de Justiça,
Senhor Presidente do Conselho Autárquico da Cidade de 
Maputo,
Senhor Secretário de Estado da Cidade de Maputo,
Senhores Chefes das Bancadas Parlamentares,
Respeitados Pares,
Ilustres Convidados,
Minhas Senhoras,
Meus Senhores,

Excelências,

Permitam-me que, em nome da Bancada Parlamentar da FRELIMO, 
comece por dirigir uma especial saudação ao Povo moçambicano, 
do Rovuma ao Maputo e do Índico ao Zumbo e na diáspora, pela 
determinação e resiliência com que participa no desenvolvimento do 
nosso belo Moçambique. 

Com admiração e estima, saúdo Sua Excelência Filipe Jacinto Nyu-
si, Presidente da FRELIMO e Presidente da República de Moçambique, 
cuja liderança firme, visionária e pragmática tem assegurado que Moçambique 
continue a registar avanços nos domínios político, económico, social e cultural não 
obstante grandes desafios com que o País se confronta.

No informe que prestou ontem nesta Magna Casa sobre o Estado Geral da Nação 
em 2021, o Camarada Presidente Filipe Jacinto Nyusi demonstrou mais uma 
vez as altas qualidades de um líder aberto, sincero e humilde que ama o seu Povo 
abordando com franqueza e frontalidade todas as questões de interesse nacional 
incluindo as mais sensíveis e complexas, como é o caso do terrorismo.

Como Moçambicanos, orgulhamo-nos de ter um timoneiro incansável, corajoso e 
focado na consolidação da Paz, da unidade e coesão nacional factores fundamentais 
para que o nosso País continue a se desenvolver. 

Apesar das grandes adversidades que têm condicionado a acção do nosso Gover-
no, em 2021, o camarada Presidente FILIPE JACINTO NYUSI voltou a brindar aos 
Moçambicanos com realizações de grande impacto na economia e na vida das 
famílias, sendo de destacar:

•	 A vinda da Plataforma Flutuante Coral Sul construída pela Samsung na 
Coreia do Sul que em breve irá iniciar a exploração do Gás Natural Lique-
feito na Bacia do Rovuma, em Cabo Delgado;

•	 A admissão de Moçambique como membro participante do Mecanismo de 
Certificação do Processo de Kimberley, abrindo caminho para que o país 
possa participar no mercado internacional de minérios preciosos;

•	 A inauguração, na província de Gaza, do Aeroporto Filipe Jacinto Nyusi, 
que amanhã, dia 18 de Dezembro, começa a receber voos regulares 
com ligação a Joanesburgo, do sistema de energia solar fotovoltaica em 
Matsugane, a asfaltagem da Estrada Caniçado-Chicualacuala; 

•	 A inauguração, em Sofala, da Barragem de Gorongosa e a fase conclusiva 
das obras de asfaltagem da estrada Tica-Buzi; 

•	 A conclusão, na Zambézia, da Ponte sobre o Rio Licungo ligando os 
distritos de Namacurra, Maganja da Costa, Mocubela e Pebane que é 
inaugurada hoje;

•	 A inauguração, em Nampula, da Filial do Banco de Moçambique, do 
Pavilhão Misto de Formação Profissional de Nacala e do Centro Cultural 
da UniRovuma;

•	 A concretização, em Inhambane, do Contrato de Financiamento da Maior 
Central Térmica para a produção de Energia Eléctrica à partir do Gás de 
Temane.

•	 A conclusão, no Niassa, da asfaltagem das estradas Lichinga-Cuamba, 
Cuamba-Muita, Montepuez-Ruaça ligando a Província de Cabo Delgado.

•	 A reposição, em Cabo Delgado, das redes de energia eléctrica, telefonia 
móvel e de abastecimento água graças ao sucesso das operações militares 
nos distritos afectados pela acção do terrorismo.

•	 Os avanços no processo de desmobilização, desarmamento e reintegração 
dos antigos guerrilheiros da Renamo, incluindo os dissidentes da Junta 

Militar.

Estas são apenas algumas realizações que provam a eficácia da liderança do Ca-
marada Presidente FILIPE JACINTO NYUSI na direcção do Governo e na sua 
qualidade de Comandante em Chefe, o que tanto nos orgulha como Povo e Nação. 

Por isso, para o povo moçambicano, o Camarada Presidente é o justo merecedor 
do mérito de figura do ano 2021.

Parabéns e bem-haja Camarada Presidente FILIPE JACINTO NYUSI!

A si Dra. Esperança Bias, Presidente da Assembleia da República, a sua dedicação 
e serenidade na condução dos trabalhos desta Magna Casa dos moçambicanos, 
permitiram a produtividade que todos nós testemunhamos nesta Sessão. A cada 
dia, a Senhora Presidente da Assembleia da República tem confirmado as suas 
qualidades de construtora de consensos no debate democrático.

Ao Dr. Carlos Agostinho do Rosário, Primeiro-Ministro, transmitimos as sau-
dações ao Governo de Moçambique pelo empenho na melhoria das condições de 
vida dos moçambicanos e na implementação do seu Programa Quinquenal. Desta-
camos, em especial, a forma aberta e franca como Vossa Excelência contribuiu no 
reforço do excelente relacionamento entre a Assembleia da República e o Governo. 

Aos convidados, representando os órgãos de soberania, dirigentes dos partidos 
políticos, as autoridades civis, militares e religiosas, as ordens e associações 
profissionais, o corpo diplomático, a comunicação social e o Povo em geral vai 
o nosso sincero agradecimento por nos honrarem com a vossa presença nesta 
sessão solene.

Compatriotas,

Ontem, os moçambicanos e o mundo testemunharam a apresentação da infor-
mação anual do Chefe de Estado sobre a Situação Geral da Nação. Foi, sem 
dúvidas, o momento singular do nosso ano político em que o mais alto 
magistrado da Nação prestou contas ao seu único patrão – o Povo 
Moçambicano, destacando as acções do Governo no âmbito do combate ao 
terrorismo, controlo da pandemia da Covid-19, combate à fome, acesso à água 
potável e à energia eléctrica, consolidação da economia, promoção do emprego 
e construção de infraestruturas.

Com a humildade, simplicidade e franqueza que o caracterizam, o Chefe de Es-
tado enalteceu o papel dos moçambicanos cujo empenho, abnegação e sacrifício 
permitiram que o nosso País superasse os obstáculos, revertesse as tendências 
negativas e se mantivesse na rota da estabilidade económica.

De facto, a Informação Anual do Chefe do Estado reflecte de forma fiel o sentimento 
dos moçambicanos que, nós os deputados da FRELIMO temos testemunhado na 
interação com os diversos segmentos da nossa sociedade. Por isso concordamos 
que o Estado Geral da Nação é de AUTO-SUPERAÇÃO, REVERSÃO DAS TEN-

DÊNCIAS NEGATIVAS E CONQUISTA DA ESTABILIDADE 
ECONÓMICA. 

Encorajamos ao Camarada Presidente e ao Governo de Moçambique 
para que se mantenham firmes e determinados na implementação 
do Programa Quinquenal do Governo na criação das melhores 
condições de vida para o nosso Povo.

Bem-haja Camarada Presidente Filipe Jacinto Nyusi! O 
Povo está consigo.
Minhas Senhoras,
Meus Senhores,
Excelências,

O ano de 2021 prestes a findar continuou desafiante para Mo-
çambique dado que o terrorismo influenciou negativamente o 
funcionamento todos os sectores da vida económica, social e 
política limitando as oportunidades de crescimento e de criação de 
emprego, objectivo central do nosso Governo. 

Os ataques armados por grupos terroristas em alguns distritos de 
Cabo Delgado assim como da Junta Militar da Renamo no Centro 
do País provocaram mortes, luto e a deslocação de famílias criando 
pressão sobre os escassos recursos que precisamos para o desen-
volvimento do nosso país. 

Perante estas situações, os moçambicanos esperavam ver os de-
putados de todas as Bancadas Parlamentares mais unidos na defesa do interesse 
nacional, na construção de mecanismos que permitam ao nosso Governo trazer 
soluções eficazes a estes problemas que afligem as famílias moçambicanas.

Infelizmente, mais uma vez, os deputados da oposição continuaram longe das 
expectativas dos moçambicanos, movidos pelo seu sentimento antigo de ódio que 
não lhes permite compreender que não é com discursos demagógicos, politiquices 
e insultos que se resolvem os problemas concretos do Povo. 

Nas suas intervenções, os deputados da oposição não conseguem disfarçar a sua 
alegria de ver o Povo sofrer. Na sua cara é visível a alegria que sentem quando 
ouvem que os terroristas atacaram e mataram cidadãos inocentes. 

Os deputados da oposição saltitam de contente quando aldeias são destruídas e 
cidadãos são obrigados a fugir deixando para trás os seus pertences e a sujeitarem-
-se ao sofrimento de deslocados longe das suas zonas. 

Ironicamente, estes mesmos deputados da oposição ficam entristecidos e angus-
tiados quando acompanham que as nossas Forças de Defesa e Segurança estão 
a infligir duros golpes aos terroristas e à Junta Militar da Renamo pondo fora de 
combate os seus cabecilhas. 

Depois de acusarem o Governo de não aceitar a vinda de tropas estrangeiras 
agora, estranhamente, viraram o disco e passam a vida a questionar a presença 
das tropas da SADC e do Ruanda porque não se sentem satisfeitos pelo facto de 
a vida estar a voltar a normalidade nos distritos afectados pelo terrorismo.

Os Moçambicanos estão habituados ao comportamento antipatriótico e de falta 
de amor ao Povo que estes partidos da oposição não conseguem se libertar, razão 
pela qual o Povo continuará a sancioná-los com derrotas vergonhosas de eleição 
em eleição. 

Com os esclarecimentos que o Chefe de Estado prestou aqui ontem sobre os Tra-
tados Regionais e Acordos Bilaterais que guiam a presença das forças de países 
amigos, é nossa expectativa de que os nossos colegas da oposição comecem a 
compreender o valor e a importância da união de todos nós no combate ao ter-
rorismo, um fenómeno que não conhece fronteiras. 

No espírito da reconciliação, apelamos aos deputados da oposição para que si-
gam o exemplo dos seus antigos guerrilheiros integrados na Polícia e nas Forças 
Armadas de Defesa de Moçambique que têm revelado alto sentido patriótico na 
defesa do bem comum e na soberania nacional. Aliás, a cerimónia de graduação 
de 36 quadros da PRM, na Escola de Sargentos Tenente General Assael Tanzama, 
em Metuchira, no passado dia 10 de Dezembro, é disso exemplo. Esses graduados 
eram antigos guerrilheiros da Renamo.

Como muito bem sublinhou o Chefe de Estado na Informação Anual ontem “cada 
um de nós deve ser um construtor da paz. A paz nasce de acções concretas que 
praticamos todos os dias. A paz não é apenas ausência de guerra. É um modo de 
vida que nasce de pequenos passos como por exemplo deixarmos de discriminar 
os outros. Deixarmos de cometer violência física ou verbal contra o nosso irmão, 

BANCADA PARLAMENTAR
Intervenção de Sua Excelência

Lucinda Bela das Dores Impitule Malema 

Vice-Chefe da Bancada Parlamentar da FRELIMO 
Membro da Comissão Permanente da Assembleia da República

 Proferida por Ocasião da Sessão Solene de Encerramento da 
IV Sessão Ordinária da Assembleia da República - IX Legislatura
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irmã, esposa, esposo, mãe, pai, avô ou avó. A paz nasce de deixar de ter medo 
da diversidade de opiniões. A paz fica mais forte quando deixamos de culpar os 
outros pelas nossas próprias falhas”.  Fim da citação.

A este propósito, encorajamos ao Governo a implementar o programa de promo-
ção de uma educação virada para a paz denominado “Paz é nossa Cultura”, 
devendo abranger não só as organizações políticas como também todas as forças 
vivas da sociedade. 

Excelências,

A IV Sessão ordinária da Assembleia da República que ora termina ficará marcada 
de forma indelével na consolidação do Estado de Direito e Democrático em Moçam-
bique por ter apreciado com sucesso importantes matérias relativas a organização 
e funcionamento dos órgãos dos poderes legislativo, executivo e judicial. 

Das matérias agendadas para debate nesta Magna Casa destacamos a aprovação 
do Plano Económico e Social e do Orçamento do Estado para 2022; a Revisão do 
Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado; a Lei do Sistema da Segu-
rança Social Obrigatória dos Funcionários do Estado; Lei de Saúde Pública; a Lei 
que Define as Regras e Critérios para a Fixação da Remuneração dos Funcionários 
e Agentes do Estado e Demais Servidores Públicos bem como a revisão das Leis 
Orgânicas do Conselho Constitucional e do Ministério Público. 

Merece, igualmente, destaque a aprovação da Conta Geral do Estado Referente ao 
Exercício Económico de 2020 onde notamos, com satisfação, melhorias qualitativas 
no reforço da transparência na gestão da coisa pública. 

Nas sessões dedicadas às Informações e às Perguntas ao Governo, tivemos a 
oportunidade de cumprir a nossa função constitucional de fiscalização do Executivo. 
Testemunhamos o empenho do Governo no cumprimento do Programa Quinquenal 
e do Plano Económico e Social, particularmente na construção de infraestruturas, 
no aumento da produção e da produtividade, na expansão e melhoria da qualidade 
dos serviços públicos, em especial nos sectores da educação e da saúde, bem 
como na criação de um ambiente favorável para a viabilização do investimento, 
nacional e estrangeiro, público ou privado, para a criação de milhares de novos 
postos de trabalho. 

Destacamos igualmente a ratificação do Tratado de Marraquexe, para permitir o 
acesso a literatura escrita às pessoas com deficiência visual; da Carta Africana dos 
Direitos Humanos e dos Direitos dos Povos, relativo aos Direitos dos Idosos em 
África; a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Direitos dos Povos, relativo 
aos Direitos das Pessoas com Deficiência em África, em reafirmação do nosso 
compromisso de inclusão dos grupos vulneráveis no desenvolvimento do país. 

Não foram a debate as propostas de Lei de Comunicação Social e de Radiodifusão, 
tendo sido agendadas para a próxima sessão ordinária. O seu adiamento deveu-se 
à necessidade de maior alargamento do debate à escala nacional e permitir que 

as questões que dizem respeito a esta classe de profissionais sejam devidamente 
harmonizadas. 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

O nosso país e o mundo em geral enfrentam sérias ameaças decorrentes de 
calamidades que retardam o desenvolvimento económico e social. Saudamos as 
acções do Governo visando a adaptação e mitigação dos efeitos das mudanças 
climáticas em particular a 2ª Conferência Internacional CRESCENDO AZUL, realizada 
em Vilanculos sob o lema de “Investir na Saúde dos Oceanos é Investir no Futuro 
do Planeta”. Foi uma oportunidade que serviu para o Governo junto dos parceiros 
reflectir sobre o estágio regional da utilização sustentável dos oceanos, visando a 
maximização do seu potencial, particularmente o Ordenamento do Espaço Marítimo, 
no âmbito da Economia Azul. 

De igual modo, saudamos a participação de Moçambique na Cimeira do Clima 
da ONU (COP 26), realizada em Glasgow, de 31 de Outubro a 12 de Novembro 
passado, onde reafirmamos o compromisso de contribuir para um planeta livre 
de emissões de Dióxido de Carbono através da transição para fontes de energias 
limpas.

Na verdade, não existe hoje nenhum país imune aos efeitos nefastos das mudan-
ças climáticas sendo disso exemplo a recente vaga de tornados que fustigaram a 
costa sudoeste dos Estados Unidos da América deixando um rasto de destruição 
e dezenas de vítimas humanas. Ao Governo dos Estados Unidos da América e ao 
povo americano endereçamos a nossa solidariedade.

Compatriotas,

No dia 16 de Setembro, o Presidente Filipe Jacinto Nyusi lançou oficialmente a 
candidatura de Moçambique a Membro Não Permanente do Conselho de Segurança 
das Nações Unidas para o mandato 2024-2026, uma iniciativa que visa projectar o 
compromisso do nosso País na construção da Paz na Região e no Mundo.

Conforme reafirmou o Chefe de Estado no seu último informe à Nação, com 
esta acção diplomática, Moçambique espera partilhar com o mundo a sua longa 
experiência na construção do diálogo como caminho para o fim dos conflitos e 
edificação da Paz, factor determinante do desenvolvimento.

A candidatura conta com o apoio unânime dos 15 membros da SADC e dos 54 
estados-membros da União Africana (UA), além de manifestações de simpatia e 
encorajamento por parte de nações de outros continentes e organizações inter-
nacionais. 

Aos partidos políticos, a sociedade civil e a todos os moçambicanos reiteramos o 
nosso apelo para um maior envolvimento na divulgação e na mobilização de apoios 
para que a nossa candidatura seja bem-sucedida, porque é uma candidatura de 
Moçambique para Moçambique e para o povo moçambicano. 

Senhores Deputados, Meus Pares,

Excelências,

O ano de 2022 será marcado por eventos importantes para a vida dos moçambica-
nos dos quais destacamos a celebração dos 60 anos da fundação da FRELIMO, a 
realização do 12° Congresso da FRELIMO, do 5º Congresso da OMM, 2º Congresso 
da OJM e da 6ª Conferência Nacional da ACLLN. 

Os Congressos da FRELIMO constituem, sempre, marcos importantes e históricos 
na vida dos moçambicanos. São momentos privilegiados para definir e realinhar a 
visão e as principais políticas de desenvolvimento do nosso País. 

Respondendo aos desafios que se impõem e decorrente às mudanças no mundo, 
em vários domínios, esta será uma oportunidade soberana da FRELIMO renovar 
os seus órgãos, ajustar os seus processos e preparar-se para mais um ciclo de 
vitórias nos pleitos eleitorais em 2023 e 2024. Será, sem dúvidas, guiados e unidos 
em torno do mesmo ideal que, os militantes e simpatizantes da gloriosa FRELIMO 
em todo o País e na diáspora estarão envolvidos no debate das teses e na eleição 
dos respectivos delegados às conferências e para o Congresso. 

A Bancada da FRELIMO saúda o Camarada Presidente FILIPE JACINTO NYUSI 
pela criação do gabinete central de preparação do 12º Congresso e pela criação 
dos gabinetes provinciais e distritais de preparação de tão importante e grandioso 
Congresso da nossa FRELIMO. Não temos dúvidas que, sob liderança do Camarada 
Presidente, sairemos do 12º Congresso mais reforçados, mais unidos e mais coesos 
para materializar os objectivos da governação da FRELIMO. 

Exortamos a todos os militantes e simpatizantes da FRELIMO e a sociedade em 
geral a contribuírem para que o processo de preparação do 12° Congresso da 
FRELIMO, do 5º Congresso da OMM, 2º Congresso da OJM e da Conferência 
Nacional da ACLLN decorram num ambiente de festa e de reforço da democracia 
interna na família FRELIMO.

Convidamos aos moçambicanos do Rovuma ao Maputo e do Zumbo ao Indico e 
na Diáspora para, com júbilo, celebrarmos os 60 anos da criação da FRELIMO, 
um momento para exaltarmos os feitos dos jovens que a 60 anos abdicaram de 
tudo, para constituir uma frente cuja missão foi de concretizar o sonho de libertar 
a terra e os homens do jugo colonial. 

Parabéns Partido FRELIMO, OMM OJM E ACCLN. 

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

A FRELIMO libertou a terra e os homens garantindo que mulheres, homens, 
crianças e jovens fossem actores do seu destino proclamando a independência a 
25 de Junho de 1975. 

Na sua visão de força de mudança, e por forma a acompanhar as transformações 
no plano interno e internacional, nos finais dos anos 80 a FRELIMO tomou a 

decisão de liberalizar a economia e, paralelamente abrir o espaço político a mais 
actores, tendo para o efeito a Assembleia Popular aprovado a nova Constituição 
multipartidária de 1990. 

Em resultado dessa decisão a FRELIMO criou todas as condições para que sur-
gissem mais partidos políticos, associações, organizações da sociedade civil entre 
outras. A FRELIMO, por iniciativa e vontade própria, democratizou a sociedade 
moçambicana. É fruto desse processo que a Renamo e o MDM estão qui na As-
sembleia da República.

A FRELIMO é pioneira da descentralização em Moçambique. Um processo iniciado 
em 1977, com a implantação das Assembleias do Povo, que permitia a participação 
das populações nos processos de tomada de decisões para a solução dos proble-
mas das suas comunidades. A FRELIMO prosseguiu com a descentralização em 
1978, com a extinção dos corpos administrativos herdados do sistema colonial e 
a implantação dos Governos Provinciais e dos Conselhos Executivos Distritais, de 
Cidade e de Localidades.

Com a aprovação da Constituição de 1990, a FRELIMO prosseguiu com o apro-
fundamento da descentralização que culminou com a implantação das primeiras 
autarquias em 1998, processo que tem sido expandido gradualmente para mais 
autarquias. O processo de descentralização prosseguiu com a instalação das Assem-
bleias provinciais em 2010 e em 2019, já num novo paradigma de descentralização, 
sempre a FRELIMO assumindo o seu papel pioneiro e de liderança do processo.

No entanto, de tempos em tempos temos ouvido nesta Casa falsos acadêmicos 
que pretendem branquear a história distorcendo a verdadeira origem da nossa 
democracia. Apelamos a esses falsos académicos para que estudem ainda mais a 
história do país e para melhor contribuírem na reconciliação nacional liderada pela 
FRELIMO e pelo Presidente Filipe Jacinto Nyusi. 

A Bancada Parlamentar da FRELIMO, minha Bancada, reafirma o seu compromis-
so com o fortalecimento da democracia, busca da Paz efectiva e, em tornar esta 
casa, um espaço de debate de ideias em que o respeito, o civismo e a tolerância 
sejam a sua marca.

Excelências,

No decurso desta Sessão, o País e o mundo celebraram a passagem de várias 
datas importantes. Destacamos aqui o 5 de Novembro, Dia da Legalidade, o 29 
de Novembro, Dia da Fundação da OJM, Organização da Juventude Moçambicana, 
17 de Novembro, Dia Internacional do Estudante, 1 de Dezembro, Dia Mundial de 
Combate à SIDA e 3 de Dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. 

Endereçamos uma palavra de carinho e encorajamento a todos os homens e mu-
lheres que dão a sua vida para fazer valer a legalidade no nosso País, bem como 
aos jovens, aos estudantes, às pessoas vivendo com o HIV e SIDA e às pessoas 
com deficiência. 

A Bancada da FRELIMO saúda os artistas Reinata Sadimba e Justino Cardoso pela 
outorga do titulo honorífico Doutor Honoris Causa em Artes Plásticas, atribuída 
pela Universidade Rovuma, em reconhecimento da sua excepcional contribuição 
no engrandecimento das artes e da cultura moçambicana dentro e além fronteiras. 

Saudamos, ainda, a escritora e romancista Paulina Chiziane pela distinção com 
o Prémio Camões, tornando-se na primeira mulher moçambicana a conquistar o 
maior e mais importante galardão literário na lusofonia. Parabéns Paulina Chiziane. 

A nossa compatriota Dra Isaura Ilorena D’Alva Brito dos Santos, docente da UniLúrio, 
endereçamos as nossas felicitações pela sua distinção na Agência Internacional 
de Prevenção de Cegueira (IAPB), sediada no Reino Unido, como melhor activista 
para o desenvolvimento das comunidades do mundo em saúde ocular. 

Excelências,

Os moçambicanos foram colhidos pela triste notícia do desaparecimento físico, 
ontem na África do Sul, do Camarada Sérgio Vieira, Coronel na Reserva, Veterano 
da Luta de Libertação Nacional, Poeta, dirigente e político, vítima de doença. A 
Bancada Parlamentar da FRELIMO lamenta profundamente a perda deste filho de 
Moçambique e endereça à família enlutada as mais sentidas condolências. 

Excelências,

O presente ano termina numa altura em que a pandemia da COVID-19 continua 
a constituir uma ameaça global e para o país em particular, que tem registado o 
aumento brusco dos casos de infecções sobretudo na Cidade e Província de Maputo.

Para além do cumprimento rigoroso das medidas de prevenção da Covid-19, que 
são do domínio de todos, devemos todos assumir e divulgar a mensagem de 
VACINAR, VACINAR, VACINAR, respondendo à exortação do alto magistrado da 
Nação, Camarada Presidente FILIPE JACINTO NYUSI. 

De igual modo, o terrorismo continua a representar uma séria ameaça à soberania 
nacional e aos esforços de desenvolvimento, pelo que todos devemos intensifi-
car a vigilância nas comunidades, cientes de que nenhum canto é imune a este 
fenómeno.

Aproveitamos esta ocasião solene, para reiterar a nossa vigorosa saudação aos 
nossos jovens, que integrados nas Forças de Defesa e Segurança e com o apoio 
das Forças da SADC e do Ruanda, mantém-se firmes na defesa da pátria e da 
soberania nacional, devolvendo aos moçambicanos, em geral e as populações de 
Cabo Delgado, em particular, a esperança de poderem prosseguir na edificação 
de um futuro mais estável e promissor. 

A fidelidade destes valentes jovens ao juramento à bandeira e ao comando de Sua 
Excelência FILIPE JACINTO NYUSI, Comandante em Chefe das Forças de Defesa 
e Segurança, orgulha Moçambique e os moçambicanos. Bem-haja nossos jovens. 

A Luta Continua!

Convidamos todos os jovens da nossa bela pátria a seguirem o exemplo dos nossos 
jovens soldados, engajando-se nas várias frentes de produção e não se deixando 
enganar por promessas daqueles que querem destruir o sonho colectivo do nosso 
povo de viver em paz e produzir para o bem-estar de todos. 

Estendemos o nosso apelo aos membros dos diferentes ramos das Forças de 
Defesa e Segurança para que redobrem os esforços no combate à criminalidade, 
com particular enfoque aos raptos, sequestros, homicídios e outros tipos legais de 
crimes, que constituem um entrave ao desenvolvimento económico e social do país. 

Excelências,

Em nome da Bancada Parlamentar da FRELIMO e em meu próprio, reitero o nos-
so profundo reconhecimento a todos os deputados, em particular aos da minha 
Bancada, pela entrega e dedicação demonstradas, nas Comissões especializadas, 
nas Bancadas e no Plenário. 

Com o nosso trabalho, demostramos mais uma vez o nosso compromisso e respon-
sabilidade perante os moçambicanos de que somos mandatários nesta grandiosa 
missão de legislar e de fiscalizar a acção governativa. 

Aos funcionários do Secretariado Geral e das Bancadas, ao pessoal de segurança, 
fica o nosso reconhecimento pela vossa dedicação que permitiu a realização com 
sucesso da sessão que ora termina.

À comunicação social e a todos quanto estiveram atentos aos trabalhos 
desta Magna Casa e deram o seu contributo, de diversas formas, vai o 
nosso agradecimento.

A terminar, quero desejar a todos os moçambicanos no país e na diáspora uma 
quadra festiva feliz e um 2022 próspero e repleto de paz. Exortamos a todos para 
uma maior serenidade e prudência sobretudo na circulação na via pública para 
evitar acidentes que têm estado a criar luto e dor no seio das famílias. 

Aos nossos concidadãos que professam a religião cristã, votos de um Feliz Natal. 
Que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, renasça no coração de cada um, trazendo 
a concórdia e a harmonia para todos os povos do mundo. 

A todos os deputados, um bom regresso aos Círculos Eleitorais e ao convívio dos 
vossos familiares e amigos.

UNIDADE, PAZ E DESENVOLVIMENTO

FRELIMO, A FORÇA DA MUDANÇA

Maputo, 17 de Dezembro de 2021
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Processo nº 01/ISSM,IP –DAJCRC/2021
Autuado: Yingwe Insurance Corretores de Seguros, Lda
Autuante: Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP

EDITAL

… O Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP, (ISSM, IP):

FAZ SABER, que nos autos acima identificados, correm éditos de 30 (trinta) 

dias, contados a partir da data da afixação do presente Edital, citando 

a empresa Yingwe Insurance Corretores de Seguros, Lda., que teve 

a última sede conhecida na Av. Patrice Lumumba nº 550, na Cidade da 

Matola, para, no respectivo prazo, comparecer nas instalações do ISSM, 

IP, sitas na Avenida 24 de Julho, n° 1097, no edifício Shopping 24, 2° 

andar, em Maputo, munido do comprovativo de actualização do capital 

social, nos termos previstos no artigo 3 do Decreto nº 39/2018, de 5 de 

Julho……………………………………………........................................................................................

CUMPRA-SE 

Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP,  

aos 16 de Dezembro de 2021

A Presidente do Conselho de Administração
(Ilegível)

Processo nº 01/ISSM,IP –DAJCRC/2021
Autuado: Trust Agente de Seguros, Lda
Autuante: Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP

EDITAL

… O Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP, (ISSM, IP):

FAZ SABER, que nos autos acima identificados, correm éditos de 30 (trinta) 

dias, contados a partir da data da afixação do presente Edital, citando a 

empresa Trust Agente de Seguros, Lda, que teve a última sede conhecida na 

Rua Ângelo Azarias Chichava nº 16713, Maputo, para, no respectivo  prazo, 

comparecer nas instalações do ISSM, IP, sito na Avenida 24 de Julho, n° 1097, 

no edifício Shopping 24, 2° andar, em Maputo, munido do comprovativo de 

actualização do capital social, nos termos previstos no artigo 3 do Decreto nº 

39/2018, de 5 de Julho................................................................................................................

CUMPRA-SE 

Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP,  

aos 16 de Dezembro de 2021

A Presidente do Conselho de Administração
(Ilegível)

Processo nº 01/ISSM,IP –DAJCRC/2021
Autuado: Universal Corretores de Seguros, Lda
Autuante: Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP

EDITAL
… O Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP, (ISSM, IP):
FAZ SABER, que nos autos acima identificados, correm éditos de 30 (trinta) 
dias, contados a partir da data da afixação do presente Edital, citando 
a empresa Universal Corretores de Seguros, Lda, que teve a última 
sede conhecida no Complexo Comercial 1º de Maio, Q 17, casa 35, bloco 
3, na Matola, para, no respectivo  prazo, comparecer nas instalações do 
ISSM, IP, sitas na Avenida 24 de Julho, n° 1097, no edifício Shopping 24, 2° 
andar, em Maputo, munido do comprovativo de actualização do capital 
social, nos termos previstos no artigo 3 do Decreto nº 39/2018, de 5 de 
Julho…………………………………………..............................................................................……….
………………………………………………………………………………………………………....………

CUMPRA-SE

Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP,  
aos 16 de Dezembro de 2021

A Presidente do Conselho de Administração
(Ilegível)

Processo nº 01/ISSM,IP –DAJCRC/2021
Autuado: Visão Corretores e Consultores de Seguros, Lda

Autuante: Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP

EDITAL

… O Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP, (ISSM, IP):
FAZ SABER, que nos autos acima identificados, correm éditos de 30 (trinta) 
dias, contados a partir da data da afixação do presente Edital, citando a 
empresa Visão Corretores e Consultores de Seguros, Lda, que teve a 
última sede conhecida na Av. Karl Marx nº 955, Prédio Arganil 1º andar, 
porta 110, na Cidade de Maputo, para, no respectivo  prazo, comparecer 
nas instalações do ISSM, IP, sitas na Avenida 24 de Julho, n° 1097, no 
edifício Shopping 24, 2° andar, em Maputo, munido do comprovativo de 
actualização do capital social, nos termos previstos no artigo 3 do Decreto 
nº 39/2018, de 5 de Julho.................................................................................................

CUMPRA-SE 

Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP,  
aos 16 de Dezembro de 2021

A Presidente do Conselho de Administração
(Ilegível)
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Processo nº 01/ISSM,IP –DAJCRC/2021
Autuado: Platinum Corretores de Seguros, SA
Autuante: Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP

EDITAL

… O Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP, (ISSM, IP):

FAZ SABER, que nos autos acima identificados, correm éditos de 30 (trinta) 

dias, contados a partir da data da afixação do presente Edital, citando a empresa 

Platinum Corretores de Seguros, SA, que teve a última sede conhecida na Rua 

Faustino Vanombe nº 230 R/C Sommerschield, na Cidade de Maputo, para, no 

respectivo  prazo, comparecer nas instalações do ISSM, IP, sitas na Avenida 24 

de Julho, n° 1097, no edifício Shopping 24, 2° andar, em Maputo, munido do 

comprovativo de actualização do capital social, nos termos previstos no artigo 

3 do Decreto nº 39/2018, de 5 de Julho…………………………………................................

…………………………………………………………………………………………………………………..

CUMPRA-SE 

Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP, 

aos 16 de Dezembro de 2021

Presidente do Conselho de Administração
(Ilegível)

Processo nº 01/ISSM,IP –DAJCRC/2021
Autuado: Phama Corretores de Seguros, Lda
Autuante: Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP

EDITAL
… O Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP, (ISSM, IP):

FAZ SABER, que nos autos acima identificados, correm éditos de 30 (trinta) 

dias, contados a partir da data da afixação do presente Edital, citando a empresa 

Phama Corretores de Seguros, Lda, que teve a última sede conhecida na Rua 

da Mesquita nº 23, na Cidade de Mocuba, para, no respectivo  prazo, comparecer 

nas instalações do ISSM, IP, sitas na Avenida 24 de Julho, n° 1097, no edifício 

Shopping 24, 2° andar, em Maputo, munido do comprovativo de actualização do 

capital social, nos termos previstos no artigo 3 do Decreto nº 39/2018, de 5 de 

Julho………………………………………………………………………….............................................

………………………………………………………………………………………………………………… 

CUMPRA-SE 

Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP,  

aos 16 de Dezembro de 2021

A Presidente do Conselho de Administração
(Ilegível)

Processo nº 01/ISSM,IP –DAJCRC/2021
Autuado: Tetra Corretores de Seguros, Lda 
Autuante: Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP

EDITAL

… O Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP, (ISSM, IP):
FAZ SABER, que nos autos acima identificados, correm éditos de 30 
(trinta) dias, contados a partir da data da afixação do presente Edital, 
citando a empresa Tetra Corretores  de   Seguros, Lda, que  teve   a  
última  sede conhecida na Av. da Namaacha, Parcela nº 5483, Matola-
rio, na Matola, para, no respectivo  prazo, comparecer nas instalações do 
ISSM, IP, sitas na Avenida 24 de Julho, n° 1097, no edifício Shopping 24, 2° 
andar, em Maputo, munido do comprovativo de actualização do capital 
social, nos termos previstos no artigo 3 do Decreto nº 39/2018, de 5 de 
Julho……………………….........................................................................................…………..
…………………………………………………………………………………………………………………

CUMPRA-SE 

Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP, 
aos 16 de Dezembro de 2021

Presidente do Conselho de Administração
(Ilegível)

Processo nº 01/ISSM,IP –DAJCRC/2021
Autuado: Tranquilidade Corretores e Consultores de Seguros, Lda
Autuante: Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP

EDITAL

…O Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP, (ISSM, IP):
FAZ SABER, que nos autos acima identificados, correm éditos de 30 (trinta) 
dias, contados a partir da data da afixação do presente Edital, citando a 
empresa Tranquilidade Corretores e Consultores de Seguros, Lda, 
que teve a última sede conhecida na Av. Josina Machel nº 276, 2º andar, na 
Cidade de Maputo, para, no respectivo  prazo, comparecer nas instalações 
do ISSM, IP, sito na Avenida 24 de Julho, n° 1097, no edifício Shopping 24, 
2° andar, em Maputo, munido do comprovativo de actualização do capital 
social, nos termos previstos no artigo 3 do Decreto nº 39/2018, de 5 de 
Julho……………………………………………….........................……………………………………….

CUMPRA-SE 

Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP,  
aos 16 de Dezembro de 2021

A Presidente do Conselho de Administração
Ilegível
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Processo nº 01/ISSM,IP –DAJCRC/2021
Autuado: Nós Corretores de Seguros, Lda
Autuante: Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP

EDITAL
… O Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP, (ISSM, IP):
FAZ SABER, que nos autos acima identificados, correm éditos de 30 (trinta) 
dias, contados a partir da data da afixação do presente Edital, citando a 
empresa Nós Corretores de Seguros, Lda, que teve a última sede conhecida 
na Rua Paiva Coceiro nº 20, 1º andar, Malanga, na Cidade de Maputo, para, no 
respectivo  prazo, comparecer nas instalações do ISSM, IP, sitas na Avenida 
24 de Julho, nº 1097, no edifício Shopping 24, 2º andar, em Maputo, munido 
do comprovativo de actualização do capital social, nos termos previstos no 
artigo 3 do Decreto nº 39/2018, de 5 de Julho…………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………. CUMPRA-SE …………………………………………………. 

Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP,  aos 16 de Dezembro 
de 2021

A Presidente do Conselho de Administração

(Ilegível)

11671

11671

11671

11671

Processo nº 01/ISSM,IP –DAJCRC/2021
Autuado: Multiseguros Corretores de Seguros, Lda
Autuante: Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP

EDITAL
… O Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP, (ISSM, IP):
FAZ SABER, que nos autos acima identificados, correm éditos de 30 (trinta) 
dias, contados a partir da data da afixação do presente Edital, citando a empresa 
Multiseguros Corretores de Seguros, Lda, que teve a última sede conhecida 
na Av. Romão Fernandes Farinha nº 75, 2º andar B, na Cidade de Maputo, para, 
no respectivo  prazo, comparecer nas instalações do ISSM, IP, sitas na Avenida 
24 de Julho, n° 1097, no edifício Shopping 24, 2° andar, em Maputo, munido do 
comprovativo de actualização do capital social, nos termos previstos no artigo 3 do 
Decreto nº 39/2018, de 5 de Julho……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………. CUMPRA-SE …………………………………………………. 

Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP,  aos 16 de Dezembro de 
2021

A Presidente do Conselho de Administração

(Ilegível)

Processo nº 01/ISSM,IP –DAJCRC/2021
Autuado: Mozwide Corretores de Seguros, Lda
Autuante: Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP

EDITAL
… O Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP, (ISSM, IP):
FAZ SABER, que nos autos acima identificados, correm éditos de 30 (trinta) 
dias, contados a partir da data da afixação do presente Edital, citando a empresa 
Mozwide Corretores de Seguros, Lda, que teve a última sede conhecida no 
Bairro Sikwama, Av. das Indústrias parcela nº 513, Matola, para, no respectivo  
prazo, comparecer nas instalações do ISSM, IP, sitas na Avenida 24 de Julho, n° 
1097, no edifício Shopping 24, 2° andar, em Maputo, munido do comprovativo 
de actualização do capital social, nos termos previstos no artigo 3 do Decreto nº 
39/2018, de 5 de Julho…………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………. CUMPRA-SE …………………………………………………. 

Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP,  aos 16 de Dezembro 
de 2021

A Presidente do Conselho de Administração

(Ilegível)

Processo nº 01/ISSM,IP –DAJCRC/2021
Autuado: Moçambique Corretores de Seguros, Lda
Autuante: Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP

EDITAL
… O Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP, (ISSM, IP):
FAZ SABER, que nos autos acima identificados, correm éditos de 30 (trinta) 
dias, contados a partir da data da afixação do presente Edital, citando a empresa 
Moçambique Corretores de Seguros, Lda, que teve a última sede conhecida 
na Av. Joaquim Lapa nº 192, 4º andar, Porta 2, na Cidade de Maputo, para, no 
respectivo  prazo, comparecer nas instalações do ISSM, IP, sitas na Avenida 24 
de Julho, n° 1097, no edifício Shopping 24, 2° andar, em Maputo, munido do 
comprovativo de actualização do capital social, nos termos previstos no artigo 
3 do Decreto nº 39/2018, de 5 de Julho…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………. CUMPRA-SE …………………………………………………. 

Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP,  aos 16 de Dezembro 
de 2021

APresidente do Conselho de Administração

(Ilegível)

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Processo nº 01/ISSM,IP –DAJCRC/2021
Autuado: Maputo Seguros Agente de Seguros, Sociedade Unipessoal, Lda
Autuante: Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP

EDITAL
… O Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP, (ISSM, IP):
FAZ SABER, que nos autos acima identificados, correm éditos de 30 (trinta) 
dias, contados a partir da data da afixação do presente Edital, citando a empresa 
Maputo Seguros Agente de Seguros, Sociedade Unipessoal, Lda, que teve 
a última sede conhecida na Av. Ahmed Sekou Touré 416 R/C, na Cidade de 
Maputo, para, no respectivo prazo, comparecer nas instalações do ISSM, IP, sitas 
na Avenida 24 de Julho, n° 1097, no edifício Shopping 24, 2° andar, em Maputo, 
munido do comprovativo de actualização do capital social, nos termos previstos 
no artigo 3 do Decreto nº 39/2018, de 5 de Julho…………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………. CUMPRA-SE …………………………………………………. 

Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP,  aos 16 de Dezembro 
de 2021

A Presidente do Conselho de Administração

(Ilegível)

Processo nº 01/ISSM,IP –DAJCRC/2021
Autuado: Mandlate gente de Seguros 
Autuante: Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP

EDITAL
… O Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP, (ISSM, IP):
FAZ SABER, que nos autos acima identificados, correm éditos de 30 
(trinta) dias, contados a partir da data da afixação do presente Edital, 
citando a empresa Mandlate gente de Seguros, que teve a última sede 
conhecida na Av. Eduardo Mondlane Loja nº 1, na Cidade de Mocuba, 
para, no respectivo  prazo, comparecer nas instalações do ISSM, IP, sitas 
na Avenida 24 de Julho, n° 1097, no edifício Shopping 24, 2° andar, em 
Maputo, munido do comprovativo de actualização do capital social, 
nos termos previstos no artigo 3 do Decreto nº 39/2018, de 5 de 
Julho…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………. CUMPRA-SE …………………………………………………. 

Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP,  aos 16 de 
Dezembro de 2021

A Presidente do Conselho de Administração

(Ilegível)

Processo nº 01/ISSM,IP –DAJCRC/2021
Autuado: Kaya Corretores de Seguros, Lda 
Autuante: Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP

EDITAL
… O Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP, (ISSM, IP):
FAZ SABER, que nos autos acima identificados, correm éditos de 30 (trinta) 
dias, contados a partir da data da afixação do presente Edital, citando a 
empresa Kaya Corretores de Seguros, Lda, que teve a última sede conhecida 
na Av. Julius Nyerere nº 257 Edf  da Incubadora Tecnológica, Campus UEM, 
na Cidade de Maputo, para, no respectivo  prazo, comparecer nas instalações 
do ISSM, IP, sitas na Avenida 24 de Julho, n° 1097, no edifício Shopping 24, 
2° andar, em Maputo, munido do comprovativo de actualização do capital 
social, nos termos previstos no artigo 3 do Decreto nº 39/2018, de 5 de 
Julho……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………. CUMPRA-SE …………………………………………………. 

Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP,  aos 16 de Dezembro 
de 2021

A Presidente do Conselho de Administração

(Ilegível)

Processo nº 01/ISSM,IP –DAJCRC/2021
Autuado: JS Corretores de Seguros, Lda
Autuante: Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP

EDITAL
… O Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP, (ISSM, IP):
FAZ SABER, que nos autos acima identificados, correm éditos de 
30 (trinta) dias, contados a partir da data da afixação do presente 
Edital, citando a empresa JS Corretores de Seguros, Lda, que teve a 
última sede conhecida na Av. das Indústrias nº 770, na Matola, para, 
no respectivo  prazo, comparecer nas instalações do ISSM, IP, sitas na 
Avenida 24 de Julho, n° 1097, no edifício Shopping 24, 2° andar, em 
Maputo, munido do comprovativo de actualização do capital social, 
nos termos previstos no artigo 3 do Decreto nº 39/2018, de 5 de 
Julho………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………. CUMPRA-SE …………………………………………………. 

Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP,  aos 16 de 
Dezembro de 2021

A Presidente do Conselho de Administração

(Ilegível)

11671

11671

11671

11671

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Processo nº 01/ISSM,IP –DAJCRC/2021
Autuado: Experiênce Agente de Seguros, Lda
Autuante: Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP

EDITAL
O Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP, (ISSM, IP):
FAZ SABER, que nos autos acima identificados, correm éditos de 30 
(trinta) dias, contados a partir da data da afixação do presente Edital, 
citando a empresa Experiênce Agente de Seguros, Lda, que teve a 
última sede conhecida na Av. Namaacha nº 682, na Cidade da Matola, 
para, no respectivo  prazo, comparecer nas instalações do ISSM, IP, sito 
na Avenida 24 de Julho, n° 1097, no edifício Shopping 24, 2° andar, em 
Maputo, munido do comprovativo de actualização do capital social, 
nos termos previstos no artigo 3 do Decreto nº 39/2018, de 5 de 
Julho……………………………………………........................................
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………. CUMPRA-SE …………………………………………………. 

Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP,  aos 16 de 
Dezembro de 2021

Presidente do Conselho de Administração

(Ilegível)

Processo nº 01/ISSM,IP –DAJCRC/2021
Autuado: Expresso Corretores de Seguros, Lda 
Autuante: Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP

EDITAL
… O Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP, (ISSM, IP):
FAZ SABER, que nos autos acima identificados, correm éditos de 30 (trinta) 
dias, contados a partir da data da afixação do presente Edital, citando a empresa 
Expresso Corretores de Seguros, Lda, que teve a última sede conhecida na 
Av. Milagre Mabote nº 95, Bairro Malhangalene, na Cidade de Maputo, para, no 
respectivo  prazo, comparecer nas instalações do ISSM, IP, sito na Avenida 24 
de Julho, n° 1097, no edifício Shopping 24, 2° andar, em Maputo, munido do 
comprovativo de actualização do capital social, nos termos previstos no artigo 
3 do Decreto nº 39/2018, de 5 de Julho………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………. CUMPRA-SE …………………………………………………. 

Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP,  
aos 16 de Dezembro de 2021

A Presidente do Conselho de Administração

(Ilegível)

Processo nº 01/ISSM,IP –DAJCRC/2021
Autuado: J & A Corretores de Seguros, Lda
Autuante: Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP

EDITAL
… O Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP, (ISSM, IP):
FAZ SABER, que nos autos acima identificados, correm éditos de 30 (trinta) dias, 
contados a partir da data da afixação do presente Edital, citando a empresa J 
& A Corretores de Seguros, Lda, que teve a última sede conhecida na Rua Dr. 
Amaral nº 71 R/C, Bairro Malanga, na Cidade de Maputo, para, no respectivo  
prazo, comparecer nas instalações do ISSM, IP, sito na Avenida 24 de Julho, n° 
1097, no edifício Shopping 24, 2° andar, em Maputo, munido do comprovativo 
de actualização do capital social, nos termos previstos no artigo 3 do Decreto 
nº 39/2018, de 5 de Julho……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………. CUMPRA-SE …………………………………………………. 

Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP,  aos 16 de Dezembro 
de 2021

A Presidente do Conselho de Administração

(Ilegível)

Processo nº 01/ISSM,IP –DAJCRC/2021
Autuado: Fama Corretores de Seguros, SA 
Autuante: Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP

EDITAL
… O Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP, (ISSM, IP):
FAZ SABER, que nos autos acima identificados, correm éditos de 30 (trinta) 
dias, contados a partir da data da afixação do presente Edital, citando a empresa 
Fama Corretores de Seguros, SA, que teve a última sede conhecida na Av. 25 
de Setembro, Prédio 33 andares nº 206, 2º andar, na Cidade de Maputo, para, 
no respectivo  prazo, comparecer nas instalações do ISSM, IP, sito na Avenida 
24 de Julho, n° 1097, no edifício Shopping 24, 2° andar, em Maputo, munido do 
comprovativo de actualização do capital social, nos termos previstos no artigo 
3 do Decreto nº 39/2018, de 5 de Julho………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………. CUMPRA-SE …………………………………………………. 

Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP,  
aos 16 de Dezembro de 2021

A Presidente do Conselho de Administração

(Ilegível)

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Processo nº 01/ISSM,IP –DAJCRC/2021
Autuado: Exchange Corretores de Seguros, Lda
Autuante: Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP

EDITAL
… O Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP, (ISSM, IP):
FAZ SABER, que nos autos acima identificados, correm éditos de 30 
(trinta) dias, contados a partir da data da afixação do presente Edital, 
citando a empresa Exchange Corretores de Seguros, Lda, que teve 
a última sede conhecida na Av. Patrice Lumumba nº 850, na Cidade 
de Maputo, para, no respectivo  prazo, comparecer nas instalações do 
ISSM, IP, sito na Avenida 24 de Julho, n° 1097, no edifício Shopping 
24, 2° andar, em Maputo, munido do comprovativo de actualização do 
capital social, nos termos previstos no artigo 3 do Decreto nº 39/2018, 
de 5 de Julho………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………. CUMPRA-SE 

Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP,  aos 16 de 
Dezembro de 2021

A Presidente do Conselho de Administração

(Ilegível)

Processo nº 01/ISSM,IP –DAJCRC/2021
Autuado: Concorse – Consultoria e Corretagem de Seguros, SA,
Autuante: Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP

EDITAL
… O Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP, (ISSM, IP):
FAZ SABER, que nos autos acima identificados, correm éditos de 30 (trinta) 
dias, contados a partir da data da afixação do presente Edital, citando a 
empresa Concorse – Consultoria e Corretagem de Seguros, SA, que teve a 
última sede conhecida na Av. 25 de Setembro nº 279, Prédio Times Square, 
Loja 9 R/C, na Cidade de Maputo, para, no respectivo  prazo, comparecer 
nas instalações do ISSM, IP, sito na Avenida 24 de Julho, n° 1097, no edifício 
Shopping 24, 2° andar, em Maputo, munido do comprovativo de actualização 
do capital social, nos termos previstos no artigo 3 do Decreto nº 39/2018, de 
5 de Julho……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………. CUMPRA-SE …………………………………………………. 

Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP,  aos 16 de Dezembro 
de 2021

A Presidente do Conselho de Administração

(Ilegível)

Processo nº 01/ISSM,IP –DAJCRC/2021
Autuado: Capulana Agente de Seguros, Lda
Autuante: Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP

EDITAL
… O Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP, (ISSM, IP):
FAZ SABER, que nos autos acima identificados, correm éditos de 30 (trinta) 
dias, contados a partir da data da afixação do presente Edital, citando a empresa 
Capulana Agente de Seguros, Lda, que teve a última sede conhecida no Av. 
FPLM nº 1568, na Cidade de Maputo, para, no respectivo  prazo, comparecer 
nas instalações do ISSM, IP, sito na Avenida 24 de Julho, n° 1097, no edifício 
Shopping 24, 2° andar, em Maputo, munido do comprovativo de actualização do 
capital social, nos termos previstos no artigo 3 do Decreto nº 39/2018, de 5 de 
Julho……………………………………………........................................
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………. CUMPRA-SE …………………………………………………. 

Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP,  
aos 16 de Dezembro de 2021

A Presidente do Conselho de Administração

(Ilegível)

Processo nº 01/ISSM,IP –DAJCRC/2021
Autuado: Care Corretor de Seguros, Lda 
Autuante: Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP

EDITAL
… O Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP, (ISSM, IP):
FAZ SABER, que nos autos acima identificados, correm éditos de 30 (trinta) 
dias, contados a partir da data da afixação do presente Edital, citando a 
empresa Care Corretor de Seguros, Lda, que teve a última sede conhecida 
no Edifício Millenium Park, Av. Vladimir Lenine nº 174, 1º Esq. na Cidade 
de Maputo, para, no respectivo  prazo, comparecer nas instalações do 
ISSM, IP, sito na Avenida 24 de Julho, n° 1097, no edifício Shopping 24, 2° 
andar, em Maputo, munido do comprovativo de actualização do capital 
social, nos termos previstos no artigo 3 do Decreto nº 39/2018, de 5 de 
Julho………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………. CUMPRA-SE …………………………………………………. 

Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP,  aos 16 de 
Dezembro de 2021

A Presidente do Conselho de Administração

(Ilegível)

11671

11671

11671

11671

Acesse: https://t.me/Novojornal
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
____________

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
Direcção dos Recursos Humanos

AVISO
CONCURSO PARA PROVIMENTO DE VAGAS 

NO QUADRO DE PESSOAL DO TRIBUNAL 
ADMINISTRATIVO POR VIA DA MOBILIDADE

1. Contextualização
Havendo necessidade de se reforçar o Quadro de Pessoal desta instituição, com o pessoal existente no 
Aparelho do Estado, torna-se público que, por despacho de 5 de Outubro de 2021, da Veneranda Presidente 
do Tribunal Administrativo está aberto o concurso para mobilidade de quadros de dentro da Função Pública, 
para o quadro de pessoal do Tribunal Administrativo, nos termos do n.º 4 do artigo 3 do Decreto n. º 3/2021, 
de 8 de Fevereiro, conjugado com o artigo 19 do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, 
aprovado pela Lei n.º 10/2017, de 1 de Agosto, e ainda com o artigo 65 do Regulamento do Estatuto Geral dos 
Funcionários e Agentes do Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2018, de 26 de Fevereiro, para o provimento 
de vagas nas seguintes carreiras ou categorias: 

Ordem Carreiras Tipo de Formação
Número de 

Vagas

1 Técnico Profissional

Nível técnico profissional em:
Contabilidade e Auditoria
Técnico de Laboratório
Ciências Documentais

3
1
2

2
Auxiliar Administrativo – categoria 
de Motorista

Carta de Condução Profissional 4

3 Técnico Superior N1

Nível de licenciatura em:
Contabilidade e Auditoria
Gestão
Administração Pública
Direito
Psicologia
Pedagogia
Construção Civil
Arquitectura
Arquivologia
Biblioteconomia
Informática

3
2
6
6
2
2
1
1
1
1
3

4 Escriturário Judicial Provincial Nível Geral do SNE 8
5 Oficial de Diligência Nível Geral do SNE 8

2. Requisitos de Participação:
Podem concorrer para o preenchimento dos lugares acima referidos, os funcionários do Aparelho do Estado 
que preencham os requisitos previstos nos Qualificadores Profissionais de Carreiras, Categorias e Funções 
de Direcção, Chefia e Confiança em vigor no Aparelho do Estado, reúnam os níveis de formação pretendida, 
nomeação definitiva, informação de desempenho não inferior a bom nos últimos dois anos e Registo 
Bibliográfico abonatório.

3. Forma de Participação e Prazo de Submissão de Pedido
O pedido de admissão ao concurso deve ser dirigido à Veneranda Presidente do Tribunal Administrativo, 
no prazo de 30 dias, contados a partir da publicação do presente Aviso, por meio de requerimento a ser 
depositado na Direcção dos Recursos Humanos do Tribunal Administrativo, sito na Praça da Independência, 
n.º 1117, Tel .: +25821345001/2, Maputo, Moçambique.
O requerimento a ser submetido deverá conter os dados relativos a identificação do funcionário, bem como 
a categoria para a qual concorre, devendo-se juntar para além dos documentos necessários para aferição dos 
requisitos referidos no número anterior, a seguinte documentação:

a) Cópia do Bilhete de Identidade;
b) Curriculum Vitae;
c) Título de Provimento da actual carreira/categoria profissional (visado pelo Tribunal Administrativo);
d) Carta de Motivação (com um máximo de 100 palavras);
e) Despacho favorável para apresentação da candidatura emitido pelo dirigente com competência para 

nomear, na instituição onde o funcionário se encontra a exercer as suas actividades; e
f) Numero Único de Identificação Tributária. 

4. Método de Selecção
O processo de recrutamento e selecção dos candidatos no presente concurso seguirá o método de avaliação 
curricular, prova escrita, seguida de entrevista profissional, com a excepção dos candidatos para as vagas de 
motoristas que, para além da avaliação curricular e entrevista profissional serão submetidos a testes práticos 
de condução.

Maputo, aos 10 de Dezembro de 2021
O Director Nacional

(Ilegível)
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FACULDADE DE CIÊNCIAS
DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA

EDITAL DO MESTRADO EM RECURSOS 
HÍDRICOS – GEOHIDROLOGIA

SEGUNDA EDIÇÃO (2022– 2023)

1. Introdução
Torna-se público que estão abertas as candidaturas para a Segunda Edição do Curso 
de Mestrado em Recursos Hídricos - Geohidrologia no Departamento de Geologia da 
Faculdade de Ciências da Universidade Eduardo Mondlane. 

2. Objectivos do Curso 
O Mestrado em Recursos Hídricos - Geohidrologia visa a formação de especialistas 
qualificados para exercer actividades académicas e profissionais no sector de Recursos 
Hídricos com especialização em Uso Sustentável e Gestão integrada de Águas Subterrâneas, 
bem como a actualização de profissionais nos campos afins das Geociências. 

3. Estrutura, Plano e Duração do Curso 
O Curso será leccionado em regime semi-presencial (Híbrido) por docentes nacionais e 
estrangeiros. O curso está estruturado em blocos de 10 a 12 semanas. O primeiro bloco 
terá o seu início em Janeiro de 2022. 
O plano de estudos é composto por 5 Módulos estruturados por Unidades curriculares 
que constituem um conhecimento sólido independente. O trabalho de culminação de 
estudos irá decorrer durante 10 meses após a aprovação do protocolo da dissertação. A 
componente dissertação compreende 2 seminários, a elaboração e defesa da dissertação. 
O curso terá uma duração de 2 anos dos quais 10 meses são dedicados à preparação e 
defesa pública da dissertação. As aulas irão decorrer das 15.00 às 20.00 horas, de 2ª a 6ª 
feira. Haverá aulas práticas e de campo fora deste horário. 

4. Elegibilidade 
Podem candidatar-se ao Curso todos os Licenciados em Geologia e/ou em áreas 
afins, Engenharia de Minas, Engenharia Geológica, Ciências da Terra e candidatos que 
apresentem currículo relevante para o efeito. 

5. Procedimento para a candidatura 
Fazem parte do dossier de candidatura os seguintes documentos: 
1. Carta dirigida ao Director da Faculdade de Ciências;
2. Ficha de candidatura devidamente preenchida; 
3. Certificado de Licenciatura ou equivalente legal; 
4. Certificado de disciplinas feitas contendo as respectivas classificações; 
5. Curriculum Vitae (não mais que 4 páginas); 
6. Duas cartas de recomendação (uma de um Professor Universitário); 
7. Carta de autorização da entidade empregadora (se for aplicável); 
8. Carta com indicação da fonte de financiamento; 
9. Carta indicando a motivação; 
10. Duas fotografias tipo passe; 
11. Fotocópia autenticada do Bilhete de Identidade ou do Passaporte. 

6. Instrução do Processo 
Os candidatos deverão submeter os processos de candidatura junto à Secretaria do 
Departamento de Geologia até ao dia 3 de Dezembro de 2021. As candidaturas poderão 
ser enviadas por correio, para o endereço indicado a seguir: UEM; Departamento de 
Geologia; Av. de Moçambique Km 1,2 (Campus das Engenharia); Att. de Sra. Lídia Novele. 

7. Selecção de Candidatos 
A selecção dos candidatos será feita pela comissão de Pós-Graduação em conformidade com 
o regulamento para os Cursos de Pós-Graduação da UEM e basear-se-á em componentes de 
relevo tais como: i. Nota de término do curso de Licenciatura; ii. Experiência profissional 
após a Licenciatura e iii. Entrevista aos candidatos pré-seleccionados.
O Departamento de Geologia tornará públicos os resultados finais a partir do dia 17 de 
Dezembro de 2021. 

8. Vagas
 O número de vagas disponíveis para este Curso é de 20 lugares. 

9. Propinas 
O Curso está sujeito às seguintes propinas: 
1. Taxa de inscrição, no valor de 6000,00MT, paga uma única vez no acto da inscrição. 
2. Propina de frequência no valor de 15.000,00MT por mês, paga mensalmente ou em 
prestações trimestrais, semestrais ou anuais durante 20 meses. 
3. As propinas excluem os trabalhos de campo relativos à dissertação. 

10. Possibilidade de Bolsas Estudo 
Recomenda-se aos candidatos seleccionados que explorem a possibilidade de concessão 
de bolsas de estudo em instituições vocacionadas para o efeito.

11. Informações Adicionais 
Quaisquer informações sobre o Mestrado podem ser obtidas na Secretaria do 
Departamento de Geologia, sita no endereço: Av. de Moçambique, Km 1.2 ou CP 257, 
Maputo e-mail: msc_geologia@uem.mz; Telf. 827505661 Sra. Lídia Novele ou através do 
Director dos Mestrados, Prof. Doutor Salvador Mondlane, salmond@zebra.uem.mz ou 
sas97sa@gmail.com ou através Coordenador do Mestrado Prof. Doutor Elónio Muiane 
eloniomuiuane91@gmail.com. Mais informações nas páginas: www.uem.mz ou 
www.ciencias.uem.mz 

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Processo nº 01/ISSM,IP –DAJCRC/2021
Autuado: Acácia Agente de Seguros, Lda
Autuante: Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP

EDITAL
… O Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP, (ISSM, IP):
FAZ SABER, que nos autos acima identificados, correm éditos de 30 (trinta) 
dias, contados a partir da data da afixação do presente Edital, citando a 
empresa Acácia Agente de Seguros, Lda, que teve a última sede conhecida 
na Av. de Angola nº 1943. 1º andar, na Cidade de Maputo, para, no respectivo  
prazo, comparecer nas instalações do ISSM, IP, sitas na Avenida 24 de Julho, n° 
1097, no edifício Shopping 24, 2° andar, em Maputo, munido do comprovativo 
de actualização do capital social, nos termos previstos no artigo 3 do Decreto 
nº 39/2018, de 5 de Julho……………………………………………........................................
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………. CUMPRA-SE …………………………………………………. 

Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP,  aos 16 de 
Dezembro de 2021

 A Presidente do Conselho de Administração

(Ilegível)

1167111671

Processo nº 01/ISSM,IP –DAJCRC/2021
Autuado: Cândido Chunguane Agentes de Seguros, Sociedade Unipessoal, Lda  Autuante:
Autuante: Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP

EDITAL
… O Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP, (ISSM, IP):
FAZ SABER, que nos autos acima identificados, correm éditos de 30 (trinta) 
dias, contados a partir da data da afixação do presente Edital, citando a 
empresa Cândido Chunguane Agentes de Seguros, Sociedade Unipessoal, 
Lda, que teve a última sede conhecida no Edtádio Nacional do Zimpeto Bloco 
D, 2º Piso, na Cidade de Maputo, para, no respectivo  prazo, comparecer 
nas instalações do ISSM, IP, sitas na Avenida 24 de Julho, nº 1097, no edifício 
Shopping 24, 2º andar, em Maputo, munido do comprovativo de actualização do 
capital social, nos termos previstos no artigo 3 do Decreto nº 39/2018, de 5 de 
Julho…………………………………………….......................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………. CUMPRA-SE …………………………………………………. 

Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP,  aos 16 de Dezembro de 
2021

Presidente do Conselho de Administração

(Ilegível)

11671

Processo nº 01/ISSM,IP –DAJCRC/2021
Autuado: Amani Corretores de Seguros, Lda
Autuante: Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP

EDITAL
… O Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP, (ISSM, IP):
FAZ SABER, que nos autos acima identificados, correm éditos de 30 (trinta) 
dias, contados a partir da data da afixação do presente Edital, citando a 
empresa Amani Corretores de Seguros, Lda, que teve a última sede 
conhecida no Prédio Notícias, Rua Timor Leste, nº 58, 2º andar, porta 40, na 
Cidade de Maputo, para, no respectivo  prazo, comparecer nas instalações 
do ISSM, IP, sitas na Avenida 24 de Julho, nº 1097, no edifício Shopping 24, 
2° andar, em Maputo, munido do comprovativo de actualização do capital 
social, nos termos previstos no artigo 3 do Decreto nº 39/2018, de 5 de 
Julho…………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………. CUMPRA-SE …………………………………………………. 

Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, IP,  aos 16 de Dezembro 
de 2021

A Presidente do Conselho de Administração

(Ilegível)

 
 
 

CONTAGEM DE STOCK ANUAL – MAPUTO 

Maputo
17 de Dezembro de 2021

–
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ENGIE Energy Access Mozambique 
Av. Zimbabwe, Nº 1592, Sommerschield, Maputo, Mozambique 

Contact : +258 800 345 345 / +258 84 096 0100 

 
 
A Engie Energy Access Moçambique com Sede na Cidade de Maputo convida a todas 
empresas interessadas a apresentarem propostas em cartas fechadas para fornecimento 
de:  
 

1. Três (3) Viaturas  

(Refª Nº EEAMZ021/RH-AD020 - CONCURSO DE FORNECIMENTO DE 
VIATURAS) 

 Duas (2) Viaturas Toyota Hiace (16 Lugares); 
 Uma (1) Viatura Toyota 4X4 (preferencialmente dupla cabine) 
 Uma (1) Viatura Toyota Ligeira (5 Lugares); 

Condições das viaturas: nova ou com baixa kilometragem (quase nova) 
 

2. Prestação de serviços de transporte de colaboradores 
 
(Refª Nº EEAMZ021/RH-AD021 - CONCURSO PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE).  
 

 Transporte de 10 - 15 trabalhadores, duas vezes ao dia das 05:30h as 7:30hrs e 
das 21h as 22h De e Para a Zona do Triunfo (Costa do Sol) para as paragens da 
Zona do Museu, Baixa, Magoanine, Circular - Todos os dias. 

As propostas deverão ser entregues em triplicado num envelope fechado até as 10:00 
horas do dia 20/12/2021, na recepção do endereço abaixo. Deverão colocar uma 
proposta em cada envelope, descrevendo a referência no mesmo (tal como descrito nos 
numeros 1 e 2 acima). 
 
Os selecionados serão contactactos até ao dia 27 de Dezembro 2021. 
  
Endereço: Avenida do Zimbabwe nº 1592 Maputo, Mozambique 
Telefone: +258 87 56 66818 (para mais informações) 
 

 

ENGIE Energy Access Mozambique 
Av. Zimbabwe, Nº 1592, Sommerschield, Maputo, Mozambique 

Contact : +258 800 345 345 / +258 84 096 0100 

 
 
A Engie Energy Access Moçambique com Sede na Cidade de Maputo convida a todas 
empresas interessadas a apresentarem propostas em cartas fechadas para fornecimento 
de:  
 

1. Três (3) Viaturas  

(Refª Nº EEAMZ021/RH-AD020 - CONCURSO DE FORNECIMENTO DE 
VIATURAS) 

 Duas (2) Viaturas Toyota Hiace (16 Lugares); 
 Uma (1) Viatura Toyota 4X4 (preferencialmente dupla cabine) 
 Uma (1) Viatura Toyota Ligeira (5 Lugares); 

Condições das viaturas: nova ou com baixa kilometragem (quase nova) 
 

2. Prestação de serviços de transporte de colaboradores 
 
(Refª Nº EEAMZ021/RH-AD021 - CONCURSO PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE).  
 

 Transporte de 10 - 15 trabalhadores, duas vezes ao dia das 05:30h as 7:30hrs e 
das 21h as 22h De e Para a Zona do Triunfo (Costa do Sol) para as paragens da 
Zona do Museu, Baixa, Magoanine, Circular - Todos os dias. 

As propostas deverão ser entregues em triplicado num envelope fechado até as 10:00 
horas do dia 20/12/2021, na recepção do endereço abaixo. Deverão colocar uma 
proposta em cada envelope, descrevendo a referência no mesmo (tal como descrito nos 
numeros 1 e 2 acima). 
 
Os selecionados serão contactactos até ao dia 27 de Dezembro 2021. 
  
Endereço: Avenida do Zimbabwe nº 1592 Maputo, Mozambique 
Telefone: +258 87 56 66818 (para mais informações) 
 

 

ENGIE Energy Access Mozambique 
Av. Zimbabwe, Nº 1592, Sommerschield, Maputo, Mozambique 

Contact : +258 800 345 345 / +258 84 096 0100 

 
 
A Engie Energy Access Moçambique com Sede na Cidade de Maputo convida a todas 
empresas interessadas a apresentarem propostas em cartas fechadas para fornecimento 
de:  
 

1. Três (3) Viaturas  

(Refª Nº EEAMZ021/RH-AD020 - CONCURSO DE FORNECIMENTO DE 
VIATURAS) 

 Duas (2) Viaturas Toyota Hiace (16 Lugares); 
 Uma (1) Viatura Toyota 4X4 (preferencialmente dupla cabine) 
 Uma (1) Viatura Toyota Ligeira (5 Lugares); 

Condições das viaturas: nova ou com baixa kilometragem (quase nova) 
 

2. Prestação de serviços de transporte de colaboradores 
 
(Refª Nº EEAMZ021/RH-AD021 - CONCURSO PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE).  
 

 Transporte de 10 - 15 trabalhadores, duas vezes ao dia das 05:30h as 7:30hrs e 
das 21h as 22h De e Para a Zona do Triunfo (Costa do Sol) para as paragens da 
Zona do Museu, Baixa, Magoanine, Circular - Todos os dias. 

As propostas deverão ser entregues em triplicado num envelope fechado até as 10:00 
horas do dia 20/12/2021, na recepção do endereço abaixo. Deverão colocar uma 
proposta em cada envelope, descrevendo a referência no mesmo (tal como descrito nos 
numeros 1 e 2 acima). 
 
Os selecionados serão contactactos até ao dia 27 de Dezembro 2021. 
  
Endereço: Avenida do Zimbabwe nº 1592 Maputo, Mozambique 
Telefone: +258 87 56 66818 (para mais informações) 
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AVISO DE VAGA
A Direcção da Empresa Cronus Minerals Ltd, portadora da Concessão Mineira nº 7407C, sedeada 
na cidade de Quelimane, encontra-se a reforçar a sua estrutura e pretende admitir 1 Gestor(a) de 
Recursos Humanos.
Este profissional, terá como principais responsabilidades: 

•	 Preparar salários e outras remunerações em função da legislação em vigor e da política da 
Empresa; 

•	 Efectuar levantamento de informações, dados e legislação pertinente, dando tratamento 
técnico aos mesmos, visando subsidiar relatórios ou trabalhos específicos de sua área; 

•	 Prestar atendimento aos colaboradores, orientando sobre os seus direitos e deveres, 
esclarecendo dúvidas – ou dando encaminhamento aos problemas ou solicitações que 
demandem outro encaminhamento e receber e entregar documentos da sua área;

•	 Auxiliar na organização de arquivos, envio e recebimento de documentos, pertinentes para a 
sua área de actuação, assegurando a pronta localização de dados; 

•	 Zelar pela guarda, conservação, manutenção dos documentos e informações que lhe forem 
confiados; 

•	 Executar outras tarefas relacionadas, de acordo com as necessidades da Empresa. 
•	 Horário de trabalho: Full Time

Procuramos profissionais com as seguintes qualificações e competências: 
•	 Ter uma formação média ou superior em Gestão de Recursos Humanos ou outra relacionada; 
•	 Experiência profissional em Gestão de RH mínima de 2 ou 3 anos; 
•	 Bons conhecimentos de Legislação Laboral; 
•	 Bons conhecimentos de Inglês falado e escrito;
•	 Sentido de confidencialidade e ética; 
•	 Empatia e sensibilidade cultural. 

Interessados podem enviar o CV actualizado para o seguinte endereço electrónico.
li_tingying@126.com para mais informações pode contactar o seguinte número: 86-0458724, lembrar 
que só os candidatos pré-seleccionados serão contactados para a entrevista.

O Director-Geral
Fan Zhongtao

 
 
 

 

O Centro de Arbitragem, Conciliação e Mediação da CTA (CACM) 

deseja a todos os seus Clientes e ao Público em Geral 

Festas Felizes e um Ano Novo Próspero. 

Informa que vai interromper as suas actividades durante a quadra 

festiva no período que vai de 23 de Dezembro de 2021 a 10 de 

Janeiro de 2022. 

Maputo, Dezembro de 2021 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL SUPREMO

AVISO
ESCRITURÁRIO JUDICIAL E OFICIAL DE DILIGÊNCIAS DISTRITAL

Torna-se Público que por Despacho de 10 de Dezembro de 2021, de Sua Excelência, Venerando Presidente do Tribunal 
Supremo, está aberto concurso documental para o provimento de vagas na carreira de assistentes de oficiais de justiça, 
categoria de escriturário judicial distrital e oficial de diligências distrital, existentes no quadro de pessoal dos Tribunais 
Judiciais dos Distritos de Gaza, Niassa e Cabo Delgado. 

1. Requisitos exigidos
•	 Ser cidadão moçambicano;
•	 Estar em pleno gozo de direito civis e políticos nos termos da Constituição da República;
•	 Possuir idade superior a 18 anos;
•	 Possuir habilitações literárias mínimas de 12 classe ou equivalente;
•	 Ter sido aprovado em curso específico e reconhecido pelo Centro de Formação Jurídica e Judiciária;
•	 Reunir os demais requisitos gerais de provimento no Aparelho do Estado.

2. Método de selecção
A selecção de candidatos será feita através de :

•	 Prova escrita, oral e prática;
•	 Curso de formação para ingresso;
•	 Avaliação curricular:
•	 Entrevista profissional;
•	 Avaliação documental.

3. Apresentação de candidaturas
O pedido de admissão ao concurso é formulado por requerimento, solicitando a admissão ao concurso, deverá ser 
dirigido ao Venerando Presidente do Tribunal Supremo, acompanhado dos seguintes documentos:

a) 2 (duas) fotografias tipo;
b) Fotocópia de Bilhete de Identidade autenticada;
c) Certidão de Registo criminal;
d) Certidão de aptidão física e mental para exercício da actividade;
e) Certificado de Habilitações literárias autenticada;
f) Fotocópia de Declaração do NUIT;
g) Declaração de Compromisso de Honra autenticado;
h) Comprovativo de inscrição ou de cumprimento do serviço militar;
i) Curriculum Vitae detalhado.

O requerimento deverá ser entregue na Secretaria Geral do Tribunal Supremo, sito Av. Vladimir Lenine, nº 103 e nas 
Secretarias dos Tribunais Judiciais de Província de Gaza, Niassa e Cabo Delgado, no prazo de 30 dias, contados a partir 
da última publicação no jornal “ Notícias”.

Maputo, aos 10 de Dezembro de 2021
A Directora Nacional dos Recursos Humanos

Maria Teresa de Sousa Coutinho
(Secretária Judicial)

11698

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Comandante-Geral, Bernardino Rafael, no lançamento da operação “Assante-sana”

Deixem os mineiros irem para casa             
e não travem a marcha dos turistas

ALUSIVA À QUADRA FESTIVA

Hoje, dia 12 de Dezembro de 2021, no Posto Adminis-
trativo de Ressano Garcia, na província de Maputo, 
como tem sido tradição no final de cada ano, mar-
camos esta parada para proceder ao lançamento da 
Operação “Assante-Sana”.

O objectivo da nossa operação é garantir que os moçambi-
canos, no geral, e os turistas, em particular, tenham uma quadra 
festiva condigna. Da nossa parte, a missão é garantir que as pes-
soas festejem num clima de ordem, segurança e tranquilidade 
públicas, sobretudo em todos os momentos deste período festivo.

Para esta operação, exige-se de nós um atendimento rápido 
dos cidadãos e turistas, ao longo de toda a linha de fronteira e es-
tradas do país até ao destino de cada um.

Todo o trabalho que realizamos no âmbito da Operação “As-
sante-Sana”, sobretudo nas fronteiras e nos corredores, deve 
cingir-se na flexibilidade, celeridade e responsabilidade, acima 
de tudo, para com cada um dos intervenientes na sua área de in-
tervenção.

Estamos a dizer que os agentes da Polícia, dos Serviços de 
Migração, Alfândegas e os demais que intervêm na livre circu-
lação de pessoas e bens, devem agir com profissionalismo.

Constam do nosso plano de acção, pontos específicos para a 

que devem respeitá-las, conduzindo com prudência e observan-
do as regras de trânsito.
O número de mortes é elevado e os acidentes de viação são el-
evadíssimos. Estamos preocupados com isso e pedimos encare-
cidamente que se pare com as mortes nas nossas estradas.
Que se respeitem as regras de trânsito, não se consumam bebi-
das alcoólicas quando se estiver a conduzir, e que se descanse 
quando se estiver cansado.
Em todos os locais onde os colegas estarão a trabalhar não de-
vem complicar a vida dos cidadãos. Simplesmente, devem facili-
tá-la. Têm que facilitar.
Estamos cientes de que há colegas que tentam contornar o siste-
ma, mas estes encontrarão barreiras intransponíveis por parte 
daqueles que vão zelar pela disciplina e comportamento nesses 
locais.
Caso aconteçam complicações, a medida que iremos tomar é 
apenas substituir todo o grupo no local onde se detectarem 
comportamentos incorretos. Iremos substituir os agentes da 
Polícia, INATRO, Alfândegas e Migração.
Todos irão para casa até ao dia 5 de Janeiro do próximo ano e, si-
multaneamente, serão instaurados os competentes processos 
disciplinares devido ao comportamento desviante.
Não teremos tempo, nestes dias, de analisar a situação de cada 
um porque o nosso foco é zelar por um período festivo tranquilo 
para os moçambicanos. Portanto, havendo problema num pos-
to, todo o grupo de serviço será afastado e substituído. Enquanto 
decorre o processo disciplinar, ficarão em casa até ao dia 5 de Ja-
neiro, altura em que serão solicitados para serem ouvidos, detal-
hadamente, sobre o que fizeram.

Reflictamos sobre a existência 
de muitos postos de fiscalização

Queremos lançar o desafio para que todos nós possamos reflec-
tir em torno da existência de muitos intervenientes nas nossas 
estradas no processo de fiscalização de viaturas.
Por vezes, encontramos os agentes do SERNIC, vestidos com co-
letes amarelos, na zona da Ponta de Ouro ou Salamanga, provín-
cia de Maputo, sozinhos, no posto de controlo montado. Noutras 
circunstâncias, encontramos colegas das Alfândegas, em Nico-
adala, província da Zambézia, a perseguir viaturas, sozinhos, 
sem o acompanhamento dos colegas da Polícia.
Também vimos colegas da Migração a fazerem diligências nas 
lojas ou em sítios onde existem imigrantes, sem o acompanha-
mento da PRM.
Nesta ordem de ideias, qual é a autoridade máxima que deve 
fazer a diligência? Será a Polícia sozinha, ou serão os outros? 
Por que é que, quando queremos fazer uma operação, busca ou 
apreensão de uma viatura roubada, não nos juntamos a esta au-
toridade (Polícia) e fazemos aquilo que se chama ordem do dia?
Hoje, por exemplo, o SERNIC está à procura de um carro, deve 
informar a Polícia para haver uma acção coordenada. Mas, não é 
isso que acontece. Estamos à procura de uma viatura que trans-
porta produtos contrabandeados, chegamos a um único posto, 
paramos e ficamos a controlar este tipo de viatura carregada de 
produtos alimentares.
Será que é normal isso? É verdade que muitos serviços como a 
Migração, SERNIC, Alfândegas e SENSAP, que são de natureza 
paramilitar, mas não significa que não podem colaborar com a 
PRM, devendo manter uma conectividade no trabalho. Podem 
fazê-lo, perfeitamente.

regar os produtos? Por que é que não fazemos isso para fi-
car com o carro vazio?
E nós que estamos a dirigir, ficamos satisfeito com isso? O que 
é que estamos a fazer?
Se essas situações estão a acontecer nos postos de controlo 
dos nossos distritos e localidades, onde colocamos pessoas 
para dirigirem, então o que é que queremos? Com essa atitude 
queremos agradar a quem? Ao povo moçambicano ou a es-
tranhos? Afinal estamos ao serviço de quem? Não pode ser 
assim. Acabem lá com isso.

Chocado com o tratamento 
incorrecto dado aos mineiros

Estes comportamentos menos dignos, de parquear viaturas por 
falta de um e outro documento, acontecem com maior enfo-
que aos mineiros provenientes da vizinha África do Sul e outros 
países vizinhos.
O que é que os mineiros vos fizeram de mal? É mau isso. Fico 
triste e chocado com esse tipo de atitudes. Não apanho sono 
quando estas coisas acontecem. Se vocês não ficam tristes, en-
tão alguma coisa está a faltar-vos.
Provavelmente vos falte sentimento e humanismo.
Ficam nervosos quando vêm viaturas dos mineiros. Não vos es-
tou a entender, sobre as razões que vos levam a parquear viatu-
ras deles e deixarem os seus produtos apodrecerem.
Estão a deixar secar o cimento que o mineiro leva para ir concluir 
a sua casa. Estão a deixar deteriorar os ovos, a batata, a cebola e 
outros mantimentos que os mineiros compraram para alimentar 
as suas famílias. Estão a impedir crianças de comerem o que os 
pais compraram.
Que fique claro: se uma viatura de um mineiro ou de um cidadão 
nacional tem algumas lacunas documentais, o melhor é aconsel-
há-lo a ir suprir o que está em falta nas instituições apropriadas.
Eu não acredito que um cidadão possa comprar uma viatura e 
ficar com lacunas documentais. Alguma coisa aconteceu para 
que essa situação ocorra ou nos registos ou nas Alfândegas, na 
África do Sul, onde comprou.
Portanto, não parqueiem essas viaturas. Aconselhem ou 
recomendem as pessoas sobre o que é que têm de fazer para su-
prir essas lacunas em termos de documentação.
Noutras situações são os próprios documentos das viaturas que 
se estragam nos postos porque ficam meses ou anos apreendi-
dos. É muito triste.

Não parquear viaturas nos postos de controlo
Não quero ver mais viaturas estacionadas nos postos de contro-
lo. Em cada posto de controlo, do Rovuma ao Maputo, façam o le-
vantamento das viaturas parqueadas e entreguem aos legítimos 
proprietários. Recomendem aos donos para que tratem de suprir 
os problemas relacionados com a documentação em falta.
O Vice-Comandante-Geral da Polícia vai-se encarregar de fazer 
a inspecção e entrega das viaturas aos legítimos donos.
Parem de se enervar com as viaturas dos mineiros. Não ataquem 
mais este grupo. Deixem os mineiros irem para casa à-vontade. 
Depois de muito tempo fora do país e longe da família, os mineiros 
não podem ser castigados por aquele que acha que é autoridade.
Não gostaríamos de ouvir que no posto de controlo de Incoluane, 
em Gaza, continuam parqueados carros por ordens das Alfânde-
gas. Não queremos isso. Ali onde parqueiam, os carros estão sen-
do roubados peças. Estão a criar lixo sem nenhuma necessidade.
Parqueiem as viaturas e os donos não vem buscar. Fica-se com 
os documentos sem nenhum rumo, então o que é que estamos 
a fazer? Nada! Então, porque é que nós temos de prejudicar o 
cidadão? Espero uma informação clara que todos os carros já 
foram devolvidos. Devolução de viaturas dos mineiros.

Nós temos coordenado com os tribunais nas diligências. Acom-
panhamos os oficiais que fazem diligências, tudo para garan-
tir o amanhã. Pode haver ameaça contra o próprio oficial de 
diligências, daí que esses sectores poderão reflectir para ver por 
que é que evitam fazer auto-stops juntamente com a Policia da 
República de Moçambique. Não estamos a reclamar nada, nem a 
chamar para nós o trabalho dos outros, mas é mais para facilitar 
a forma como estamos a trabalhar.
Caros colegas, queremos fazer o balanço desta operação (As-
sante-Sana) no dia 7 de Janeiro de 2022. Vamos avaliar os pontos 
fortes e fracos, mas também vamo-nos criticar para, cada vez 
mais, melhorarmos a nossa prestação.
Sabemos que há muitas instituições que gostariam de intervir 
directamente nesta operação. Tivemos pedidos da CTA e INAE 
mas, neste momento, não há espaço a não ser apenas para as 
Alfândegas, Migração e SERNIC.
Contudo, vamos inovando para poder haver espaço para os outros.

Vamos substituir todo o grupo, 
mandá-lo para casa...até 5 de Janeiro

De imediato, saiam para as províncias para procurarem sa-
ber dos carros que andaram a ser parqueados há mais de 
duas semanas.
Devolvam essas viaturas que estão a encher os parques 
sem nenhuma necessidade. Devolvam aos donos e acon-
selhem- nos sobre o que é que devem fazer para suprir as 
irregularidades detectadas.
Estamos a ser injustos para com os moçambicanos. Esta-
mos a ser maus e agressivos até com os mineiros. Não go-
staria que as autoridades que intervêm nesta operação fos-
sem as mesmas a agredir os nossos compatriotas.
O que está a acontecer é uma agressão. Parquear uma via-
tura carregada com cimento e não criar condições mínimas 
de conservação, é não ter sentimento pelo bem do outro.
Devemos ter um pouco de sentimento e, ao menos, dizer à 
pessoa para tirar a sua cebola, pão ou açúcar de modo a le-
var para casa. Nem isso fazem. Agora, ficar com o carro e os 
produtos, é falta de consideração para com o próximo. Mas 
que autoridade é essa?
Ficas satisfeito aos levares os documentos do automobilis-
ta e ver os ovos a apodrecerem no carro parqueado?
Ficas feliz ao ver o cimento do mineiro a secar? Dormes 
descansado ou bebes água à-vontade ao ver os produtos 
dos concidadãos a deteriorarem-se no carro parqueado? 
Mas que autoridade é essa?
Autoridade que cria facilidades. Se o carro tem problemas, 
por que é que não o acompanham ao destino para descar-

verificação e regulação do trânsito rodoviário, em que só podem 
ser verificadas situações onde exista alguma manifesta neces-
sidade. São estes os postos previamente traçados.

Evitar retardar a marcha do turista
Porque o nosso objectivo é flexibilizar para que os moçam-

bicanos, no geral, e os turistas, em particular, cheguem o mais 
rápido ao destino, chamamos a atenção aos colegas de todos os 
sectores envolvidos a fiscalizarem os trabalhos dos agentes que 
estarão nesses postos de controlo.

Queremos que os cidadãos cheguem ao seu destino den-
tro do tempo previsto para passar a quadra festiva, neste caso, 
o dia da família e o final do ano. Queremos que as pessoas pas-
sem condignamente e junto das suas famílias ou nas estâncias 
turísticas onde terão efectuado as suas reservas.

Queremos solicitar, mais uma vez, aos colegas, um compor-
tamento exemplar de tal maneira que cada um de nós se apre-
sente como guia turístico. Conhecemos as circunstâncias em que 
vamos passar a quadra festiva, mas o turista que vai entrar, tem 
que sentir-se confortável e, rapidamente, tem que chegar ao seu 
destino. Desta maneira estaremos a evitar retardar a marcha dele.

Controlo rigoroso nas rodovias 
para evitar acidentes

Pedimos, mais uma vez, a colaboração e a vigilância de 
todos para que não haja sangue nas nossas estradas. Vamos 
manter um controlo rigoroso nas nossas rodovias para evitar 
a sinistralidade.

Gostaríamos que celebrássemos a quadra festiva sem banho 
de sangue nas nossas estradas. Só para se ter uma ideia, de 1 de 
Janeiro a 30 de Novembro do ano em curso, tivemos 846 casos de 
acidentes de viação, com um registo de 865 morte.
No ano passado, tivemos um total de 835 casos de sinistralidade 
rodoviária, ou seja, menos 11 casos de acidentes de viação com-
parado com o período vigente.
Portanto, solicitamos encarecidamente a todos que estão a con-
duzir para se respeitarem a si próprios, a terceiros e ainda respeit-
ar os meios que eles próprios compraram com muito sacrifício.
As viaturas que estão a destruir, que estão a servir para matar 
inocentes, foram, em muitos casos, adquiridas por via de crédito 
bancário, nem sequer estão completamente pagas mas já estão 
envolvodas em carnificina.
Assim, apelamos para que se respeitem, e aos terceiros também. 
Se compraram as viaturas é para servirem as suas famílias, daí 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO INTERIOR

COMANDO-GERAL DA POLÍCIA
DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES PÚBLICAS

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Torna-se Público que por Despacho de 10 de Dezembro de 2021, de Sua 
Excelência, Venerando Presidente do Tribunal Supremo, está aberto 
concurso documental para o provimento de vagas na carreira de oficiais 
de justiça, categoria de Secretário Judicial, existentes no quadro de pessoal 
dos Tribunais Superiores de Recurso de Maputo, Beira e Nampula, e nas 
Secções de Recursos dos Tribunais Judiciais de Província.

1. Requisitos exigidos
Além dos requisitos gerais, o candidato deve ter a categoria de escrivão de 
direito provincial ou secretário judicial adjunto, com pelo menos 3 anos de 
serviço efectivo na categoria e classificação de serviço não inferior a Bom 
nos últimos 3 anos; ter conhecimentos profundos da técnica processual, 
conhecer a legislação geral e específica da administração da justiça. 

2. Método de selecção
A selecção de candidatos será feita através de avaliação documental, 
seguida de entrevista profissional.

3. Apresentação de candidaturas
O pedido de admissão ao concurso é formulado por requerimento e deverá 
ser dirigido ao Venerando Presidente do Tribunal Supremo, acompanhado 
dos seguintes documentos:

a) Cópia do Diploma de Provimento devidamente visado pelo Tribunal 
Administrativo, que ateste possuir requisitos de categorização 
para o concurso;

b) Curriculum Vitae detalhado;
c) O requerimento deverá ser entregue na Secretaria Geral do Tribunal 

Supremo, sito Av. Vladimir Lenine, nº 103 e nas Secretarias dos 
Tribunais Judiciais no prazo de 30 dias, contados a partir da última 
publicação no jornal “ Notícias”.

Maputo, aos 10 de Dezembro de 2021
A Directora Nacional dos Recursos Humanos

Maria Teresa de Sousa Coutinho
(Secretária Judicial)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL SUPREMO

SECRETÁRIO JUDICIAL 

AVISO

11698

11718

ANÚNCIO DE VAGA
Gerente de Turno

Empresa de ramo hoteleiro tipo “PASTELARIA” pretende recrutar 
para o seu quadro de Pessoal para suas lojas em Maputo Cidade, 
Matola Cidade e “Malhampsene”.

Requisitos necessários:
	Classe mínima 12ª Classe concluída ou equivalente
	Idade compreendida entre 35 anos e 45 anos
	Conhecer informática é factor-chave

	Oferece-se:
	Formação na área que desenvolverá a sua tarefa profissional
	Salários compatíveis com a função 

Os CV,s com indicação da vaga e zona que concorrem devem ser 
entregues na  Rua Mateus Sansão Muthemba, número 529/4  R/C ou 
por email: nirf.consultoria@hotmail.com até ao dia 24/12/2021, 
das 8.30 às 15.00horas.

12964

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo

1ª Secção Comercial

ANÚNCIO
Faz saber que pela Primeira Secção Comercial deste Tribunal Judicial da Cidade 
de Maputo correm éditos de TRINTA DIAS, citando a ré CASA SALVADOR, LDA, 
com último domicílio conhecido na Rua 3 de Fevereiro, nº 16, na cidade de 
Nampula, ora ausente em parte incerta do país para, no prazo de 20 (VINTE) 
DIAS, que começa a correr depois de findo o dos éditos, tudo a contar da data 
da segunda e última publicação deste anúncio no jornal “Notícias”, contestar, 
querendo, a Acção Reivindicação de Propriedade nº 35/2021-P, que por esta 
Secção lhe move a autora INTER-HOUSE PROMOÇÃO IMOBILIÁRIO, LDA, pelos 
fundamentos constantes da petição inicial, conforme tudo melhor consta do 
duplicado da petição inicial que se encontra arquivado no Cartório desta Secção 
à sua disposição, onde poderá levantar dentro das horas normais de expediente, 
advertindo-se-lhe de que a falta de contestação importa a condenação do pedido 
para todos efeitos legais.

Para constar lavrou-se este edital e mais dois de igual teor que vão ser afixados 
nos lugares determinados por lei.

Maputo, aos 10 de Dezembro de 2021

A Escriturária Judicial Provincial
Isménia Mendes Naroromele

Verifiquei

O Juiz de Direito
João de Almeida F. Guilherme

12958 

Acesse: https://t.me/Novojornal
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INSTITUTO SUPERIOR DE ARTES E CULTURA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Adjudicação

Concurso Público nº 01/ISArC/UGEA/2021 (Fornecimento de 4 viaturas) 

De acordo com alínea c) do n° 2 artigo 32 conjugado com o n° 2 do artigo 83 do Regulamento de Contratação de Empreitadas 
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 05/2016, de 08 de 
Março, comunica-se a adjudicação do objecto do concurso: 

Iten Nome do Concorrente Valor da adjudicação

01 Caetano Equipamentos
5.893.560,00MT (Cinco Milhões, Oitocentos e Noventa e Três Mil, Quinhen-
tos e Sessenta Meticais)

A Autoridade Competente
(Ilegível)

12951

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

9ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Faz saber que por esta Secção correm termos processuais uns Autos de Acção 
Especial de Despejo, registados sob o nº 24/21/H, em que é autora KMR 
Projectos, Limitada, e ré Sea Food Mozcom, Limitada.
É desta forma citada a ré Sea Food Mozcom, Limitada, sociedade comercial 
por quotas, com NUIT 400898871, com sede na Av. da União Africana, cidade 
da Matola, actualmente em parte incerta, para, no prazo legal de 5 (cinco) dias, 
com a dilação de 20 (vinte) dias, contados da citação, cujo dia do término lhe 
será indicado, contestar, querendo, os autos acima citados, que lhe move KMR 
Projectos, Limitada, pelos fundamentos constantes da petição inicial, cujo 
duplicado da mesma se encontra à sua disposição no Cartório deste Tribunal, 
onde poderá ser solicitado em qualquer dia útil dentro das horas normais, sob 
pena de se considerar confessados os factos articulados pelo autor, seguindo os 
autos à revelia, devendo constituir advogado dentro do mesmo prazo, sob pena 
de ser de nenhum efeito a defesa que for a deduzir, nos termos conjugados dos 
artigos 480, 483, 484, nº 1, alínea a) e 33, todos do CP Civil.
Mais fica notificada a ré para dentro do mesmo prazo, constituir mandatário 
judicial na área de jurisdição deste Tribunal ou nela indicar domicílio no qual 
irá receber as notificações, considerando-se estas, feitas com a entrada dos 
autos no Cartório, nos termos do art. 255, nº 1 do CP Civil.

Matola, aos vinte e cinco dias do mês de Outubro do ano dois mil e vinte e um

A Escrivã de Direito
Hermenegilda da Luz Canda

Verifiquei

O Juiz de Direito
Dr. Salomão Paulo Manhiça

12941 

Certifico, para efeitos de publicação, que por 
escritura pública do dia um de Dezembro 
de dois mil e vinte e um, lavrada de folhas 
noventa e quatro verso a folhas noventa 
e seis, do livro de notas para escrituras 
diversas número dezanove, traço “A”, do 
Cartório Notarial de Tete, perante Brigitte 
Nélia Mesquita Vasconcelos, licenciada em 
Ciências Jurídicas, Conservadora e Notária 
Superior em exercício no referido Cartório, foi 
lavrada uma Escritura pública de Habilitação 
de Herdeiros por óbito de Francisco Xavier, 
falecido no dia catorze de Janeiro de dois 
mil e dezasseis, no Hospital Provincial de 
Tete, cidade de Tete, no estado de casado 
com Amélia Alfredo Xavier, de sessenta e um 
anos de idade, natural de Chirodze, distrito de 
Changara, província de Tete, de nacionalidade 
moçambicana, filho de Xavier e de Lina, 
com a última residência habitual no bairro 
Chingodzi, cidade de Tete, sem ter deixado 
testamento ou qualquer outra disposição de 

última vontade.
Certifico ainda que na operada escritura 
pública foram declaradas como únicas e 
universais herdeiras, sua filha: Eularia Amélia 
Francisco Xavier, solteira, maior, natural de 
Maputo, de nacionalidade moçambicana e 
residente em Maputo e sua esposa Amélia 
Alfredo Xavier, viúva, natural de Maxixe, 
província de Inhambane, de nacionalidade 
moçambicana e residente na cidade de Tete.
Que não existem outras pessoas que segundo 
a lei prefiram às indicadas herdeiras ou com 
elas possam concorrer na sucessão à herança 
e dela fazem parte bens móveis, imóveis, 
direitos e conta bancária.

Está Conforme

Tete, aos 13 de Dezembro de 2021
O Conservador Técnico

(Ilegível)
128

República de Moçambique

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

Conservatória dos Registos e Notariado de Tete

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE FRANCISCO XAVIER

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 
DO PAÍS OU MUNDO

11540

Acesse: https://t.me/Novojornal
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL SUPREMO

AVISO
ESCRITURÁRIO JUDICIAL E OFICIAL DE DILIGÊNCIAS PROVINCIAL

Torna-se Público que por Despacho de 10 de Dezembro de 2021, de Sua Excelência, 
Venerando Presidente do Tribunal Supremo, está aberto concurso documental para 
o provimento de vagas na carreira de assistentes de oficiais de justiça, categoria 
de escriturário judicial provincial e oficial de diligências provincial, existentes no 
quadro de pessoal dos Tribunais Judiciais de Província. 

1. Requisitos exigidos
Além dos requisitos gerais, o candidato deve ter:

• 3 anos de serviço efectivo como escriturário judicial distrital ou oficial de 
diligências distrital; e

• Classificação de serviço dos últimos 3 anos não inferior a Bom.

2. Método de selecção
A selecção de candidatos será feita através de avaliação documental, seguida de 
entrevista profissional.

3. Apresentação de candidaturas
O pedido de admissão ao concurso é formulado por requerimento e deverá 
ser dirigido ao Venerando Presidente do Tribunal Supremo, acompanhado dos 
seguintes documentos:

a)Cópiado Diploma de Provimento devidamente visado pelo Tribunal 
Administrativo, que ateste possuir requisitos de categorização para o 
concurso;

b) Curriculum Vitae detalhado;
c) O requerimento deverá ser entregue na Secretaria Geral do Tribunal Supremo, 

sito Av. Vladimir Lenine, nº 103 e nas Secretarias dos Tribunais Judiciais no 
prazo de 30 dias, contados a partir da última publicação no jornal “ Notícias”.

Maputo, aos 10 de Dezembro de 2021
A Directora Nacional dos Recursos Humanos

Maria Teresa de Sousa Coutinho
(Secretária Judicial)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA

CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
Gabinete do Secretário de Estado

ANÚNCIO DE CONCURSO 
  
O Gabinete do Secretário de Estado da Zambézia torna público que está 
aberto um concurso Público para contratação de empreitada para seguinte 
obra:

Ord Designação da Obra Alvará 
requerido

Garantia 
Provisória

1

Contratação de Empreitada de 
Obras Públicas para Execução 

do Bloco do Auditório do Centro 
de Formação Profissional em 

Administração Pública de 
Quelimane

5ª Classe 900.000,00Mt

Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar 
os Documentos do Concurso ou adquirí-los pelo valor não reembolsável de 
3500,00MT a depositar na conta bancária disponível no endereço abaixo, 
a partir do dia 8 de Outubro de 2021.
Endereço: Gabinete do Secretário de Estado na Província da Zambézia, 
Rua da Resistência n°. 1079 R/C - Cidade de Quelimane.

O período de validade das Propostas será de 120 dias a partir da data de 
abertura e estas deverão ser entregues no endereço acima até as 8.30 
horas do dia 29 de Dezembro de 2021 e serão abertas no mesmo dia pelas 
8.45horas na presença dos Concorrentes que desejarem comparecer à 
sessão pública no endereço acima. A execução das Obras será contratada 
sob o regime de Série de Preços, com pagamentos mediante situações de 
trabalhos.

Encorajam-se concorrentes capazes de iniciar as obras com fundos 
próprios. 
A visita ao local das obras é obrigatória e informações adicionais poderão 
ser obtidas no Gabinete do Secretário de Estado nas horas normais de 
expediente.
O concurso é aberto a todos os concorrentes nacionais e estrangeiros 
detentoras do alvará igual ou superior ao indicado acima e não é permitida 
a participação de empresas que tenham obras abandonadas e ou paradas 
com o Estado por incumprimento de obrigações contratuais.

O presente Concurso será regido com base no Regulamento de Contratação 
de Empreitadas de Obras Públicas Fornecimento de Bens e Prestação de 
Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 5/2016 de 08 de Março.

Quelimane, aos 9 de Dezembro de 2021

Director do Gabinete

(Ilegível)
235

MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL

ADMINISTRAҪÃO DO DISTRITO MUNICIPAL KAMPFUMU
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES DISTRITAL – UGEA 13

Anúncio de Adjudicação
De acordo com alínea d) do nº 2 do artigo 63, ambos do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de 
Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 08 de Março, comunica-se adjudicação dos Objectos dos 
concursos abaixo indicados, suportados pelo Orçamento da Administração Municipal KaMpfumu:

Nr. do Concurso  Objecto de Concurso Nome do 
concorrente Modalidade de concurso Valor de Adjudicação 

(em MT)

90L000141/CL/
ADMKaMpfumu/19/W/2021  

Reabilitação do Anexo e 
Colocação de Alpendre no 
Passadiço do Edifício da 

Administração

Silcom Engineering e 
Maintenance SA Concurso Limitado 2.499.988.81

CC/
ADMKaMpfumu/16/G/2021

Aquisição de Laptops e 
Impressoras

Procomputers 
Moçambique, Lda Concurso Limitado 314.416,70

CC/
ADMKaMpfumu/20/G/2021 Aquisição de três Microondas Zenas Serviços Lda Concurso por Cotações 48.904,83

Maputo, Dezembro de 2021
A Vereadora do Distrito

________________________________
(Ilegível)

MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL 

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

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com alínea d) do nº3, do artigo 33, do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-
se que os objectos dos concursos foram adjudicados aos concorrentes vencedores, conforme o mapa abaixo:

Nº Nº de Concurso Objecto de Contratação Modalidade Empresa Adjudicada Valor em Mts

1 OM-24/CMM/
DMAS/G/21

Fornecimento de Peças para 
Reparação de Viaturas da 

Direcção Municipal de Ambiente e 
Salubridade

Ajuste 
Directo

Autoconfiança, Peças 
e Pneus, Sociedade 

Unipessoal, Lda.
2.972.585,00

2 OM-26/CMM/DMIU/
SC/21

Prestação de Serviços de Consultoria 
para Inventariação do Parque 
Arbóreo da Cidade de Maputo

Concurso 
Limitado

Tarquínio Mateus 
Magalhães, PH.D & Sá 

Nogueira Lisboa
3.997.000,80

3 OM-29/CMM/DMIU/S 
/21

Prestação de Serviços de 
Manutenção de Rotina e Arborização 

dos Jardins (Lote I – Praça 20 de 
Setembro, Lote II – Praça 25 de 

Junho e Lote III- Praça de São Roque)

Concurso 
Limitado

Lote I – Construcil 
Engenheiros Técnicos 

Construtores, Lda. 
199.722,75

Lote II - Manugrafa – 
Engenharia e Construção, 

Lda.
2.638.156,95

Lote III – CCL Construções 
e Serviços, Lda. 1.316.423,39

4 OM-50/CMM/
DMAS/S/21

Prestação de Serviços de Consultoria 
Pessoa Singular para Realização de 
Estudo de Viabilidade Económica e 
Financeira da Gestão de Báscula da 

Lixeira Municipal de Hulene

Concurso 
Limitado Sheila Cristina Tembe 859.950,00

5 OM-64/CMM/
DMAS/W/21

Empreitada para Manutenção e 
Reparação de Bens Imóveis para 

DMAS

Concurso 
Por Cotações

CCL Construções e 
Serviços, Lda. 269.568,54

6 OM-65/CMM/
DMAS/G/21

Fornecimento de Megafones e 
Quadros de Certificado de Honra 

para DMAS

Concurso 
Por Cotações OB Tecnologia, Lda. 84.825,00

7 OM-66/CMM/
DMIU/S/21

Prestação de Serviços de Abate e 
Remoção de Árvores nos Bairros de 

Chamanculo e Fajardo para DMIU

Ajuste 
Directo LASO Moçambique, Lda. 290.000,00

8 OM-67/CMM/
DMIU/W/21

Empreitada para Intervenção em 
Obras de Emergência na Ravina do 

Talude de Desportivo

Ajuste 
Directo ARTIS Engenharia, Lda. 2.683.448,97

9 OM-69/CMM/
DMAS/G/21

Prestação de Serviços de 
Recarregamento da Conta Global 

de Travessia de Portagem da Ponte 
Maputo KaTembe para DMAS

Ajuste 
Directo

REVIMO – Rede Viária de 
Moçambique, SA. 19.500,00

A Autoridade Competente

(Ilegível)

Unidos e Coesos Vamos Txunar Maputo
Av. Samora Machel nº 565, Jardim Tunduru, Bairro Central, Telefone/Celular + 258 843018891

11698
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Acesse: https://t.me/Novojornal



PUBLICIDADE42 Segunda-feira, 20 de Dezembro de 2021

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS

ANÚNCIO

VENDA DE VIATURAS
1. Torna-se público que se aceitam propostas em cartas fechadas, devidamen-

te assinadas pelos proponentes, para a compra de viaturas, que podem ser 
vistas durante as horas normais de expedientes nesta Direcção Provincial 
de Obras Públicas de Maputo, localizada na Cidade da Matola, Rua da Rádio 
nº. 511, um dos locais constantes do Edital, dirigidas ao Presidente da Co-
missão de Avaliação e Venda de Bens Abatidos, até às 9.30 horas do dia 27 
de Dezembro de 2021, a serem entregues nesta Instituição.

2. A abertura das propostas está marcada para às 10.00 horas do mesmo dia 
na sua Instituição, local onde se encontram parqueadas as viaturas. 

3. As demais condições constam dos Editais afixados nesta Direcção, no ende-
reço acima mencionado, onde também está indicada a marca e o valor de 
cada bem, não devendo ser apresentada proposta com valor inferior ao de 
licitação.

4. Discriminação das Viaturas
•	 Uma (1) viatura de marca Toyota Land Cruiser
•	 Uma (1) viatura de marca Nissan D22 C/Dupla.

Matola, aos 13 de Dezembro de 2021
A Directora Provincial

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

12ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO

Pela Décima Segunda Secção Comercial deste Tribunal correm éditos de TRINTA 
DIAS, citando os executados: PEMBA CONSTRUCTION, LIMITADA, com endereço na 
Estrada Nacional nº 106, bairro Muxura, cidade de Pemba, SEBASTIÃO BICUENE, 
avalista, com último endereço conhecido no bairro Copuito, Balama, província de 
Cabo Delgado, CHEN HUA LIU, com último endereço conhecido na Avenida Marginal, 
bairro Eduardo Mondlane, na cidade de Pemba e WEIYA LIU, com último endereço 
conhecido na Avenida Marginal, bairro Eduardo Mondlane, cidade de Pemba, todos 
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 deste anúncio, pagarem 
ao exequente BCI - BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS, SA, a quantia de 
78 467 923,67MT (setenta e oito milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, 
novecentos e vinte e três meticais e sessenta e sete centavos), em dívida nos 
Autos de Execução Ordinária nº 08/20-A, que por esta Secção lhes move o referido 
exequente, ou no mesmo prazo nomearem à penhora bens suficientes para tal 
pagamento e do mais que acrescer ou deduzirem a oposição que tiverem, nos termos 
do artigo 811º e seguintes do CPC, sob pena de não o fazendo se devolver esse direito 
ao exequente, prosseguindo a execução seus termos, conforme tudo melhor consta do 
duplicado da petição inicial que se encontra à disposição dos executados, no Cartório 
desta Secção, podendo ser levantado dentro das horas normais de expediente.

Maputo, aos vinte e sete dias de Outubro de dois mil e vinte e um

A Ajudante de Escrivão
Rosalina Adelaide Orombo

Verifiquei

A Juíza de Direito
Drª Moila Ornélia Chong Chelene

11722

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

Tribunal Judicial da Cidade de Maputo

2ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO

Pela Segunda Secção Comercial deste Tribunal correm éditos de TRINTA DIAS, citando 
GRÁFICA EXCELÊNCIA, FAIZAL ABDUL CADRE e ARTUR MANUEL RODRIGUES 
DOS SANTOS, com últimos endereços no bairro Maiaia, zona do posto administrativo 
Mutiva, Nacala, Nacala - Porto, província de Nampula, na Av. Armando Tivane, nº 
644, 3º andar, bairro da Polana-Cimento, cidade de Maputo e na Rua Valentim Citi, 
nº 436, 1º andar, bairro da Sommerschield, cidade de Maputo, respectivamente, 
para, no prazo de DEZ (10) DIAS, que começa a correr depois de findo o dos 
éditos, tudo a contar da segunda e última publicação deste anúncio, pagarem ao 
exequente BCI - BANCO COMERCIAL E DE INVETIMENTOS, SA, a quantia de 2 838 
362,86MT (dois milhões, oitocentos e trinta e oito mil, trezentos e sessenta 
e dois meticais e oitenta e seis centavos), em dívida nos Autos de Execução 
Ordinária nº114/18-G, que por esta Secção lhes move o referido exequente, ou no 
mesmo prazo nomearem à penhora bens suficientes para tal pagamento e do mais 
que acrescer ou deduzirem a oposição que tiverem, nos termos do artigo 811º, nº 1, 
812º e 816º do CPC, respectivamente, sob pena de não o fazendo se devolver esse 
direito ao exequente, nos termos da al. a), nº 1 do artigo 836º do CPC, prosseguindo a 
execução seus termos, conforme tudo melhor consta do duplicado da petição inicial 
que se encontra à disposição dos executados no Cartório desta Secção, podendo ser 
levantado dentro das horas normais de expediente.

Maputo, aos trinta dias do mês de Novembro do ano dois mil e vinte e um

O Ajudante de Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane

Verifiquei

O Juiz de Direito
Hermenegildo Pedro Chambal

11721

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

13ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Décima Terceira Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, 
nos Autos de Execução Ordinária nº 68/20-B, pendentes neste Cartório, movidos 
pelo exequente BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS, SA, (BCI), com sede 
nesta cidade, contra o executado NARCISO BASÍLIO MTEFULA, ora em parte 
incerta, com última residência conhecida no Segundo Bairro, cidade de Chókwè, 
distrito de Chókwè, com domicílio profissional na Escola Secundária de Chókwè, 
província de Gaza, é este citado, para, no prazo de DEZ DIAS, que começa a correr 
depois de finda a dilação de TRINTA DIAS, o dos éditos, contada da data da segunda 
e última publicação deste anúncio, pagar ao exequente a quantia de 695 626,32MT 
(seiscentos e noventa e cinco mil, seiscentos e vinte e seis meticais e trinta 
e dois centavos), em dívida nos presentes autos, ou no mesmo prazo nomear à 
penhora bens suficientes para tal pagamento e do mais que acrescer ou deduzir a 
oposição que tiver, nos termos do artigo 811º, nº 1 do Código do Processo Civil, sob 
pena de não o fazendo se devolver esse direito ao exequente, nos termos do artigo 
836º, nº 1 do CPC, prosseguindo a execução seus termos, 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 dezoito dias do mês de Novembro do ano dois mil e vinte e um

A Secretária Judicial
Lúcia Monjane

Verifiquei

A Juíza de Direito
Maria da Luz

11571 11720

Acesse: https://t.me/Novojornal



PUBLICIDADE 43Segunda-feira, 20 de Dezembro de 2021

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL SUPREMO

SECRETÁRIO JUDICIAL ADJUNTO

AVISO
Torna-se público que por Despacho de 10 de Dezembro de 2021, de Sua Excelência, Venerando Presidente do Tribunal 
Supremo, está aberto concurso documental para o provimento de vagas na carreira de oficiais de justiça, categoria de 
Secretário Judicial Adjunto, existentes no quadro de pessoal do Tribunal Supremo, Tribunais Superiores de Recurso de 
Maputo, Beira e Nampula, e nas Secções de Recursos dos Tribunais Judiciais de Província. 

1. Requisitos exigidos
Além dos requisitos gerais, o candidato deve ter a categoria de escrivão de direito provincial ou ajudante de escrivão de 
direito, com pelo menos 3 anos de serviço efectivo na categoria, e classificação de serviço não inferior a Bom nos últimos 
3 anos; ter conhecimentos profundos da técnica processual, conhecer a legislação geral e específica da administração da 
justiça. 

2. Método de selecção
A selecção de candidatos será feita através de avaliação documental, seguida de entrevista profissional.

3. Apresentação de candidaturas
O pedido de admissão ao concurso é formulado por requerimento e deverá ser dirigido ao Venerando Presidente do Tribunal 
Supremo, acompanhado dos seguintes documentos:

a) Cópia do Diploma de Provimento devidamente visado pelo Tribunal Administrativo, que ateste possuir requisitos 
de categorização para o concurso;

b) Curriculum Vitae detalhado;
c) O requerimento deverá ser entregue na Secretaria Geral do Tribunal Supremo, sito Av. Vladimir Lenine, nº 103 e nas 

Secretarias dos Tribunais Judiciais no prazo de 30 dias, contados a partir da última publicação no jornal “ Notícias”.

Maputo, aos 10 de Dezembro de 2021
A Directora Nacional dos Recursos Humanos

Maria Teresa de Sousa Coutinho
(Secretária Judicial)

11698

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL SUPREMO

AVISO
AJUDANTE DE ESCRIVÃO DE DIREITO

Torna-se Público que por Despacho de  10 de Dezembro de 2021, de Sua Excelência, Venerando Presidente do Tribunal 
Supremo, está aberto concurso documental para o provimento de vagas na carreira de oficiais de justiça, categoria de 
Ajudante de Escrivão Direito, existentes no quadro de pessoal dos Tribunais Judiciais de Província. 

1. Requisitos exigidos
Além dos requisitos gerais, o candidato deve ter:

•	 3 Anos de serviço efectivo como escriturário judicial provincial ou oficial de diligências provincial;
•	 Classificação de serviço dos últimos 3 anos não inferior a Bom.

2. Método de selecção
A selecção de candidatos será feita através de avaliação documental, seguida de entrevista profissional.

3. Apresentação de candidaturas
O pedido de admissão ao concurso é formulado por requerimento e deverá ser dirigido ao Venerando Presidente do 
Tribunal Supremo, acompanhado dos seguintes documentos:

a) Cópia do Diploma de Provimento devidamente visado pelo Tribunal Administrativo, que ateste possuir requisitos 
de categorização para o concurso;

b) Curriculum Vitae detalhado;
c) O requerimento deverá ser entregue na Secretaria Geral do Tribunal Supremo, sito Av. Vladimir Lenine, nº 103 

e nas Secretarias dos Tribunais Judiciais no prazo de 30 dias, contados a partir da última publicação no jornal “ 
Notícias”.

Maputo, aos 10 de Dezembro de 2021

A Directora Nacional dos Recursos Humanos
Maria Teresa de Sousa Coutinho

(Secretária Judicial)
11698

República de Moçambique
Ministério dos Transportes e Comunicações

 ENA Escola Nacional de Aeronáutica
UGEA

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO
Data de lançamento: 20 de Dezembro de 2021

1. A Escola Nacional de Aeronáutica convida pessoas colectivas, nacionais ou estrangeiras, interessadas a 
apresentarem propostas fechadas e lacradas para o concurso abaixo :

Número Modalidade Objecto Concorrentes 
Elegíveis

Data e Hora 
de Entrega

Data e Hora 
de Abertura

Validade 
da 

Proposta

Garantia 
Provisória

01/ENA/
UGEA/2021 Limitado

Fornecimento 
e Montagem 
de Ares 
Condicionados 

Singulares, 
Pequenas 
e Médias 
Empresas

17/1/2022 às 
09.00h

17/1/2022 
às 

09.15h
120 dias N/A

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar ou consultar os Documentos de  Concurso na 
Biblioteca da ENA.

1. Os Documentos do Concurso deverão ser adquiridos através de um depósito bancário na conta Nº 13082779-
BIM na importância não reembolsável de 1000,00Mts (Mil meticais) para cada conjunto. Os mesmos deverão ser 
levantados na Reprografia da Escola Nacional de Aeronáutica sita na Av. de Angola nº 3550, telef : +22821462442-
21466879, cell : +258823010550/70, fax :21466291 contra a apresentação do talão de depósito.

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

Maputo, aos 20 de Dezembro de 2021

Autoridade Competente

(Ilegível)
11678

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO

CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS

AVISO
O Serviço Provincial de Infra-Estruturas de Maputo 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 atribuído 
o Certificado Mineiro número 10898CM para Areia de Construção, no distrito 
de Manhiça, na província de Maputo, a favor da requerente Tilinha - Sociedade 
Unipessoal, com as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude
1 -25    21   0,00 32   44   40,00
2 -25    21   0,00 32   44   50,00
3 -25    21  10,00 32   44   50,00
4 -25    21  10,00 32   44   40,00

Maputo, aos 16/12/2021

O Director do Serviço Provincial
Fernando Andela
(Especialista “B”)

12965

11329

12752

ANÚNCIO 
VENDA DE MÁQUINA DE IMPRESSÃO OFFSET

3ª Praça

1. Torna-se público que aceitam-se propostas em cartas fechadas, devidamente 
assinadas pelos proponentes, para a compra de uma Máquina de Impressão Offset 
Heidelberg SpeedMaster, dirigidas ao Presidente da Comissão de Avaliação e Venda 
de Bens Abatidos, até às 10:00 horas do dia 22 de Dezembro de 2021, a serem 
entregues na Imprensa Nacional de Moçambique, E.P. – Repartição de Administração, 
sita na Rua da Imprensa n.º 283, na Cidade de Maputo.

2. O bem em referência pode ser visto no período das 8.00 às 15.00 horas, nas 
instalações supracitadas.

3. A abertura das propostas está marcada para às 10.30 horas, na data e endereço 
supracitados.

4. As demais condições constam dos Editais afixados nesta instituição e na Direcção 
Nacional do Património do Estado, onde está indicada a marca e o valor do bem, 
não devendo ser apresentada proposta com valor inferior ao da licitação.

Ordem Designação do bem Referência do 
bem Localização Base de 

licitação

1
Máquina de 

Impressão off-set 
Heidelberg

SpeedMaster 
SM/74 Maputo 1.155.000,00MT

O Presidente do Conselho de Administração

Armindo Matos

Acesse: https://t.me/Novojornal
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GAZA EM FOCO

44
Superfície  75 334  km²
População  1 228 514 (2007); 12 Distritos

PUBLICIDADE

República de Moçambique
PROVÍNCIA DE MAPUTO

GOVERNO DO DISTRITO DE MARRACUENE
Secretaria Distrital

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Adjudicação
Nos termos da alínea d) do nº 3 do artigo 33, conjugado com o nº 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e 
Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que foram adjudicadas ao objecto dos concursos as seguintes empresas abaixo 
mencionadas:

Objecto do Concurso Modalidade do Concurso Empresa Adjudicada Valor de Adjudicação

Aquisição de Uma Viatura do Tipo Carinha, Cabina Dupla 4*4 Concurso limitado CAETANO EQUIPAMENTOS MOÇAM-
BIQUE, SA 2.500.000,00MT

Construção da Secretaria Administrativa e Muro de Vedação na 
Localidade de Taúla  Concurso limitado NOVARC OBRAS DE ENGENHARIA 3.765.906.70MT

Marracuene, aos 17 de Dezembro de 2021

A Secretária Permanente Distrital

Ilegível 

Aoc/
AV. Maguiguana  Nº 70,          Telefone 21 790102                                                                                                                                           Marracuene - Maputo

11638

A
RRANCAM dentro de 
dias as obras de reabi-
litação das infra-es-
truturas hidráulicas do 
regadio do baixo Lim-

popo, na província de Gaza. A 
acção poderá ajudar na redu-
ção de inundações nos cam-

pos e no aumento dos níveis de 
produção e produtividade de 
culturas, com particular desta-
que para o arroz. 

O Presidente do Conse-
lho de Administração (PCA) 
da empresa Regadio do Baixo 
Limpopo (RBL), Armando Us-

sivane, adianta que serão in-
vestidos cerca de dois milhões 
de dólares norte-americanos, 
fundo do Banco Africano de 
Desenvolvimento (BAD), para 
os trabalhos de reabilitação 
da estação de bombagem de 
Umbape e algumas compor-

tas, e a requalificação de várias 
infra-estruturas ao longo do rio 
Limpopo, que estão desajusta-
das a actuais desafios impostos 
pelas mudanças climáticas.

Ussivane anotou que, para 
já, a estação de bombagem de 
Umbape é prioritária, visto que 

A LINHAS Aéreas de Moçam-
bique (LAM) vai passar a rea-
lizar, a partir de Maputo, um 
voo semanal para a província 
de Gaza, através do Aeropor-
to Filipe Jacinto Nyusi, re-
centemente inaugurado.

A garantia foi dada no 
sábado no distrito de Chon-
goene pelo diretor-geral da 
LAM,  João Pó Jorge, durante 
a recepção do primeiro voo 
comercial naquele aeroporto. 
Os voos serão garantidos por 
uma aeronave de 19 lugares.

Segundo Pó Jorge, estão 
em curso trabalhos para que 
até Março do próximo ano, 
o aeroporto aumente a fre-
quência de voos domésticos 

para outros destinos e tam-
bém comece a receber voos 
regionais, ligando a pro-
víncia de Gaza aos países da 
África Austral. 

Frisou ainda a necessida-
de de continuar o trabalho de 
marketing para atracção do 
tráfego aéreo naquela infra-
-estrutura.

Entretanto, o primeiro 
voo comercial aterrou por 
volta das 13.30horas levando 
24 passageiros, dos quais 13 
nacionais, uma estrangeira e 
mais dez tripulantes.

O evento foi testemunha-
do pelo o secretário do Esta-
do, Amosse Macamo, que na 
ocasião garantiu que o Aero-

porto Filipe Jacinto Nyusi é 
uma infra-estrutura que veio 
para ser usada, negando por 
isso qualquer possibilidade 
da mesma transformar-se 
num “elefante branco”.

“O aeroporto está a fun-
cionar. Com este voo acre-
ditamos que é o princípio 
de uma boa era para Gaza. É 
verdade que a infra-estru-
tura já está implantada, mas 
temos muito trabalho a rea-
lizar para que nos próximos 
tempos esta obra se torne 
mais viável e rentável. Temos 
informações de que muitas 
pessoas querem vir a Gaza e 
nós devemos saber capitali-
zar isso”, disse Macamo.

A INSEGURANÇA alimentar 
tende a reduzir, nos últimos 
tempos, no distrito de Maba-
lane, fruto de vários programas 
estruturantes, entre os quais de 
fortalecimento da resiliência da 
agricultura nas zonas semi-ári-
das implementado pelo Gover-
no e a Organização das Nações 
Unidas para Agricultura e Ali-
mentação (FAO).

A FAO e o governo de Ma-
balane definiram cinco projec-
tos estratégicos para se reduzir, 
substancialmente, até 2021 em 
curso, os efeitos da seca, que 
têm deixado milhares de cida-
dãos vulneráveis. 

Entre as iniciativas projec-
tadas, destaca-se a transfor-
mação sustentável e inclusiva 
da agricultura familiar, criação 
de frangos de corte e da galinha 
nativa, com a finalidade de au-
mentar os rendimentos e me-
lhorar a segurança alimentar e 
nutricional das famílias, bem 
como contribuir para a diversi-
ficação económica do distrito.

O programa agro-pecuário 
avaliado em 450 mil dólares 
norte-americanos, financiado 
pelo governo de Flandres, está 
a contribuir igualmente no in-
cremento da produção e produ-
tividade, através do acesso aos 
conhecimentos e tecnologias 
aos meios de produção. 

Está a promover também as 
cadeias de valor agrícola e aví-
cola por meio de investimentos 
que estimulem as actividades 
económicas rurais e o empode-
ramento de mulheres.

A iniciativa beneficia cer-
ca de 750 produtores, entre os 
quais 450 mulheres, integradas 
na produção agrícola e avícola 
nas comunidades de Mabalane-
-Rio e Estação, Combomune-
-Rio e Estação e Zona “8”, es-
tando o mesmo a dar resultados 
animadores, conforme fizeram 
saber os mentores durante um 
workshop realizado semana 
passado em Mabalane.

REGADIO DO BAIXO LIMPOPO 

Infra-estruturas 
hidráulicas em reabilitação 

O regadio será reabilitado para garantir bons níveis de produção

a sua reabilitação poderia ali-
viar muitos campos que estão 
ameaçados de inundações caso 
caiam chuvas acima do normal 
na presente época, conforme 
previsto pelas autoridades. 

Segundo disse, no paco-
te do projecto de reabilitação 
das infra-estruturas hidráuli-
cas também está incluída re-
paração de vias de acesso aos 
campos e às casas agrárias para 
melhor monitoria das áreas de 
produção, assim como permi-
tir o escoamento dos produtos.

“Estamos a realizar vários 
trabalhos para a facilitação do 
escoamento das águas para 
fora das áreas de produção. 
A grande expectativa é que o 
projecto de reabilitação da es-
tação de bombagem arranque 
ainda este mês para criar ca-
pacidade de vazão das águas 
mesmo que haja cheias no rio 
Limpopo. É um projecto que 
já foi avaliado, com concurso 
lançado e agora só estamos à 
espera de assinar os contratos e 
iniciarmos a  implementação”, 
referiu Ussivane. 

Para a presente campanha 
agrária, cerca de 4150 hectares 
de produção de arroz já estão 
semeados, de um tal de 5950 
hectares que se projectam. O 
desempenho satisfaz os gesto-
res do baixo Limpopo, que já 
vaticinam o cumprimento das 
metas de produção fixadas em 
37,5 mil toneladas de arroz.  

LAM anuncia voos 
semanais para Aeroporto 
Filipe Jacinto Nyusi

Aeroporto Filipe Jacinto Nyusi terá um voo semanal da LAM

Reduz insegurança 
alimentar em Mabalane

No evento, os programas de 
apoio à resiliência foram objec-
tos de avaliação pelos respon-
sáveis da FAO, do governo do 
distrito e representantes das 
associações e grupos de famí-
lias beneficiárias. Na ocasião, 
o director do Serviço Distrital 
das Actividades Económicas 
de Mabalane, Narciso Cerveja, 
sublinhou que a iniciativa está 
a contribuir para a transforma-
ção sustentável e inclusiva das 
famílias, tendo como foco o au-
mento da produção, produtivi-
dade, comercialização e criação 
de uma cadeia de valor.

Nesse âmbito, mais mu-
lheres beneficiárias já possuem 
condições para sustento das 
suas famílias. 

Uma das estratégias pas-
sou por ensinar as mulheres a 
usarem a farinha de mandioca 
para a produção de bolos, assim 
como a avicultura e a caprino-
cultura.

Por sua vez, Regina Tivane, 
uma das beneficiários do pro-
grama, considerou a iniciativa 
do governo e parceiros como 
favorável para o combate à fome 
e pobreza. Segundo ela, na sua 
comunidade, a fome já está ul-

trapassada, pois tem conheci-
mento para produzir mesmo 
com a escassez da água.

Em nome do FAO, Khalid 
Cassamo, avaliou positivamente 
a implementação do programa, 
colaborando com os anseios do 
governo no combate à pobreza e 
à vulnerabilidade. 

“Ficamos felizes em ver 
zonas como Djinge em que a 
população já está a produzir 
hortícolas, que antes não era 
possível”, referiu Cassamo, re-
comendado que o distrito deve 
continuar a dar atenção aos 
produtores. Outras áreas de in-
tervenção dizem respeito ao de-
senvolvimento de abordagens 
inovadoras de apoio à definição 
de sistemas de alerta eficientes e 
sustentáveis para seca, inunda-
ções, tempestades, assim como 
promover a transferência de 
tecnologia, inovação e conhe-
cimento, com vista a fazer face 
aos riscos relacionados com o 
clima.

Foi fruto desta parceria a 
instalação de dez estações me-
trológicas, passando o distrito a 
contar com 14 pontos de medi-
ção de temperaturas e precipi-
tação.

A criação de frangos é uma das apostas de mulheres em Mabalane

CHÓKWÈ 
Comércio abastecido e com preços acessíveis 
OS comerciantes da cidade Chókwè, segundo maior 
centro urbano da província de Gaza, estão preparados 
para atender a procura de produtos durante a qua-
dra festiva, justificando que dispõem de “stocks” de 
mercadorias suficientes e prometem estabilidade dos 
preços.

O nosso Jornal constatou que em diferentes esta-
belecimentos comerciais de Chókwè, os produtos de 
cesta básica e bebidas não serão preocupação para os 
consumidores, pois os comerciantes afirmam ter bens 
suficientes para garantir uma quadra festiva tranquila.

A título de exemplo, produtos básicos como arroz, 
frango, massas, farinha de trigo, óleo vegetal, açúcar, 
continuam a ser comercializados aos preços de há 
meses.Um saco de arroz de 25 quilogramas está a ser 
comercializado entre mil e 1100 meticais, cinco litros 
de óleo alimentar entre 600 e 650 meticais, enquanto 
o açúcar continua fixo entre 65 e 70 meticais o quilo-

grama.  
Cassamo Rugunate, presidente da Associação dos 

Agentes Económicos de Chókwè, disse que a cidade 
possui produtos alimentares e quantidades suficientes 
de bebidas como refrigerantes, cervejas, água, vinhos 
e outros para abastecer a população durante quadra 
festiva. 

No Supermercado Baixo Limpopo, o gestor Ren 
Jing Chen disse que para dar resposta às necessidades 
de consumo nesta quadra festiva, o estabelecimento 
tem quantidades suficientes e preços acessíveis. 

Para a Confederação das Associações Económi-
cas (CTA) de Chókwè, segundo o seu presidente José 
Dava, todos serviços essenciais para quadra festiva es-
tão acautelados. Promete igualmente ajudar as autori-
dades na luta contra os especuladores e comerciantes 
oportunistas que neste período pretendem lucros as-
tronómicos baseados na facilidade, má-fé e açambar-

camento. 
FRACA CORRIDA ÀS COMPRAS EM XAI-XAI 
Os mercados informais e supermercados da ci-

dade de Xai-Xai estão longe da habitual azáfama de 
outros tempos, que por essas alturas conhecem uma 
corrida às compras para a celebração do Natal e do 
fim-de-ano. 

O ambiente em Xai-Xai está normal. Cidadãos 
abordados pelo nosso Jornal apontam o hábito de re-
legar as compras de Natal para os últimos instantes e 
outras falam do fraco poder económico. 

Novos hábitos e restrições impostas pela Covid-19 
são outros motivos para o fraco movimento. 

“Um dos grandes problemas que surge durante a 
quadra festiva é o elevado número de pessoas que dei-
xa tudo para os últimos dias. Isso influencia na espe-
culação de preços”, disse Laura Muchanga, vendedora 
no Mercado Limpopo, em Xai-Xai.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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BENILDO LUCAS

APRENDI que cemitério é um local sagrado 
porque é lá onde se depositam os restos mor-
tais de nossos ente queridos e que de tempos 
em tempos se pode visitar. Sendo assim, é um 
local de respeito que precisa de ser preserva-
do como tal.

É deste modo que se pede a quem de di-
reito para que mobilize recursos no sentido de 
erguer muros de vedação nos cemitérios. Ao 
proceder desse modo, deixar-se-á de “violen-
tar”os nossos olhos assim como os corações. 
De referir que não tem sido fácil superar a dor 
da perda de um ente querido.

As cidades estão a crescer e de modo par-
ticular a capital do país. Os bairros periféri-

cos acolhem muitas famílias e, ao que tudo 
indica, até os cemitérios familiares deixaram 
de o ser para servirem ao público. Pois, re-
cordo que por muito tempo morei numa zona 
sem saber que nas proximidades existia um 
cemitério familiar que mais tarde foi aberto 
ao público.

Acontece que os cemitérios estão no meio 
de residências sendo que crianças até adultos 
sujeitam-se a acompanhar os funerais porque 
não tem nenhum muro de vedação que oculta 
o que está a acontecer no local. Recordo-me 
de certa vez ter dispersado crianças devida-
mente trajadas de uniforme que acompa-
nhavam cerimónias fúnebres pois, a mesma 
coincidiu com a hora do regresso da escola.  

É desagradável ter que acompanhar ce-

rimónias fúnebres de desconhecidos, carre-
gadas de dor e simbolismo, tudo por falta de 
privacidade daquele espaço.

Igualmente, alguns animais também se 
fazem ao cemitério, uma situação que não 
dignifica em nada aquele espaço.

É assim que se pede às autoridades para 
erguerem muros de vedação pois, existem ce-
mitérios que se encontram ao longo da estra-
da onde circula o transporte público e, igual-
mente, as pessoas sujeitam-se a ver campas.

É verdade que a morte é uma certeza para 
cada um de nós mas, não se pode ter aquele 
espaço sem privacidade. Quero acreditar que 
os cemitérios surgiram antes da expansão da 
cidade de Maputo, por exemplo, mas, uma 
vez aberto ao público há necessidade de criar 

condições para o efeito.
E por conta desta situação da falta de 

muro de vedação, tudo indica que nestes ce-
mitérios não existe água, sendo que os uten-
tes devem trazer consigo água. Quero acre-
ditar que também não existe uma secretaria 
onde se podem tratar assuntos inerentes aos 
seus ente queridos.

A presença de animais neste espaço é 
tão desagradável que custa acreditar que esta 
situação esteja a acontecer em plena capital. 
Sendo que os espaços reservados ao cemité-
rio estão delimitados, sou de opinião que está 
tudo facilitado para a construção do muro de 
vedação.

Existem situações que devem ser corrigi-
das para o bem de todos. 

ESTRANHA coincidência me parece o que 
vou narrar.

O primeiro episódio aconteceu a finais de 
Novembro de 2020, numa manhã de domin-
go. Enquanto trabalhava, recebi solicitação de 
uma parente que não usa o serviço de tran-
sacções monetárias M-Pesa. Pretendia pagar 
o salário do seu colaborador mas estava im-
possibilitada, por doença, e não tinha como se 
deslocar até ele, como o faz de costume.

Lembrou-se que eu era utente desta pla-
taforma e pediu-me que recebesse o valor por 
via da conta bancária e, posteriormente, trans-
feri-lo via M-Pesa ao seu colaborador, cujo 
número ficara de me enviar. Porque não tinha 
motivos para recusar o seu pedido, respondi 
favoravelmente e assim ficou combinado.

Enquanto eu aguardava pelo número, que 
afinal já me havia sido enviado em forma de 
cartão-de-visitas, para o WhatsApp, recebia 
uma mensagem de texto, a dar indicação de 
um número de telefone para o qual devia 
transferir o dinheiro, que vinha em nome de 
uma mulher por mim desconhecida.

Na verdade, tratou-se daquelas mensa-
gens que muitos, incluindo-me, têm recebido 
de gente estranha. Já conhecia aquele tipo de 
informação, de tal modo que nunca caía no

erro e sempre que me dava jeito, até res-
pondia ao remetente, dando a entender que 
não sou nenhuma incauta.

Mas naquele domingo, quis o azar que 
caísse na onda, uma vez que aguardava por 
um número para o qual deveria enviar o di-
nheiro e assim foi… O salário de um chefe 
de família foi parar em mãos alheias, de um 
burlador, antes todo o stress e peso de cons-

ciência que tive que gerir. Só me valeu a com-
preensão de quem me havia feito o pedido, 
que não me obrigou a repor o valor que nem 
sequer tinha naquele momento.

Sexta-feira, 17 de Dezembro de 2021, 
articulava telefonicamente com um indivíduo

com quem mantenho uma relação de 
prestação de serviços. É um transportador da 
praça que tem feito algum jeito para a minha 
família, resolvendo questões pontuais. À base 
dessa confiança, transfere-se dinheiro para ele 
proceder à compra, seja do que for, e faz che-
gar aonde for necessário, num procedimento 
normal e tudo tem sido feito, por via do te-
lefone.

No intervalo entre as mensagens sobre as 
contas a pagar pelas compras e pelo transpor-
te, entrava uma mensagem similar à que rece-
bi em Novembro de 2020 da qual se efectivou 
a burla, dando indicação de um número para 
o qual deveria transferir o valor e que vinha 
em nome de alguém, também desconhecido.

Por achar demasiadamente estranho, 
comentei na viatura em que viajava, ao que 
um dos ocupantes respondeu-me que numa 
situação similar já havia passado a sua mãe, 
que não hesitou passar o valor pois, também 
estava a articular com alguém na perspectiva 
de fazer uma transferência de dinheiro por via 
telefónica.

Das duas vezes que isso aconteceu comi-
go julguei tratar-se de uma simples coincidên-
cia. Mas melhor feitas as contas e depois de 
saber que já aconteceu com outras pessoas, 
num contexto similar ao meu, vem-me a per-
gunta que não quer calar: afinal, quem efecti-
vamente estará por detrás de tudo isto?

DESTA vez, quando atravessarem o nosso 
Sul do país, os espíritos assassinos da Ma-
nhiça terão sido expulsos por uma legião de 
Tinyangas, convocados para fazer parar o 
sangue nas estradas, pelo que a vossa viagem 
será de todo abençoada, também pelos pas-
tores evangélicos que se reuniram em Marra-
cuene no sábado.

Percebam que todo o país está preocupa-
do com o vosso bem-estar. Por isso, aqueles 
que acusarem positivo a Covid-19 na frontei-
ra, porque não serão devolvidos- são nossos 
filhos- por favor também cuidem pelo bem-
-estar dos que vão encontrar em casa. 

Deixem de andar aí aos beijos e abraços e 
fiquem “acantonados”. Se aguentam a escuri-
dão da mina longínqua, certamente que uma 
década e meia no isolamento não é tão grande 
sacrifício.

E parem de reclamar do calor que faz cá 
na Terra, porque esta é que é a vossa casa. 
Gozem, recarreguem as baterias porque ou-
tros dezoito meses de zeloso trabalho vos 
esperam. 

Ser Madjonidjoni anima por isso, porque, 
de vez em quando, vem para baixo, alimen-
tar-se... como diria a nossa prestigiada cantora 
Rosária Mboa. Porquê não dizer de vez em 
quando vem para cima alimentarem-se? Afi-
nal muitos deles tem como seu local de traba-
lho o fundo do poço da mina.

Talvez seja por isso mesmo que quando 
chega a vez querem, a todo o custo, chegar 
à casa o mais rápido possível. Cuidado! Se 
estiver a conduzir vá devagar. O facto de os 
Tinyangas terem purificado o caminho, não 
significa que não haja outros inimigos nas 
curvas e contracurvas da estrada.    

Magayisa, aproveita as férias para trazer 
alguns bens importados para a família e ami-
gos. Por isso quando chega, vem ter toda a fa-
mília alargada, para festejos que, regra geral, 
terminam quando o bolso fica furado.

Aí cada um dos que chegou para a festa 
parte, muitas vezes sem dizer adeus. O Ma-
gayisa, que não é o mampara, vendo-se tam-
bém sem recursos, não demora a partir para 
mais uma longa jornada, alegando que os pa-

trões estão a chamar-lhe e na área em que ele 
trabalha não há quem o possa substituir.

A esposa e a família, que nunca estive-
ram perante uma mina e os Bossboy, vêem, 
resignados, o seu filho partir para o frio e iso-
lamento da mina.

Titos, lá das bandas de Guijá, também 
está no grupo dos que certamente virá para 
passar as festas este ano.

A última correspondência que fez com a 
família, dizia para que não se preocupassem 
em fazer compras, porque a sua Toyota 4X4, 
por sinal uma nova aquisição, virá com os 
pneus a reclamarem de tanta carga.

Certamente que Titos também vai trazer 
a Mayonaise de que tanto gosta, que, por 
desconhecimento, Beatriz sua esposa, usou 
como se de vaselina se tratasse.

Também é de Beatriz a estória de ter 
metido uma panela de barro no microondas 
“new-fashion” que o marido trouxe antes da 
Covid-19. A cunhada, Tavasse, é que lhe su-
geriu que o microondas servia também para 
cozinhar e Beatriz, cansada de tanto soprar a 
lenha que pouco ardia, porque estava molha-
da, entendeu que devia “inovar”, tanto é que 
estava atrasada para aprontar o almoço.

Zangado com estes episódios, Titos des-
de então que não pisava as terras do Guijá. 
Sempre que lhe ligavam alegava Covid-19 
como desculpa.

Por isso Titos ainda nem viu o filho, que 
conta agora cerca de ano e meio. Apenas 
exulta de alegria sempre que a esposa manda 
o WhatsApp com os vídeos do menino.

Desta vez Beatriz deu-lhe um varão, algo 
que ele tanto queria. Das tentativas para  ter 
um filho varão, acabou contentando-se com 
aquilo que chamava de “dádiva de Deus”- 
cinco lindas meninas que Titos diz que vai 
pedir cinco cabeças por cada uma.

Titos Cossa, é parte dos moçambicanos 
expostos permanentemente ao que agora está 
na moda chamar-se globalização, mas man-
tém a rigidez das suas tradições e do módus-
-vivendi da sua terra. Não é por nada que ele 
também deseja que as suas filhas casem com 
um Magayisa.

Afinal quem facilita burlas
em transacções telefónicas

Magayisa

Erguer muros de vedação 
nos cemitérios

RODRIGUES AFONSO

“SEM água, não há vida”. Esta expressão é tão forte e ver-
dadeira que o Governo está a envidar esforços no sentido de 
levar este líquido até à população. Todavia, ainda existe um 
longo caminho por percorrer.

Uma informação reportada numa estação televisiva cha-
mou-me atenção para a redacção deste texto, pois a mesma 
dizia que os vendedores estavam a enfrentar dificuldades no 
trabalho porque não tinham água disponível para a higieniza-
ção das hortícolas e não só. Esta situação ocorreu em um dos 
mercados no país.

A forma como uma das vendedeiras expôs a preocupação 
tocou-me bastante que, em tempos de pandemia, reflecti so-
bre a importância de ter a disponibilidade deste líquido. 

Aliás, uma das recomendações das autoridades de saúde 
para evitar a propagação da Covid-19 é a lavagem frequente 
das mãos, higienizar os locais a tocar, lavar bem os alimentos, 
etc. Como seguir estas recomendações nas condições em que 
não existe água disponível?

“Sem água, não há vida”. Como nos mantermos vivos 

sem a disponibilidade deste líquido? Como é que o corona-
vírus vai desaparecer se está a ser difícil criar condições para 
que os cidadãos se previnam dele?

Deve haver disponibilidade de água. Sei das condições 
do nosso país, que não está capacitado para satisfazer todas 
as preocupações de uma única vez. Mas também sei que é 
possível ir ao encontro das preocupações dos cidadãos, resol-
vendo-as de forma paulatina, conforme a urgência e disponi-
bilidade financeira, particularmente nos centros urbanos onde 
se concentra grande parte da população.

É nos centros urbanos onde as pessoas se deslocam com 
frequência, onde ocorrem transacções financeiras, onde as 
mãos pegam muita coisa que pode estar infectada. Por isso, 
deve haver disponibilidade de água.

Nem todos os cidadãos têm possibilidade de ter um de-
sinfectante. Aliás, o desinfectante não se aplica em todas as 
superfícies. Por exemplo, as hortícolas precisam de ser limpas 
e arrumadas com água. Após a sua higienização, pode-se usar 
o desinfectante somente para as mãos de modo a estar seguro 
de que nenhum vírus escapou.

Porém, estas condições não estão devidamente criadas. 

Nas zonas recônditas, onde os cidadãos continuam a disputar 
os cursos de água com animais, é necessário disponibilizar 
água, sobretudo para beber.

Quero acreditar que as campanhas de aconselhamento 
para a purificação de água chegaram às zonas recônditas. Po-
rém, há necessidade de reforçar este aconselhamento, dando 
a conhecer cada vez mais os benefícios de consumir água po-
tável. Pois, os abrangidos pelas campanhas de aconselhamen-
to costumam dizer que por longos anos vinham consumindo 
água não tratada e nada aconteceu. 

Por isso, é preciso informar que provavelmente algumas 
doenças que ocorriam tinham como origem a água não tra-
tada.

Sendo assim, há necessidade de disponibilizar este líqui-
do, pelo menos para beber.

A limpeza dos espaços requer a presença de água. Como 
fazer nos casos em que não há água? 

Por favor, aumentem a capacidade de abastecimento de 
água. Os mercados, por exemplo, não devem ficar sem água. 
Os sanitários públicos, igualmente, devem ter água disponí-
vel, sobretudo porque é de uso comum.

A importância da água em tempos de pandemia

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Breves

Presidente participa
no funeral do Cardeal 
Dom Alexandre ...

Destaque

PM divulga programa 
de reconstrução de 
Cabo Delgado ...

Destaque

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

Desporto

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

Desporto

COSAFA FEMININO:
Mocambique decide 
continuidade

Desporto Nacional

“Mambas realizam 
único treino no 
país “

SOCIEDADE

REPORTAGEM

Reportagem

COSAFA FEMININO:
Mocambique decide 
continuidade

Destaque

“Mambas realizam 
único treino no 
país “

CAN futebol de praia

SED confirma 
CAN de praia em 
Vilankulos ...

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

Para mais informação contacte a Direcção Comercial:   

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

O INSTITUTO Nacional de 
Governo Electrónico (INA-
GE) recebeu semana passada, 
um lote de 189 equipamento 
tecnológico de manutenção e 
substituição de componentes, 
oferecidos pela Huawei Tech-
nologies Mozambique Limita-
da. 

O material vai reforçar a 
capacidade de resposta em ca-
sos de danos tecnológicos no 
Centro de Dados do Governo.

O equipamento com-

preende fontes de alimentação 
de servidores, componentes 
de armazenamento de dados, 
“interfaces” de comunicação 
e outros. 

O Ministro da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior, 
Daniel Nivagara, enalteceu a 
cooperação entre o Governo 
e a Huawei, que começou em 
2010 e que tem vindo a produ-
zir resultados com impacto no 
desenvolvimento das Tecnolo-
gias de Informação e Comuni-

APENAS 150 dos cerca de dois 
mil ensaios clínicos de po-
tenciais tratamentos para a 
Covid-19 são realizados em 
África, continente que poderá 
precisar mais dos terapêuticos, 
devido à baixa taxa de vacina-
ção. 

A informação foi avançada 
por Helen Rees, fundadora e 
directora executiva do Insti-
tuto de Saúde Reprodutiva e 
HIV da Universidade de Wit-
watersrand, na África do Sul, 
num painel sobre a resposta 
à Covid-19 em África e a pre-
paração para futuras ameaças, 
durante a primeira Conferência 
de Saúde Pública em África.

Citando um estudo recen-
temente publicado na revista 
científica Nature, a investiga-
dora disse que de cerca de dois 
mil ensaios actualmente em 
curso, só 150 estão a ser feitos 
em África, na maioria dos quais 
no Egipto e na África do Sul.

“Mais uma vez na terapêu-
tica, não estamos a ver a nossa 
proporção justa. E, no entanto, 
precisamos de medicamen-
tos, provavelmente mais do 
que qualquer outra região do 
mundo”, alertou, referindo-
-se às baixas taxas de vacina-
ção no continente, que só têm 
cerca de 7% da população to-
talmente vacinada, enquanto 
os restantes contam com mais 
de 45%.

Rees apontou que a região 
africana representa ainda uma 
pequena percentagem da in-
vestigação que se faz no mundo 
e está à margem da maioria das 
colaborações que existem na 
investigação entre diferentes 
instituições em todo o mundo.

A investigadora alertou 
ainda que uma das conse-
quências da pandemia do novo 
coronavírus foi de agravar a 
diferença entre homens e mu-
lheres na investigação. 

“A autoria masculina vol-
tou a subir e reduziu-se o 
número de mulheres, com 
a região africana a ser a mais 
afectada. Deixámos cair as 
nossas cientistas por causa da 
pressão de ter de publicar e 
fazer ciência urgente”, lamen-
tou. A especialista lembrou 
ainda que, embora represente 
14% da população mundial, 
África apenas representa 1% da 
produção de vacinas e menos 
de 10 países do continente são 
auto-suficientes em aquisição 
de vacinas.

“Temos uma necessidade 
urgente de vacinas produzidas 
localmente, acessíveis e com 
preço mais justo”, afirmou. 

Apesar dos desafios ainda 
existentes, Helen Rees subli-
nhou que a pandemia trouxe 
sucessos à saúde em África, 
nomeadamente a nível político 
e de cooperação entre os vários 

países da região, no aumento 
da capacidade laboratorial, re-
forço do acesso a diagnósticos 
ou na criação da capacidade de 
produção de vacinas.

Por outro lado, o director 
da Aliança para Acelerar a Ex-
celência na Ciência em África, 
Tom Kariuki, alertou que, além 
de ter falta de vacinas, o con-
tinente africano é também o 
que tem feito menos testes de 
diagnóstico, devido à depen-
dência de kits de diagnóstico 
importados.

Apelou à urgência de cons-
truir melhores sistemas de 
laboratórios em África, o que 
considerou crucial para esti-
mar o peso das doenças, forne-
cer diagnósticos atempados e 
monitorizar a evolução desta e 
de futuras pandemias.

Apontou também a neces-
sidade de criar-se plataformas 
para a investigação e desen-
volvimento de medicamentos, 
afirmando que, comparado 
com a falta de centros de diag-
nóstico, África tem ainda me-
nos centros focados em fárma-
cos, excepto na África do Sul e 
no Egipto.

Defendeu ainda a aposta na 
investigação genética, subli-
nhando que, embora o genoma 
humano tenha sido descodifi-
cado em 2003, esta área de in-
vestigação científica “continua 
na sua infância”. -(Lusa)

P
ELO menos 48.039 ra-
parigas estiveram ma-
triculadas, este ano, nas 
instituições de Ensino 
Técnico-Profissional, 

contra 45.424 rapazes.  

Apesar do número de mu-
lheres representar 51,4% do 
universo dos formandos neste 
subsistema de ensino, apenas 
16% frequentam qualificações 
do ramo industrial nas áreas de 

Ciência, Tecnologia, Engenha-
ria e Matemática (CTEM).

Os dados foram partilhados 
semana passada pelo secretário 
do Estado do Ensino Técnico 
Profissional, Agostinho Langa, 

durante a reunião com parcei-
ros de cooperação, na cidade 
de Maputo.  

Langa disse que o Governo 
vem envidando esforços para 
reverter a baixa taxa de parti-

ENSINO TÉCNICO-PROFISSIONAL

Há poucas raparigas
nos cursos industriais

Poucas mulheres aderem aos cursos industriais  

cipação de raparigas em cursos 
tradicionalmente considerados 
masculinos, através de acções 
de sensibilização às famílias, 
formadores, sector produtivo e 
sociedade em geral. 

“Afigura-se urgente o de-
senvolvimento e implementa-
ção de uma estratégia sectorial 
que defina os mecanismos de 
garantia de equidade de géne-
ro neste subsistema de ensino, 
para promover o acesso e a re-
tenção de mulheres”, avançou. 

Acrescentou que o plano 
deve indicar as actividades, 
metas e responsabilidades 
ao longo da cadeia de gestão 
institucional do subsistema, 
desde o nível central até ao 
provincial, distrital e escolar, 
envolvendo as comunidades e 
famílias.

De acordo com o secretário 
do Estado, com a implemen-
tação desta estratégia, espera-
-se a criação de um ambiente 
escolar mais atractivo e seguro 
para raparigas e rapazes, onde 
cada formando possa ter acesso 
as mesmas oportunidades.

A nível nacional, o Ensino 
Técnico-Profissional conta, 
actualmente, com um total 
de 252 instituições, sendo 86 
públicas, 37 semi-públicas e 
129 privadas, num universo no 
qual 77 institutos leccionam o 
ramo industrial.

TRATAMENTO DA COVID-19

África com baixo número 
de ensaios clínicos

Centro de Dados do Governo 
recebe equipamento informático

cação (TIC) no país.
Referiu que, a cooperação 

tem contribuído para o de-
senvolvimento de infra-es-
truturas das TIC, formação de 
recursos humanos em uso de 
tecnologias, disponibilização 
de plataformas electrónicas de 
apoio à prestação de serviços 
digitais na Administração Pú-
blica e no sector de Educação e 
Desenvolvimento Humano. 

Hou Qiang, director-geral 
da Huawei, reafirmou o com-

promisso de fortalecimento 
da cooperação com o Governo 
moçambicano, sobretudo no 
âmbito da transformação di-
gital. 

“Gostaríamos de apelar 
aos técnicos e administrado-
res deste equipamento para a 
gestão adequada, de forma a 
garantir o bom funcionamen-
to e segurança da informação 
que será veiculada através 
destes aparelhos. Para tal, será 
necessária formação para um 

melhor domínio e apropriação 
dos instrumentos de modo a 
assegurar o sucesso nas acti-
vidades de monitoria, manu-
tenção preventiva, correctiva 
e evolutiva do Centro de Dados 
do Governo”, reiterou. 

Qiang recomendou o uso 
massivo dos instrumentos tec-
nológicos em prol de uma in-
teracção célere das equipas aos 
diversos níveis e aumento da 
eficiência e produtividade da 
máquina governativa.

INVESTIGADORES australianos 
identificaram uma enzima que 
poderá explicar como o exer-
cício físico melhora a capaci-
dade de resposta à insulina e que 
pode prevenir diabetes tipo 2. 

O envelhecimento da pop-
ulação mundial e a redução da 
actividade física podem estar 
relacionados com um aumen-
to da doença, mas a descoberta 
pode vir a ajudar a favorecer a 
saúde metabólica.

“E o mais importante é que 
a enzima descoberta pode ser 
usada em fármacos que prote-
jam contra as consequências 
do envelhecimento, tais como 
o desgaste muscular e diabe-
tes”, afirma a equipa de inves-
tigadores da Universidade de 
Monash.

Uma das razões do aumento 
da prevalência da diabetes do 
tipo 2 com a idade é o desen-
volvimento de resistência à in-
sulina, ou a incapacidade do or-
ganismo para responder a esta, 
o que costuma ser causado pela 
redução da actividade física à 
medida que envelhecemos.

A equipa de investigadores, 
dirigida por Tony Tiganis, rev-
elou que a redução da geração 
de um grupo de moléculas de-
nominadas Espécies Reactivas 
de Oxigénio (ROS, do inglês 
Reactive Oxigen Species) no 
músculo-esquelético durante o 
envelhecimento é a chave para o 
desenvolvimento da resistência 

à insulina.
Segundo Tiganis, o múscu-

lo-esquelético produz constan-
temente ROS, mas a produção 
aumenta durante o exercício.

Através de experiências em 
ratos, os cientistas descobriram 
que a enzima NOX4 aumenta 
no músculo-esquelético após 
o exercício e que isso leva a um 
aumento das ROS. Isto provoca 
reacções adaptativas que prote-
gem os ratos do desenvolvimen-
to de resistência à insulina, que 
resulta do envelhecimento ou da 
obesidade induzida pela dieta.

“Demonstrámos em mod-
elos animais que a abundância 
de NOX4 no músculo-esqueléti-
co diminui com o envelheci-
mento e que isto conduz a uma 
redução da sensibilidade à insu-
lina”, salientou. Por isso, acres-
centa, “desencadear através de 
fármacos a activação dos me-
canismos de adaptação provo-
cados por NOX4, o que poderá 
melhorar aspectos-chave no en-
velhecimento”.

A proporção de pessoas 
maiores de 60 anos deverá du-
plicar em todo o mundo nas 
próximas três décadas e a in-
cidência de diabetes de tipo 2 
aumenta precisamente com a 
idade, refere uma nota da Uni-
versidade de Monash.

Assim, o envelhecimento 
da população também supõe 
um aumento da doença a nível 
mundial.-(Lusa)

Identificada enzima 
que explica como 
o exercício previne
diabetes do tipo 2

Acesse: https://t.me/Novojornal
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PROGRAMAÇÃO DA 
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE

PROGRAMAÇÃO DA 
RÁDIO MOÇAMBIQUE

PENSAMENTO DO DIA

PREVISÃO DE TEMPO

FASE DA LUA

MARÉS

47Segunda-feira, 20 de Dezembro de 2021

20 de Dezembro de 2021

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

“Antes só do que mal acompanhado”

- Provérbio Popular

QUARTO CRESCENTE - Será no dia 27 deste mês às 04:48 horas

00.00- FINALÍSSIMA NGOMA MOÇAMBIQUE 2021 1ª PARTE (REPETIÇÃO)
01.05-FINALÍSSIMA NGOMA MOÇAMBIQUE 2021 1ª PARTE (REPETIÇÃO)
03.10- CLÁSSICOS AO DOMINGO
04.57- HINO NACIONAL
05.10- CAMPO E DESENVOLVIMENTO
05.30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
05.45- UMA DATA NA HISTÓRIA
06.00- JORNAL DA MANHÃ
08.10- ECONOMIA PARA TODOS
08.30- VERÃO
12.00- TÓPICOS DO JORNAL DA TARDE
12.02- MAGAZINE DESPORTIVO
12.20- BOLETIM METEOROLÓGICO
12.30- JORNAL DA TARDE
13.00- INFORMATIVO CORONAVÍRUS
14.25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
14.30- MUNDO SEM SEGREDOS
16.15- PROGRAMA BAYER
17.10- ECONOMIA PARA TODOS
17.30- RÁDIO ESCOLA/ ENSINO SECUNDÁRIO
18.10- UMA DATA NA HISTÓRIA
18.25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
18.55- UMA HISTÓRIA PARA TI
19.00- SINAL HORÁRIO/TÓPICOS DO JORNAL DA NOITE
19.02- MAGAZINE DESPORTIVO
19.20- BOLETIM METEOROLÓGICO
20.00- INFORMATIVO CORONAVÍRUS
20.30- REPORTAGEM ÉPOCA CHUVOSA

NOTICIÁRIOS: 01, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19.30, 21, 
22.00 E 23.00 HORAS.  

PREIA-MAR - Às 05.03 horas e 
às 17.12, com 3.43 e 3.47 metros, 
respectivamente   

BAIXA-MAR - Às 11.7 horas e 
às 23.30, com 0.84 e 0.85 metros, 
respectivamente

INHAMBANE

29/21

VILANKULO

30/21

TETE

33/22

QUELIMANE

29/21

NAMPULA

31/23

PEMBA

31/24
LICHINGA

22/14

BEIRA

29/22

XAI-XAI

27/20

CHIMOIO

27/16

MAPUTO

28/19

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

05.40 HINO NACIONAL 
05.45 GINÁSTICA: TXUNA A 

SAÚDE   
06.00 BOM DIA MOÇAMBIQUE 

(DIRECTO)
08.00 DESENHOS ANIMADOS: 

CÓDIGO DO PUZZLE -  
EU SOU SALVA-VIDAS

08.10 TELESCOLA: ENSINO 
PRIMÁRIO   (DIRECTO)

08.35 TELESCOLA: ENSINO 
PRIMÁRIO   (DIRECTO)

09.00 NOTÍCIAS 
09.05 TELESCOLA: ENSINO SE-

CUNDÁRIO  (DIRECTO)
09.30 A HORA DO CTP - QUELI-

MANE    GRAVADO 
/ QUELIMANE

10.00 NOTÍCIAS 
10.05 TUDO ÀS 10 DIRECTO – 

1ª PARTE
1100 NOTÍCIAS 
11.05 TUDO ÀS 10 DIRECTO – 

2ª PARTE
12.00 NOTÍCIAS 
12.05 ESPECIAL INFORMAÇÃO
13.00 JORNAL DA TARDE  
14.00 A HORA DO CTP - IN-

HAMBANE: “INHAMBANE 
EM DIÁLOGO” DIRECTO 
- INHAMBANE

15.00 NOTÍCIAS 

15.05 TELESCOLA  - FÍSICA 
(DIRECTO)

16.00 NOTÍCIAS 
16.05 ENCONTROS DA MALTA 

(DIRECTO)
17.00 JORNAL EM LÍNGUAS 

MOÇAMBICANAS  (DI-
RECTO)

17.45 GINÁSTICA:  TXUNA A 
SAÚDE    

18.00 CHAT COM SHEILA IBRAI-
MO  (DIRECTO) 

19.00 SAÚDE E BEM-ESTAR
19.30 CASA DO POVO 
19.45 PUBLICIDADE 
20.00 TELEJORNAL (DIRECTO)
21.15 FAN ZONE (DIRECTO)
22.15 TELENOVELA: “HINO À 

ALEGRIA” 
23.30 CANAL ZERO  

(REPETIÇÃO)
00.00 JUNTOS À TARDE 

(REPETIÇÃO)
01.00 CHAT COM SHEILA IBRAI-

MO  (REPETIÇÃO)
02.00 ENCONTROS DA MALTA  

(REPETIÇÃO)
03.00 TUDO ÀS 10  (REPETIÇÃO)
04.40 FUN ZONE (REPETIÇÃO)
05.40 HINO NACIONAL 

O NOVO plano de gestão do 
Centro Histórico de Mbanza 
Kongo localizado na província 
angolana do Zaire, prevê acções 
de requalificação e revaloriza-
ção dos monumentos e sítios.

Em fase derradeira de 
elaboração, o aludido plano 
(2022/2026), deverá entrar em 
vigor a partir de Fevereiro do 
próximo ano, de acordo com o 
director-adjunto do Instituto 
Nacional do Património Cultu-
ral, Emmanuel Caboco, em de-
clarações à Angop.

As intervenções consis-
tirão, fundamentalmente, na 
estabilização e consolidação 
das ruínas da antiga Sé Catedral 
(Kulumbimbi), sem excluir ou-
tros monumentos e sítios.

“Estes bens culturais pre-
cisam de ser requalificados e 
valorizados, para que traduzam 
a verdadeira reconstituição 
histórica do Centro Histórico 
inscrito na lista do Património 
Mundial, a 8 de Julho de 2017”, 
sublinhou.

Admitiu que, para além de 
outras acções, o novo plano 
de gestão fará o reajustamento 
daquelas previstas no primeiro 
pacote programático que vi-

gorou de 2016/2020, após uma 
aturada avaliação para a identi-
ficação dos pontos de estrangu-
lamento na sua materialização.

No novo documento, se-
gundo Emmanuel Caboco, 
estará reflectido o tipo de en-
gajamento institucional e fi-
nanceiro que deverá ser adop-
tado para a materialização 
exitosa no período previsto.

Na sua opinião, o primei-
ro interessado neste plano de 
gestão é o estado-parte (An-
golano), que deve garantir o fi-
nanciamento necessário para a 
execução e avaliação das acções 
programadas, sem perder de 
vista eventuais apoios de enti-
dades nacionais e estrangeiras.

O plano de gestão para o 
período 2022-2026 reserva, 
também, acções sociais vol-
tadas para o desenvolvimento 
integral deste centro histórico.

A educação e pesquisa es-
tarão reflectidos no novo docu-
mento programático que está a 
ser elaborado por técnicos do 
Ministério da Cultura, Turismo 
e Ambiente, em parceria com a 
Organização das Nações Unidas 
para a Educação, Ciência e Cul-
tura (UNESCO).

O anterior, que expirou em 
2020, se dedicou apenas em ac-
ções que visavam a conservação 
e preservação do património 
histórico-cultural local, sem 
grande impacto na melhoria de 
vida dos munícipes.

Emmanuel Caboco integra 
uma comitiva de consultores da 
Organização das Nações Uni-
das para a Educação, Ciência 
e Cultura (UNESCO) chefiada 
pelo cabo-verdiano Charles 
Akibodé, que trabalha desde 
a passada segunda-feira, em 
Mbanza Kongo. Durante cinco 
dias, os peritos da UNESCO vão 
proceder à avaliação do grau do 
cumprimento das tarefas pro-
gramadas no primeiro plano 
de gestão deste centro histó-
rico, assim como à recolha de 
contribuições das autoridades 
governamentais e a sociedade 
civil que irão enriquecer o novo 
documento em forja.

A UNESCO previu, desde 
2017, visitas de quatro em qua-
tro anos ao centro histórico de 
Mbanza Kongo, para identificar 
possíveis pontos fracos e sugerir 
na melhoria de alguns aspectos 
que se prendem com a sua ges-
tão.

A NOITE de sexta-feita, mar-
cada pela realização no Cen-
tro Cultural da Universidade 
Eduardo Mondlane, em Ma-
puto, da gala final da 33.ª edi-
ção do Ngoma Moçambique, 
foi sem dúvidas inesquecível 
para o artista de Inhambane, 
Gestácio Fernandes.

O músico da “terra de 
boa gente”, com a música 
“É Só Você”, conquistou o 
Prémio Canção Mais Votada 
pelo vasto auditório da Rádio 
Moçambique (RM), avaliado 
em 140 mil meticais, mesmo 
valor da Canção Mais Popu-
lar “Dá ou Não Dá”, de Mr. 
Kuka. Em termos monetá-
rios só perdeu para a Melhor 
Canção “Cherry”, do álbum 
“Windows Blue” de Valter 
Mabas, que arrecadou 180 mil 
meticais.   

Entretanto, não foi apenas 
o dinheiro a tornar a noite de 
Gestácio Fernandes inesque-
cível. A sua actuação procu-
rou provar a todo o custo que 
os ouvintes da RM apostaram 
no trabalho certo, fazendo o 
público esquecer que fora do 
auditório universitário fazia 
muito frio. 

O artista, cantando em 
português, gitonga e xichan-
gana, exibiu a sua voz e para 
melhor espalhar o seu char-
me, optou por uma indu-
mentária de capulana, com 
casaco longo a roçar o chão. 
Faltava-lhe apenas uma co-
roa para fazer uma perfei-
ta descrição de um “rei do 
amor”, como lhe fora anun-
ciado antes de pisar o palco.

“O maior romântico do 
mundo”, como se intitula, 
depois das premiações, foi 
novamente convidado para 
actuar acompanhado pelos 12 
finalistas do Ngoma 2021. No 
CCU só se ouvia “É Só Você!”, 
sem dúvidas, uma das can-
ções que marcaram o ano, 
cujo fim se anuncia breve. 
Até desceu do local do con-
certo para oferecer uma rosa 
a alguém da audiência.

Todas as actuações da 
noite foram acompanhadas 
pela Banda RM e o concer-
to foi aberto por Wazimbo, a 
exaltar, dentre outras coisas, 
as maravilhas da periferia 
através do histórico bairro 
de Maputo, Mafalala. Sempre 
gingão e agradável de se ver e 
ouvir, o músico da aclamada 
“velha guarda” anunciou da 
melhor forma a vez da Shei-
la Jesuíta, primeira concor-
rente, que com “Em Maputo 
Tem” fez uma radiografia ge-
ral do bom da capital do país.

A noite foi também de 
Domingas Marisa, que depois 
de Gestácio Fernandes, com 
“Kendlemuka África” fez um 
apelo à necessidade de se pro-
curarem soluções locais para 
o desenvolvimento do conti-
nente. Fez com uma intensi-
dade e vivacidade que nalgum 
momento ficou a sensação de 
já ter conquistado o Prémio 
Melhor Voz, avaliado em 100 
mil meticais, entregue a Lou-
renço Júnior com a canção 
“Paixão”, que teve que exibir 
a magia das suas cordas vo-
cais. Antes disso, ficou-se a 

saber que Helena Rosa, com 
“Lirandzo”, algo clássico ins-
pirado no sofrimento de mi-
lhares de crianças no país, era 
a detentora dos 85 mil meti-
cais do Prémio Revelação e 
que a cantora Mingas ganhou 
os 100 mil do Prémio Carreira. 

Foi um concerto de exal-
tação do melhor de África, 
como o fez a seguir, Kota 
Carmona, da cidade da Bei-
ra, com “Papilo Ga Mama-
ne”, que tanto no ritmo e na 
língua de alguma maneira fez 
recordar o casal Carlos e Zai-
da Chongo, com os quais em 
vida dividiu os palcos. 

Carmona é um dos exem-
plos de que o Ngoma não é 
apenas para iniciantes, até 
porque subiram e actuaram 
Isaú Menezes e Mr. Nhun-
gué. O primeiro concorria 
com “Wassira” e tentava ga-
nhar um concurso pelo qual 
já brilhou e o segundo, depois 
de cinco finais, tornou-se o 
primeiro vencedor do Prémio 
Temático, com “Cabo Delga-
do”, que faz um apelo para o 
fim do terrorismo, que já cau-
sou muitas mortes e desloca-
dos no norte do país. O pré-
mio é um televisor Samsung 
de 50 polegadas.

Actuaram ainda Nilza 
Majaque, Vittó da Zambézia, 
Nyelety de Tete, Berias Mas-
seque, em representação à 
província de Gaza, através de 
um vídeo exibindo instru-
mentos musicais tradicionais, 
na Austrália e Isis Mavota. Foi 
uma noite de celebração do 
melhor do país. 

O 
ESCRITOR moçambicano, David 
Bene, venceu por unanimidade, a 
sétima edição do Prémio Impren-
sa Nacional/Vasco Graça Moura de 
2021, este ano dedicado à poesia, 

com a obra “O Vazio de Um Céu Sem Hi-
nos”.

Segundo o júri do prémio, a obra de 
David Bene “procura uma linguagem car-
regada de sentido, umas vezes impessoal, 
outras sarcástica, entre a memória desva-
necida do sublime e a violência concreta da 
circunstância e da história”.

O trabalho foi seleccionado entre 90 
obras ao prémio Imprensa Nacional/Vasco 

Graça Moura, criado em 2015, reconhe-
cendo, de forma alternada, trabalhos iné-
ditos em poesia, ensaio e tradução. 

De acordo com o júri, “O vazio de 
um céu sem hinos”, que toma o verso de 
Wallace Stevens por título, “parte do diag-
nóstico” da obra do poeta norte-ameri-
cano, para estabelecer “uma sequência de 
poemas intertextuais, meditativos, sur-
preendentes”.

David Bene, de 28 anos, reside no Ja-
pão, escreve poesia e prosa e tem publica-
do com regularidade em revistas literárias 
de Moçambique, Brasil, Portugal, Espanha 
e Japão.

É licenciado em geologia pela Univer-
sidade Eduardo Mondlane (UEM), mestre 
em Geologia Económica pela Universidade 
Akita (Japão) e doutorando em Engenha-
ria de Recursos Minerais na Universidade 
Kyushu (Japão).

A sua estreia literária acontecerá com a 
obra “Câncer”, que será brevemente edita-
da, adianta à Imprensa Nacional.

O prémio é avaliado em cinco mil euros 
e inclui a publicação da obra distinguida 
em 2022. O júri foi presidido pelo crítico 
Pedro Mexia e integrou ainda o poeta e edi-
tor Jorge Reis-Sá e a professora universitá-
ria Joana Matos Frias.

PERDEU a vida no sábado, vítima de doen-
ça, Ismael Vuvo, cineasta moçambicano.  
Vuvo foi quadro do antigo Instituto Na-
cional de Cinema, onde realizou junto à 
figuras como Gabriel Mondlane e Jacinto 
Bai-Bai, o “Kuxakanema”, um jornal diá-
rio cinematográfico que reportou, entre 
outros eventos, momentos marcantes dos 
acontecimentos políticos, socioculturais 
e económicos do país depois da indepen-
dência.

O artista, que estava a gozar a reforma, 
foi também realizador na Televisão de Mo-

çambique (TVM), onde produziu diversos 
programas.

Uma das suas obras de destaque é o 
documentário de curta-metragem “Não 
Mataram o Sonho de Patrício”, lançado em 
1987, que mostra os esforços de uma crian-
ça, que tendo perdido os dois braços, víti-
ma de bandidos, continua a estudar. 

O filme ganhou o prémio do Centro In-
ternacional do Filme para a Infância e Ju-
ventude, da cidade francesa de Paris, ten-
do ainda integrado, no ano da sua estreia, 
o catálogo do FestRio.

David Bene 
conquista Prémio 
Vasco Graça Moura

David Bene

GALA FINAL DO NGOMA 2021

Uma noite “perfeita” 
de Gestácio Fernandes

Gestácio Fernandes conquistou a noite do “Ngoma”

Morreu o cineasta 
Ismael Vuvo

CENTRO HISTÓRICO DE ANGOLA

“Mbanza Kongo” 
revalorizado  

Acesse: https://t.me/Novojornal
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SÉRGIO VIEIRA

FALECEU

Paulo Garção e família, com a realidade do teu falecimento 
manifestamos a nossa tristeza de já teres partido. Lem-
bras-te Sérgio, quando corríamos o pátio da nossa Escola 
Primária Baptista Coelho? Lembro-me bem! Peço a Deus 
por ti. Até sempre, Sérgio. Sentidos pêsames à família.

12985

ERNESTO 
ANTÓNIO 
MABJAIA
FALECEU

Seus filhos Alfredo, Salina, Rufino, Lúcia, Nordino, 
Eleta, Angelina, irmãos Alfredo, Isabel, Celina e 
família Mabjaia comunicam com profunda dor o de-
saparecimento físico do seu ente querido ERNESTO 
ANTÓNIO MABJAIA, vítima de doença, ocorrido no 
dia 18/12/2001, cujo funeral será realizado no dia 
21/12/2021, no cemitério familiar em Marracuene 
(Bolaze) pelas 10.00horas, antecedido de velório às 
9.00horas, na residência do malogrado em Bolaze. 
Paz à sua alma.

MARGARIDA 
MADINA JÚLIO 

CONCEIÇÃO
(Dinoca)

FALECEU
Seu tio Saide Mubaraca, primos Joca, Nunucha, Fau-
zo e Samima, sobrinhos Mila, Fadju, Nuraya Mwezi 
Shelton, Baiana, Etyane Alya, Hayden, Icra e demais 
familiares comunicam com profundo pesar o fale-
cimento do seu ente querido MARGARIDA MADINA 
JÚLIO CONCEIÇÃO, ocorrido no dia 17/12/2021, no 
HCM, cujo funeral se realizou no dia 18/12/2021, no 
Cemitério de Lhanguene, pelas 14.30 horas, salatul 
janaza, às 12.00 horas, na Mesquita Chadulia. Que 
Allah tenha misericórdia da sua alma.

12981

MARGARIDA 
MADINA JÚLIO 

CONCEIÇÃO
(Dinoca)

FALECEU
Sua mãe Arfa Rachide, filho Melvin, irmãos Gito, 
Páscoa, Neneu e Chete, avó Icra Mambo e demais 
familiares comunicam com profundo pesar o fale-
cimento do seu ente querido MARGARIDA MADINA 
JÚLIO CONCEIÇÃO, ocorrido no dia 17/12/2021, no 
HCM, cujo funeral se realizou no dia 18/12/2021, no 
Cemitério de Lhanguene, pelas 14.30 horas, salatul 
janaza às 12.00 horas, na Mesquita Chadulia. Que 
Allah tenha misericórdia da sua alma.

12982

ADRIANO MARCELO 
MAVALE

FALECEU

A Ministra da Cultura e Turismo, Vice-Ministro, Srª 
Secretária Permanente e funcionários em geral 
lamentam com profunda mágoa e consternação o 
falecimento do Sr. ADRIANO MARCELO MAVALE, 
sogro do Sr. Fernando José da Silva, funcionário 
do Ministério da Cultura e Turismo, ocorrido no dia 
11/12/2021, no HCM, vítima de doença, cujo fune-
ral se realizou no dia 14/12/2021, no Cemitério do 
Zimpeto, na cidade de Maputo. À família enlutada 
apresentam as mais sentidas condolências.

11680

EDITE ELISA LEONOR 
MENDES GOMES

FALECEU

Seus filhos Sandra e Hélio Banze, 
netas Lourelle e Sanelia comuni-
cam com profunda dor e consternação o faleci-
mento do seu ente querido EDITE ELISA LEONOR 
MENDES GOMES, ocorrido no dia 15/12/2021, na 
África do Sul, vítima de doença, cujo funeral se 
realiza hoje, dia 20/12/2021, no Cemitério de Lhan-
guene, pelas 10.30 horas, antecedido de velório na 
capela do HCM às 9.00 horas. Descansa em paz 
querida avó EDITE. Paz à sua alma.

11724

SÉRGIO VIEIRA
FALECEU

O Director, directores-adjun-
tos, investigadores e membros 
do CTA do Centro de Estudos 
Africanos da Universidade 
Eduardo Mondlane comunicam com profunda 
mágoa e consternação o falecimento do Dr. 
SÉRGIO VIEIRA, antigo Director desta institui-
ção, (1987 - 1992), ocorrido no dia 16/12/2021, 
na República da África do Sul, vítima de doen-
ça. À família enlutada apresentam as mais 
sentidas condolências. Paz à sua alma.

11723

EDITE ELISA LEONOR 
MENDES GOMES

FALECEU

Seus filhos Mirza Gomes, Jorge 
e neto Júnior comunicam com profunda dor e 
consternação o falecimento da sua querida mãe 
e avó EDITE ELISA LEONOR MENDES GOMES, 
ocorrido no dia 15/12/2021, na África do Sul, ví-
tima de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 
20/12/2021, no Cemitério de Lhanguene, pelas 
10.30 horas, antecedido de velório, na capela do 
HCM às 9.00 horas. Paz à sua alma.

11724

SÉRGIO VIEIRA
Combatente da Luta 

de Libertação de 
Moçambique

FALECEU

Os munícipes de Maputo toma-
ram conhecimento com profun-
da tristeza do falecimento do combatente da Luta de 
Libertação Nacional, membro-fundador da Frente de 
Libertação de Moçambique (FRELIMO), académico e 
escritor, o Prof. Doutor Sérgio Viera, que foi antigo 
Governador do Banco de Moçambique, Ministro da 
Administração Interna, Ministro da Segurança, Minis-
tro da Agricultura, Vice-Ministro da Defesa Nacional, 
Governador da Província do Niassa e ilustre munícipe 
desta cidade. Pela perda irreparável desta incontorná-
vel figura política, o Presidente do Conselho Municipal 
de Maputo, Dr. Eneas da Conceição Comiche, em nome 
dos munícipes, dos membros do Conselho Municipal 
e em seu nome próprio, lamenta a triste partida deste 
nobre filho de Moçambique e munícipe de Maputo. 
Neste momento de dor, endereça à família enlutada as 
mais sentidas condolências. Paz à sua alma. 

13597

ERNESTINA DA 
GLÓRIA SAMUEL

FALECEU

A Associação dos Diplomatas de 
Moçambique (ADIMO) tomou conhe-
cimento com profunda consternação do falecimento 
da Srª ERNESTINA DA GLÓRIA SAMUEL, mãe do Sr. 
Cristóvão Samuel Gemo, colega e associado da ADI-
MO, ocorrido no dia 14/12/2021, vítima de doença, cujo 
funeral se realizou no dia 17/12/2021, no Cemitério 
de Lhanguene, em Maputo. Neste momento de dor, a 
ADIMO endereça ao colega Cristóvão Samuel Gemo 
e sua família enlutada sentidas condolências. Paz à 
sua alma.

12976

SÉRGIO VIEIRA

FALECEU

Foi com muito pesar que os 
trabalhadores do ex-GPZ/SOGIR tomaram 
conhecimento do falecimento do seu Direc-
tor-Geral, Dr. SÉRGIO VIEIRA, ocorrido no 
dia 16/12/2021 na RAS, vítima de doença. À 
família enlutada apresentam as mais sentidas 
condolências. Que a sua alma descanse em 
paz.

11725

SÉRGIO VIEIRA

FALECEU

A família Couto, ao tomar conhecimento da morte 
do seu amigo SÉRGIO VIEIRA, um patriota nacio-
nalista, com obra feita pelo nosso país, intelectual 
com vasta cultura, escritor entre outros méritos 
reconhecidos, transmite à sua família sentidos pê-
sames e condolências.

12946

SÉRGIO VIEIRA

FALECEU

As famílias Silva Vieira e Morais comunicam com pesar o fa-
lecimento do seu ente querido SÉRGIO VIEIRA, ocorrido no dia 16/12/2021. Ao 
Eduardo, Sérgio Miguel, Inês e restante família enlutada, apresentam as suas 
sentidas condolências e solidariedade.

11719 

SÉRGIO CASTELO 
BRANCO VIEIRA

FALECEU

Foi com profunda dor e consternação 
que o Presidente da FRELIMO, Secretá-
rio-Geral, membros da Comissão Política, do Secretariado 
do Comité Central e militantes da FRELIMO em geral, toma-
ram conhecimento do desaparecimento físico do camarada 
SÉRGIO CASTELO BRANCO VIEIRA, Coronel na Reserva, 
antigo Membro do Comité Central da FRELIMO, ocorrido no 
dia 16 de Dezembro de 2021, vítima de doença. As exéquias 
se realizam amanhã, dia 21/12/2011, no Paço do Conselho 
Municipal da Cidade de Maputo, pelas 8.00horas. Adeus, 
Camarada SÉRGIO! Que a sua alma descanse em paz!

Acesse: https://t.me/Novojornal
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VENDE-SE
PRATELEIRAS para supermercado/
papelaria, congeladores e geleiras, 
expositores e caixa de pagamento, 
vendem-se. Contacto: 86-5745300 ou 
84-8576280.

12925

PROPRIEDADE de 30x40, com depen-
dência, furo de água, própria para cons-
trução de rés-de-chão, 1º e 2º andares 
e piscina, na Ponta do Ouro, Rua “D”, 
vende-se por 4 300 000,00MT, nego-
ciáveis, com facilidades de pagamento. 
Contacto: 82-5488546.

11672

EDIFÍCIO com 8 apartamentos, na 
Rua da Malhangalene, perto do Hospital 
Shifa, no Bairro da Maxaquene, vende-
-se por 33 000 000,00MT, negociáveis. 
Contacto: 84-8706884 ou 86-4312550.

12501

ARMAZÉM com 400m², 6 escritórios, 
3wc, à beira da estrada, na Soveste, 
vende-se por 4 100 000,00MT; padaria 
nova, com todos os equipamentos 
e capoeiras, na Matola 700 por 13 
000 000,00MT; flat tipo 1, num r/c, na 
Malhangalene por 4 000 000,00MT; 
propriedade de 20x36, no Triunfo por 9 
000 000,00MT, negociáveis. Contacto: 
86-6259666 ou 84-6259632, Vilanculos.

12968

N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

ARRENDA-SE

MITSUBISHI Pagero DID 3.200cc, 
turbo, a diesel, ano 2009, automático, 
cinzento, de 7 lugares, 70.500Km, 
vende-se por 1 595 000,00MT; mini-bus, 
Nissan Caravan 3.000cc, turbo, a diesel, 
ano 2005, automático, cinzento, de 3 
lugares, 21 000Km por 445 000,00MT; 
camião Hino Dutro 6T, 4.500cc, turbo, 
a diesel, ano 2005, manual, branco, 
de 3 lugares, 193.500Km por 1 200 
000,00MT. Contacto: 86-5745300 ou 
84-8576280.

12925

VIATURAS

LOJA com escritório e loja com arma-
zém com possibilidade de venda, no Alto 
Maé, próximo da estátua, arrenda-se. 
Contacto: 86-5745300 ou 84-8576280.

12925

                                                                                              MUNICÍPIO DE GURUE
CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE GURUÈ

UGEA-UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO 
1. No âmbito do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao 
Estado, aprovado pelo Decreto 5/2016, de 08 de Março, o Conselho Municipal da Cidade de Gurué, convida empresas interessadas, para 
apresentarem propostas em cartas fechadas para os concursos abaixo indicados:

Nº 
Nº de
Concurso

Objecto Modalidade

Data 
limite para 
entrega das 
propostas

Data de 
abertura 

das 
Propostas

Data de 
anúncio de 

posicionamento

Garantia 
provisória        
(MT)

01

090E000241/
CP/12/
CMCG/
UGEA/2021

Aquisição de 
combustíveis 
e 
lubrificantes 

Concurso
Público

11/01/
2022

09:00 H

11/01/
2022

09:15 H

14/01/2022
10:00 H

25.000,00

02
090E000241/
CL/13/CMCG/
UGEA/2021

Aquisição de 
material de 
Escritório 
(Durador 
e não 
Durador)

Concurso 
Público 

11/01/
2022

10:00 H

11/01/
2022

10:15 H

14/01/2022
11:00 H

20.000,00

2. São elegíveis a participar neste concurso pessoas singulares e empresas inscritas no Cadastro Único de Empreitadas de Obras 
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, ou venham a ter na data de abertura das propostas.

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do Concurso ou adquirí-los pela importância 
não reembolsável de 2000,00 Mts (Dois Mil Meticais) por cada Concurso, a ser depositado na conta B.I.M. nº 164806590 (Conselho 
Municipal da Cidade de Gurué) ou na Tesouraria deste Conselho Municipal, no seguinte endereço.
Conselho Municipal da Cidade de Gurué -  Avenida da República, Bairro Cimento
Telefone: 24 910182 / 865314586/846697594 - (UGEA)
Endereço electrónico/ugeaconselhomunicipaldegurue@gmail.com
4. O Período de validade das propostas será de 60 dias.

5. O anúncio do posicionamento dos concorrentes será feito na sala de sessões do Conselho Municipal de Gurué, conforme o calendário 
acima proposto.

6. O Concurso será regido pelo Decreto 5/2016 de 8 de Março, que aprova o regulamento de Contratação de Empreitada de Obras 
Públicas, Fornecimento de Bens e prestação de Serviços ao Estado.

Gurué, Dezembro de 2021
Autoridade Competente

Assinatura Ilegível
235

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS

GABINETE DE DESENVOLVIMENTO DO COMPACTO II

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DE CONCURSOS
De acordo com a alínea e), número 2 do artigo 64, do Regulamento de Contratação de Empreitadas, 
Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 
5/2016, de 8 de Março, comunicam-se os actos de adjudicação dos concursos indicados no quadro 
abaixo:

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_______

Gabinete do Primeiro-Ministro
Departamento de Aquisições

ADITAMENTO DE ANÚNCIO DE CONCURSO 
1. Nos termos do artigo 50 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, adiante designado por Regulamento de Contratação, e, em aditamento aos anúncios 
feitos neste Jornal edições de 22 e 23 de Novembro, o Gabinete do Primeiro–Ministro, convida a todos interessados que reúnam os requisitos 
de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para os concursos discriminados na tabela abaixo:

Modalidade / Número do 
Concurso

Objecto do 
Concurso Elegibilidade Entrega de 

Propostas
Abertura de 

Propostas Posicionamento
Validade 

de 
propostas

Garantia 
Provisória 

(em 
meticais)

Concurso Público 
CR02A000141CP00362021

Fornecimento
de Combustíveis, 
Lubrificantes 
e Prestação 
de Serviços 
de Lavagem 
de Viaturas  

Pessoas Colectivas 
(Grandes e 
Médias Empresas) 
que estejam
compatíveis 
ao Objecto 
de Contratação

Data: 
alterada de 
17/12/2021 

Para 
23/12/2021

Hora: 
10:00horas

Data: 
alterada de 
17/12/2021 

Para 
23/12/2021
Hora: 10:30 

horas

Data: alterada 
de 10/01/2022

Para 
12/01/2022

Hora: 10:horas

70 Dias 78.750,00 

2. Os Documentos do Concurso podem ser adquiridos ao preço de 1000,00 MT (mil meticais) não reembolsável. O pagamento deverá ser 
efectuado via depósito bancário na Conta Nº: 0003110000090; NIB:000200030311000009094; Banco: ABSA; Titular: Gabinete do 
Primeiro-Ministro.

3. Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação.

Maputo, Dezembro de 2021

A Autoridade Competente 
(Ilegível)

11704

BENÍGNA 
DOS ANJOS 

CONDELA 
DUSSI

(30 anos de eterna saudade)

Augusto Raúl Paulino, em nome da família comunica 
que para assinalar os trinta anos do falecimento da 
mamã BENÍGNA DOS ANJOS CONDELA DUSSI, será 
rezada missa de sufrágio em sua memória, hoje, 
dia 20/12/2021, pelas 18.00 horas, na Sé Catedral 
de Maputo. Oportunamente será marcada visita à 
campa em Dongane-Inharrime. Grata memória. Paz 
à sua alma.

11726

SÉRGIO 
CASTELO 

BRANCO DA 
SILVA VIEIRA

(4/5/1941 - 16/12/2021)

FALECEU

A família Ferrão lamenta com mágoa e consterna-
ção o desaparecimento físico do seu ente querido 
e intelectual SÉRGIO CASTELO BRANCO DA SILVA 
VIEIRA, ocorrido no dia 16/12/2021, na África do Sul. 
Que a sua alma descanse em paz! 

MANUEL 
CARLOS SALIPA

FALECEU

A Direcção dos Serviços Sociais e colaboradores 
comunicam o falecimento do Sr. MANUEL CARLOS 
SALIPA, ocorrido no HCM, no dia 15/12/2021, vítima 
de doença, cujo funeral se realiza no dia 21/12/2021, 
no Cemitério Municipal da Macia, antecedido de ve-
lório na capela do HCM, hoje, dia 20/12/2021, pelas 
13.30 horas. À família enlutada as mais sentidas 
condolências. Paz à sua alma.

12980

PUBLICIDADE

No Numero de concurso Modalidade de concurso Objecto do concurso Adjudicacao Valor (MT)

1 01/ AD/GDC-II/050/2021 Ajuste Directo
Publicacao de anuncios e fornecimento 
de jornais Sociedade do Noticias SA 2,000,000.00  

2 02/ AD/GDC-II/050/2021 Ajuste Directo Manutencao e Reparacao de Viaturas CFAO MOTORES MOZAMBIQUE LDA 1,000,000.00  

3 03/ AD/GDC-II/050/2021 Ajuste Directo Reserva de espaco para parqueamento
Empresa Municipal de Mobilidade e 
Estacionamento de Maputo , EP 246,000.00     

4 GDC II/01/OE/Aquisicoes/2021/CC Concurso por Cotacoes
Fornecimento de generos alimenticios, 
material de higiene e limpeza Supermercado July 27,627.50        

5 GDC II/09/OE/Aquisicoes/2021/CC Concurso por Cotacoes
Fornecimento de generos alimenticios, 
material de higiene e limpeza Mahomed & Companhia 346,988.28     

6 GDC II/03/OE/Aquisicoes/2021/CC Concurso por Cotacoes Fornecimento de material de  escritorio Livraria e Papelaria Maputo 154,835.00     

7 11/GDC II/CC/2021 Concurso por Cotacoes Fornecimento de material de  escritorio Livraria e Papelaria Maputo 348,367.50     

8 05/GDC II/CC/2022 Concurso por Cotacoes
Fornecimento de material de material 
electrico Electro Mundo 72,423.00        

9
10 08/OE/Aquisicoes/2021/CC Concurso por Cotacoes Servicos de limpeza Perfect clean 95,476.00        

11 GDC II/07/OE/2021/CP Concurso Publico
Fornecimento de Equipamento 
Informatico DATASERV 3,398,499.00  

12 GDC II/07/OE/2021/CP Concurso Publico Fornecimento de uma Fotocopiadora DIGIDATA 846,347.29     

13 GDC II/04/OE/2021 Concurso Limitado
Reservas, emissao de passagens aereas 
e aluguer de salas de conferencia COTUR 2,350,000.00  

14 12/GDC II/CC/2021 Concurso por Cotacoes Aluguer de viaturas Transportes Pagocho 176,000.00     

11640

Gabinete do Desenvolvimento do Compacto II, Av. Ahamed Sekou Touré,  n º 21, 4º Andar
Maputo-Moçambique

MARGARIDA MADINA JÚLIO DA 
CONCEIÇÃO

(Dinoca)

FALECEU
A ETHISERVICE Decorações EI comunica com pro-
funda dor o falecimento da Srª MARGARIDA MADINA 
JÚLIO DA CONCEIÇÃO, ocorrido no dia 17/12/2021, no HCM, cujo 
funeral se realizou no dia 18/12/2021, no Cemitério de Lhanguene, 
zona Mahometana. Que Allah lhe conceda jannat firdauce.

12983

Acesse: https://t.me/Novojornal
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N LIGAS EUROPEIAS N LIGAS EUROPEIAS N

AS selecções mascu-
lina e feminina da Sué-
cia estabeleceram um 
acordo de equalização 
salarial com a Federa-
ção Sueca de Futebol 
(SvFF), o qual vai per-
mitir que tanto os joga-
dores como as jogado-
ras que participarem na 
equipa nacional sueca 
recebam o mesmo salá-
rio quando representa-

A HISTÓRIA é triste. Kaito Jo-
nes, dez anos, viajou de Sin-
gapura para Birmingham para 
cumprir um sonho: ver pela 
primeira vez ao vivo o clube 
do coração, o Aston Villa. 

Tudo corria bem, Kaito 
chegou bem a Inglaterra e es-
tava na loja de merchandising 
no Villa Park quando, duas 
horas antes do Aston Villa-
-Burnley, ficou a saber que 
não ia haver jogo. 

Foram 11 mil quilóme-
tros de avião e muitas horas a 
criar expectativas para nada.  
“Falávamos ao telefone e 
Kaito estava a comprar um 
cachecol, quando um tipo 
atrás disse o jogo foi cance-
lado. O miúdo ficou devas-

O AVANÇADO do Borussia Dortmund, Erling 
Haaland, é um dos nomes mais fortes do fute-
bol europeu e pretendidos pelos maiores tuba-
rões do velho continente. 

O Real Madrid, pelo que diz o CEO do Bo-
russia, é o mais interessado no ponta-de-lan-
ça. 

“Toda a gente fala do Erling. O que sei e 
posso garantir é que as pessoas do Real Ma-
drid estão muito interessadas nele”, afirmou 
o Hans-Joachim Watzke ao Bild, jornal ale-

mão, citado pelo Maisfutebol. “Pode ser que 
vá, pode ser que fique. Há algumas semanas 
tive uma conversa muito amistosa com o Mino 
Raiola [empresário de Haaland] e teremos ou-
tra nas próximas semanas”.

Watzke referiu também que Haaland devia 
permanecer “mais algum tempo” na Bundes-
liga. “Gostaria de sentir por ele o mesmo orgu-
lho que senti por Lewandowski, nosso jogador 
entre 2010 e 2014. Gostaria de vê-lo a ganhar a 
Liga dos Campeões em algum momento”.

O SEVILHA reforçou o se-
gundo lugar da Liga es-
panhola e manteve-se na 
perseguição ao líder Real 
Madrid, após bater por 2-1 
o campeão Atlético de Ma-
drid, que somou a terceira 
derrota consecutiva, na 18.ª 
jornada.

Na Andaluzia, o Sevi-
lha chegou ao triunfo mer-
cê a um golo do argentino 
Ocampos, aos 89 minutos, 
num encontro que ao inter-
valo estava empatado.

Logo aos sete minutos, 
o médio croata Rakitic co-
locou o Sevilha na frente, 
mas o central brasileiro Feli-
pe refez a igualdade, aos 33. 
Com este resultado, o Atlé-
tico de Madrid está no quin-
to lugar, com 29 pontos a 13 
pontos do primeiro lugar. O 
Sevilha é segundo, com 37 
pontos.

Actual campeão, Atlé-
tico, continua em crise (só 
tem derrotas no campeona-
to no mês de Dezembro).

Já o Barcelona regressou 
às vitórias com um triunfo, 
sofrido, caseiro sobre o El-
che, por 3-2, mas mesmo 
assim continua num im-
pensável sétimo lugar.

Em Camp Nou, depois de 
dois jogos sem vencer (uma 
derrota e um empate), a 
equipa catalã chegou ao in-
tervalo com uma confortá-
vel vantagem de dois golos, 
graças a remates certeiros de 
Jutgla e Gavi, aos 16 e 19 mi-
nutos, respectivamente.

Contudo, na segunda 
parte, quando tudo apon-
tava para uma exibição mais 
tranquila da equipa de Xavi, 
o Elche refez em tempo re-
corde o empate, com golos 
de Tete Morente, aos 62 mi-
nutos, jogador que assistiu 
Milla segundos depois, aos 
63.

Subitamente, o Barce-
lona estava novamente em 
“apuros” e um terceiro jogo 
seguido sem vencer pare-
cia o cenário mais provável, 
mas o suplente Nico, aos 85 
minutos, com assistência de 
Gavi, acabou por dar novo 
fôlego ao emblema cata-
lão. Mesmo assim, o triunfo 
deixa o histórico clube do 
futebol espanhol no sétimo 
posto.

Destaque para o Rayo 
Vallecano, que continua a 
ter o papel de “equipa sur-
presa” desta edição da Liga 
espanhola, depois de ter re-
gressado ao principal esca-
lão. Bateu em casa o Alavés, 
por 2-0.

CITY E ARSENAL 
GOLEIAM 
O Manchester City go-

leou ontem o Newcastle por 
4-0, 18.ª jornada da Liga 
inglesa de futebol. Os golos 
dos “citizens” foram mar-
cados por João Cancelo, Ma-

hrez, Rúben Dias e Sterling 
num jogo controlado de iní-
cio ao fim pela equipa de Pep 
Guardiola. 

Quem também goleou foi 
o Arsenal. Os “gunners” ga-
nharam, sábado, o Leeds por 
4-1, no único jogo do dia que 
sobreviveu ao adiamento, 
devido ao elevado número 
de casos de Covid-19 entre 
as várias equipas envolvidas.

Em Leeds, o brasileiro 
Gabriel Martinelli inaugurou 
o marcador aos 16 minutos, 
e entrou para a história do 
Arsenal ao apontar o golo 
7000 da equipa londrina no 
primeiro escalão do futebol 
inglês, desde 1888.

Os “gunners” torna-
ram-se a terceira equipa a 
ultrapassar a barreira dos 
7.000 golos, atrás do Liver-
pool (7.069) e do Everton 
(7.139). Martinelli bisou aos 
28 minutos, e ainda antes do 
intervalo Saka, aos 42, am-
pliou a vantagem da equipa 
orientada pelo espanhol Mi-
kel Arteta. Raphinha apon-
tou o único golo do Leeds, 
na conversão de uma gran-
de penalidade. Emile Smith 
Rowe marcou aos 84 minu-
tos o último golo do Arsenal, 
a passe de Martin Odegaard.

O Man. City mantém 
assim o 1.º lugar da Premier 
League com 44 pontos, en-
quanto o Newcastle é 19.º, 
com 10. Já os “gunners”, que 
se mantêm no quarto lugar, 
somam 32 pontos. 

SPORTING SOMA 
DÉCIMO
TRIUNFO CONSECUTIVO
Foi um jogo recheado 

de peripécias, mas com um 
desfecho igual a tantos ou-
tros. O Sporting somou o 
10.º triunfo consecutivo na 
I Liga. O encontro em Bar-
celos começou atribulado, 
com uma expulsão para cada 
lado nos primeiros 20 mi-
nutos (Fujimoto e Neto) e, 
pouco depois, um penalte 
falhado por Pedro Gonçal-
ves.

Rúben Amorim mexeu 
(bem) nas opções, os “leões” 
melhoraram na segunda 
parte e foram aproveitando 
os erros do Gil Vicente, que 
não perdia há cinco jogos 
para o campeonato, para 
chegarem a um indiscutível 
3-0 - golos de Nuno Santos 
(53), Gonçalo Inácio (64) e 
Daniel Bragança (90+3).

BORUSSIA PERDE COM 
HERTHA 
E VÊ LÍDER BAYERN 
FUGIR 
O Borussia Dortmund 

saiu sábado derrotado da 
deslocação ao terreno do 
Hertha Berlim, perdendo 
por 3-2 e vendo o Bayern 
Munique alargar a sua van-
tagem na liderança da Liga 
alemã de futebol.

A partida da 17.ª jornada 

até começou bem para a for-
mação de Dortmund, com 
Julian Brandt a inaugurar o 
marcador aos 31 minutos.

Mas os homens da casa 
regressaram do intervalo a 
todo o gás e marcaram três 
golos de rajada, através do 
avançado argelino Ishak 
Belfodil (51 minutos) e de 
Marco Ritcher, que bisou aos 
57 e aos 69.

Até ao final, e apesar do 
esforço, o melhor que o Bo-
russia Dortmund conseguiu 
foi reduzir aos 83 por in-
termédio de Steffen Tigges, 
após assistência de Guerrei-
ro, mas não evitou a derro-
ta, mantendo os 34 pontos, 
menos nove do que o líder 
Bayern Munique, que na 
véspera venceu o Wolfsbur-
go por 4-0.

UDINESE INTERROMPE 
SÉRIE  DE CINCO 
JOGOS SEM VENCER
A Udinese interrompeu 

sábado uma série de cinco 
jogos sem vencer, ao triunfar 
por 4-0 em casa do Cagliari, 
para a 18.ª jornada da Liga 
italiana de futebol, liderada 
pelo Inter de Milão.

Os golos da Udinese fo-
ram marcados por Jean-
-Victor Makengo, aos quatro 
minutos, Gerard Deulofeu, 
aos 45 e 69, e Nahuel Molina, 
aos 50. O Cagliari é 19.º com 
10 pontos.

Já a Roma venceu por 4-1 
no terreno da Atalanta. A 
equipa romana, que somou a 
segunda vitória consecutiva, 
marcou por Tammy Abra-
ham, no primeiro e aos 82 
minutos, Zaniolo, aos 27, e 
Smalling, aos 72.

Ainda antes do intervalo, 
a Atalanta reduziu a desvan-
tagem com um golo de Mu-
riel, aos 45+1.

A Juventus venceu o Bo-
lonha por 2-0 com golos do 
espanhol Álvaro Morata, aos 
seis minutos, e do colombia-
no Juan Quadrado, aos 69.

MUITA CONFUSÃO 
NA TAÇA DA FRANÇA 
Depois de na sexta-feira 

o encontro entre Paris FC e 
Lyon ter sido interrompido 
após confusões nas banca-
das e invasão de campo, sá-
bado mais um jogo da Taça 
de França ficou marcado por 
confrontos.

O jogo entre Bas 
d’Avignon e Clermont, que 
terminou com a vitória clara 
da equipa visitante, da Ligue 
1, por 0-4, foi interrompido 
a 15 minutos do fim, tam-
bém após incidentes nas 
bancadas e consequente in-
vasão de campo.

A interrupção durou 
10 minutos, sendo que o 
“speaker” do estádio teve de 
fazer um apelo à calma, ex-
plicando que novos aconte-
cimentos poderiam marcar o 
fim definitivo da partida.

A 
ARGÉLIA con-
quistou, sábado, 
a Taça das Nações 
Árabes, ao vencer 
a Tunísia, por 2-0, 

após prolongamento, em 
jogo realizado no Qatar.

Após o 0-0 verificado 
ao fim do tempo regula-
mentar, Amir Sayoud deu 

vantagem aos argelinos, 
aos 99 minutos, na pri-
meira parte do prolonga-
mento.

Já em cima do apito fi-

nal, quatro minutos para 
lá dos 120 Yacine Brahimi 
selou as contas da final 
correndo desde antes do 
meio-campo para empur-

Argélia conquista
Taça das Nações Árabes

rar a bola para a baliza de-
serta, depois de um canto 
a favor dos tunisinos. Bra-
himi confirmou, assim, o 
primeiro título da Argélia 
na competição. O extremo 
foi ainda eleito o melhor 
jogador da prova.

Naquela que é a primei-
ra edição da prova sob a 
jurisdição da FIFA, ao lado 
da Associação de Futebol 
da União Árabe (UAFA), a 
Argélia sucede a Marrocos, 
vencedor da última edi-
ção, disputada em 2012.

Iraque, com quatro tí-
tulos, obtidos entre 1964 e 
1988, é o maior consagrado 
na competição. A Arábia 
Saudita venceu duas vezes 
e Egito, Tunísia e Marrocos 
uma cada.

O Egipto, do luso mo-
çambicano de Carlos 
Queiroz, terminou a com-
petição em quarto lugar 
após derrota, desempate 
por grandes penalidades, 
frente ao Qatar, a selecção 
anfitriã da prova conti-
nental. 

Sevilha impõe terceira 
derrota consecutiva 
ao campeão

Festa em Sevilha

Viajou 11 mil km para ver 
Aston Villa e o jogo foi adiado

tado”, contou Danny Jo-
nes, pai de Kaito, ao Mirror. 
“O Kaito é inglês, mas está a 
viver em Singapura há muito 
tempo e já não ia há dois anos 
e meio a Inglaterra, porque 
aqui [em Singapura] as restri-
ções impostas pela Covid-19 
são enormes”.

Kaito, conta o pai, ain-
da tentou visitar o Villa Park, 
mas não foi autorizado. Li-
mitou-se a circular à volta do 
histórico recinto e a entrar na 
loja oficial do clube.

O Aston Villa-Burnley foi 
um dos muitos jogos adiados 
da 18.ª jornada da Premier 
League, em virtude do ele-
vado número de casos de Co-
vid-19. -(Maisfutebol)

Real Madrid quer 
contratar Haaland

EM AMBOS OS SEXOS

Seleccionados da Suécia 
passam a receber mesmo salário  

rem a selecção nacional 
daquele país. “Foi um 
bom diálogo e um pro-
cesso que envolveu a to-
dos, que resultou num 
acordo bádico igual para 
as selecções nacionais 
masculina e feminina”, 
contou Hakan Sjöstrand, 
secretário-geral da SvFF, 
em declarações à im-
prensa sueca, citado pelo 
diário espanhol “Sport”. 

Acesse: https://t.me/Novojornal



DESPORTOSegunda-feira, 20 de Dezembro de 2021 51

Pratique as 3 medidas de prevenção: use a máscara, lave as mãos com água e sa-
bão com frequência ou use um desinfectante à base de álcool a 70% e mantenha 

uma distância de pelo menos 2 metros das outras pessoas

H
Á pelo menos 21 casos 
positivos de Covid-19 
nas equipas de bas-
quetebol do Ferroviá-
rio de Maputo e Costa 

do Sol. 

As equipas femininas do 
Costa do Sol e Ferroviário “A” 
reportaram oito e cinco casos 
positivos, respectivamente, 
enquanto o Ferroviário “B”, 
masculino, tem oito positivos.

Os casos teriam sido de-
tectados ao início e meio da 
semana. Sem revelar nomes, 
soubemos que parte dos jogos 
que deveriam ser marcados 
para quarta-feira e fim-de-se-

mana, envolvendo as referidas 
equipas, foram cancelados, 
em respeito ao protocolo sa-
nitário.

Entretanto, a Associação 
de Basquetebol da Cidade de 

O FIM-de-semana dos fu-
tebolistas moçambicanos foi 
feliz com quase todos a saí-
rem vitoriosos, numa ronda 
em que importa ressalvar a 
estreia de Geny Catamo na 
convocatória do Sporting.

Da Liga portuguesa veio a 
grande novidade com o Geny 
Catamo a sentar-se pela pri-
meira vez no banco de su-
plentes do Sporting, algo que 
ainda não tinha acontecido 
nesta temporada. O craque 
moçambicano não foi lança-
do por Rúben Amorim e as-
sistiu a goleada dos “leões” 
sobre o Gil Vicente por 3-0 
em jogo da 15.ª jornada. 

O Sporting soma 41 pon-
tos e mantém-se no topo da 
Liga portuguesa. 

NACIONAL E CHAVES EM 
ALTA

Ainda em Portugal, mas 
na II Liga, o Nacional e o Cha-

ves, de Witi e Bruno Langa, 
respectivamente. Os nacio-
nalistas bateram o Leixões, 
por 2-0, enquanto os trans-
montanos derrotaram o Fa-
rense, por 2-1.  

O Chaves e  Nacional so-
mam 23 pontos, ocupando a 
sexta e oitava posições, res-
pectivamente. Witi e Bruno 
Langa foram titulares.

REINILDO AVANÇA
Na França, o Lille, de 

Reinildo, manteve o bom 
momento com a qualificação 
para os 16 avos-de-final da 
Taça com um triunfo sobre o 
Auxerre, por 3-1. Angel Go-
mes, Jonathan David e Meh-
met Zeki Celik fizeram os go-
los dos Les Dogues todos na 
primeira parte. 

KINGS DE DOMINGUEZ 
SOBE AO SEGUNDO LUGAR 

Na África do Sul, o Cape 

Town, de Edmilson, mante-
ve também a senda vitoriosa 
dos moçambicanos ao bater 
o Moroka Swallows, por 2-1. 

O Cape Town subiu para 
a nona posição com 22 pon-
tos, disputadas 17 jornadas na 
Premier Soccer League. 

O Real Kings, de Domin-
guez, que voltou a não ser 
convocado, venceu o Kaizer 
Chiefs e subiu para o segundo 
lugar com 26 pontos, só atrás 
do Mamelodi Sundowns, lí-
der com 43.

Ainda na PSL, o Baroka, 
de Kambala, acabou man-
chado um fim-de-semana 
super positivo para os in-
ternacionais moçambica-
nos, tendo saído derrotado, 
por 1-0, no reduto do Ste-
llenbosh. 

Com este desaire, o Ba-
roka afundou-se ainda mais 
no último lugar, somando 
apenas dez pontos.

CAMPEONATO DE BASQUETEBOL DA CIDADE DE MAPUTO

Costa do Sol e Ferroviário
com 21 casos de Covid-19

Covid-19 ataca equipas de basquetebol da cidade de Maputo

A
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O

Maputo (ABCM) decidiu inter-
romper o campeonato em am-
bos os sexos na prova de modo 
a criar condições de celebração 
da quadra festiva aos seus cola-
boradores e associados. Assim, 
o campeonato volta a ser dis-
putado a 7 de Janeiro de 2022.

Em termos de competi-
ção, foram disputadas partidas 
apenas sexta-feira e sábado. 
Em masculinos, na sexta-feira, 
Atlético perdeu frente ao Costa 
do Sol (39-110) e o Maxaquene 
bateu UP (72-59). Já no sábado, 
Aeroporto sucumbiu diante do 
Atlético (43-47), Desporti-
vo derrotou UP (69-59). Em 
femininos, no sábado, A Po-
litécnica venceu Maxaquene 
(55-33). 

Com este desfecho, o Cos-
ta do Sol termina o ano como 
líder do campeonato em se-
niores masculinos e femininos. 
Em Masculinos, os “canari-
nhos” somam 24 pontos, fruto 
de 11 vitórias e duas derrotas. 
Em segundo e terceiro lugares 
seguem Maxaquene e Univer-
sidade Pedagógica, com 19 e 
18 pontos, respectivamente. 
O Ferroviário “A”, bicampeão 
nacional, está em sexto lugar. 

Em femininos, o Costa do 
Sol também lidera a prova, 
com 22 pontos, mais um que o 
Ferroviário “A”. 

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO

Ronda quase perfeita 
com Geny no banco

Geny Catamo esteve no banco na goleada do Sporting em Barcelos

TÉNIS

Bruno e Ana Vasilis campeões nacionais

Bruno Nhavene e Ana Vasilis campeões nacionais de ténis

BRUNO Nhavene e Ana Vasi-
lis sagraram-se sábado, cam-
peões nacionais de ténis em 
singulares homens e senhoras, 
respectivamente.

Este é o segundo títu-
lo nacional de Bruno Nha-
vene. Na final disputada nos 
“courts” do Jardim Tunduru, 
na cidade de Maputo, Bruno 

derrotou Jaime Sigaúque, por 
2-0, ou seja, por duplo 6/2, 
confirmando, desta forma, 
o favoritismo que goza en-
quanto único moçambicano 

com pontuação no “ranking” 
internacional de seniores, ou 
seja, da Associação de Ténis 
Profissional (ATP). 

A proeza de Bruno Nha-

vene não ficou apenas pela 
conquista da prova de sin-
gulares homens. Conquistou 
igualmente a prova de pares 
homens ao lado de Jossefa Si-
mão. A dupla venceu o par de 
irmãos Armando e Jaime Si-
gaúque com os parciais de 6/2 
e 7/6.   Com a nova conquista 
em singulares homens, Bruno 
Nhavene recebeu da FMT, para 
além do grande troféu, dez 
mil meticais. Partilhou, já em 
pares, oito mil meticais com 
Jossefa Simão, que por razões 
desconhecias não quis defen-
der o título de seniores ao não 
participar da prova de singu-
lares homens. Quis assim evi-
tar Bruno Nhavene e aliou-se a 
ele para desfrutar pelo menos 
de um título, neste caso em 
pares.  

Já o finalista vencido de 
singulares homens, Jaime Si-
gaúque, encaixou cinco mil 
meticais. Jaime ainda dividiu 
com o irmão quatro mil meti-
cais como finalistas vencidos 
de pares.  

Já em singulares senho-
ras, Ana Vasilis conquistou o 
quarto título consecutivo no 
seu primeiro ano de seniores, 
sendo que os restantes foram 
alcançados quando ainda era 
júnior. Venceu na final Ilga 
João por 6/0 e 7/5.

Com a vitória, Ana Vasi-
lis recebeu, para além de um 
troféu, cinco mil meticais. A 
finalista vencida, Ilga João, 
amealhou três mil.

COMO VICE-PRESIDENTE

PR felicita Rocha pela eleição na FIA
O PRESIDENTE da República, Filipe 
Jacinto Nyusi, felicitou Rodrigo Rocha 
pela sua eleição ao cargo de vice-pres-
idente da Federação Internacional de 
Automobilismo (FIA) ocorrida na últi-
ma sexta-feira.

Nyusi usou a sua conta oficial para 
felicitar o também presidente do Au-
tomóvel Touring Club de Moçambique 
(ATCM) pela eleição na lista liderada 

por Mohammed Ben Sulayem. 
“O nosso compatriota Dr. Ro-

drigo Rocha foi eleito para o cargo de 
vice-presidente da Federação Inter-
nacional de Automobilismo, para um 
mandato de quatro anos. Estamos con-
victos de que a sua eleição para a nobre 
função de direcção do automobilismo a 
nível mundial é o reconhecimento da 
sua capacidade de gestão do desporto 

motorizado, área na qual demonstrou 
capacidade e conhecimento profundo 
no continente africano, em geral, e em 
Moçambique, em particular.

Esta eleição do Dr. Rocha para tão 
prestigiante cargo é mais um reconhe-
cimento da qualidade dos quadros que 
o nosso belo Moçambique produz, e é 
também orgulho redobrado para todos 
nós como povo que trabalha em prol 

de um país mais reconhecido a nível 
mundial e com extraordinária de au-
to-superação. 

Ao Dr. Rocha, vai o meu profundo 
reconhecimento, e, aos moçambicanos 
em geral, vai o meu encorajamento para 
que continuemos a nossa contribuição 
para o bem da nossa pátria amada”, lê-
-se na mensagem publicada na página 
oficial do Presidente da República. 

REPÚBLICA
DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 
ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS 

E RELIGIOSOS

DIRECÇÃO NACIONAL DOS 
REGISTOS E NOTARIADO

ANÚNCIO

Faz-se público que Yannick 
Sérgio Machel Jovo, natural de 
Maputo e residente no Bairro 
Central “A”, Av. Emília Daússe, 
requereu autorização para a 
mudança do seu nome, para 
passar a usar o nome completo 
de Yannick Sérgio Machel.

Nos termos do nº 1, do artigo 
360º do Código do Registo Civil, 
são convidados todos interes-
sados para, no prazo de trinta 
dias, a contar da data da publi-
cação do presente anúncio, de-
duzirem por escrito a oposição 
que tiverem direito de fazer.

Maputo, aos 13 de Outubro de 
2021

A Directora Nacional Adjunta
Fátima Achá Baronet

(Conservadora e Notária 
Superior)
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A 
MENOS de uma se-
mana do Natal e frente 
ao avanço da variante 
Ómicron, restrições de 
todo o tipo voltam a se 

multiplicar pelo mundo, como 
o cancelamento de eventos, ou
o fechamento de locais cultu-
rais, enquanto aumenta a pres-
são sobre os não vacinados.

Notificada há um mês na 
África do Sul, esta nova varian-
te já foi detectada em cerca de 
80 países e avança, de forma 
acelerada, na Europa, onde 
pode se tornar dominante em 
meados de Janeiro, de acordo 
com a Comissão Europeia.

Com a chegada das festas 
de fim-de-ano, vários países, 
em particular europeus, refor-
çaram as medidas sanitárias, 
ou vão fazer isso em breve.

Na França, o governo pediu 
às prefeituras que cancelem 
“shows” e fogos de artifício 
programados para a noite de 
ano novo. A cidade de Paris 
reagiu imediatamente e anun-
ciou que não haverá as tradi-
cionais celebrações na Champs 
Elysées, a emblemática aveni-
da da capital francesa.

Na Irlanda, bares e restau-
rantes passaram desde ontem 
a fechar às 20.00 horas locais. 

A medida ficará em vigor até o 
final de Janeiro.

Já a Dinamarca fechará por 
um mês, também desde on-
tem, teatros, cinemas, casas 
de espectáculos, parques de 
diversões e museus. Na sexta-
-feira, o país registou um re-
corde de 11.000 novos casos de 
Covid-19, dos quais 2500 eram
da variante Ómicron.

A Holanda ordenou o en-
cerramento, desde ontem, de 
todos os comércios não essen-
ciais, restaurantes, bares, mu-
seus e teatros, medida válida 
até dia 14 de Janeiro. Escolas, 
por sua vez, poderão reabrir a 

partir do dia 9.
E as residências holandesas 

só têm permissão para receber 
duas visitas por vez, excepto 
pelo dia do Natal.

No continente americano, 
Québeque, Canadá, vai aplicar 
limites ao número de pessoas 
em bares, restaurantes e esta-
belecimentos comerciais.

Na Ásia, a Coreia do Sul res-
tabeleceu, no sábado, horários 
de encerramento  obrigatório 
para cafés, restaurantes, cine-
mas e outros locais públicos, e 
as reuniões privadas devem se 
limitar a quatro pessoas. Me-
didas de restrição de viagens 

também voltaram a entrar em 
vigor neste fim-de-semana.

PRESSÃO SOBRE NÃO 
VACINADOS
As medidas chegam acom-

panhadas de pressões crescen-
tes sobre as pessoas ainda não 
vacinadas, que vão, em alguns 
casos, além da obrigação de se 
imunizar contra o novo coro-
navírus.

Em Los Angeles (EUA), por 
exemplo, todos os funcioná-
rios da prefeitura, incluindo 
polícias e bombeiros, que não 
tenham recebido uma isenção 
por motivos médicos, ou reli-
giosos, deverão estar vacina-

dos, sob pena de serem coloca-
dos em licença administrativa.

Na Suíça, a partir de hoje, 
apenas pessoas vacinadas, ou 
que tenham se recuperado do 
vírus, terão acesso a restau-
rantes, estabelecimentos cul-
turais, instalações desportivas 
e de entretenimento, assim 
como a eventos em espaços fe-
chados.

Uma exigência similar en-
trará em vigor na França no 
início de 2022, onde um sim-
ples teste negativo não será 
mais suficiente, como faziam 
as pessoas não vacinadas até 
agora. - (SWISSINFO)

COVID-19

Aumentam no mundo restrições 
e pressão sobre não vacinados

MAIS de 3,2 milhões de pessoas 
estão a ser afectadas pela seca na 
Somália, segundo o Escritório 
das Nações Unidas para a Coor-
denação de Assuntos Humanitá-
rios (OCHA).

“A seca já está a ter um im-
pacto devastador na vida dos 
somalis”, diz OCHA no boletim 
sobre a situação do país  publica-
do na última sexta-feira.

“Até 17 de Dezembro, mais 
de 3,2 milhões de pessoas em 
66 dos 74 distritos do país foram 
afectadas pela seca, das quais 169 
mil foram deslocadas em bus-
ca de água, alimentos e pasto”, 
destacou. 

Os afectados representam 
pouco mais de 21% da população 
da Somália.

A falta de água está a ser 
“particularmente difícil” nos Es-

tados centrais de Jubaland, Sou-
thwest e Galmudug e no norte de 
Puntland, e as condições devem 
piorar durante este mês e no pri-
meiro trimestre de 2022. 

“Sem um aumento da as-
sistência humanitária, estima-
-se que 3,8 milhões de pessoas
na Somália enfrentarão formas 
graves de insegurança alimen-
tar aguda até Janeiro de 2022, 
aumentando para 4,6 milhões 
de pessoas em Maio”, alertou o 
OCHA. “A hora de agir é ago-
ra”, enfatizou este órgão das 
Nações Unidas, que não infor-
mou o número de mortos como 
consequência da seca, embora as 
autoridades locais tenham reve-
lado esta semana que pelo menos 
seis pessoas perderam a vida até 
agora. 

O país do Corno de África 

enfrenta um agravamento da 
seca após três consecutivas esta-
ções chuvosas fracassadas e está 
em risco de uma quarta tempo-
rada de poucas chuvas. 

De acordo com o OCHA, “a 
seca cada vez mais intensa tem 
causado escassez de água, más 
safras, altos níveis de migração e 
morte de gado”.

Diante dessa calamidade, 
o Primeiro-ministro somali,
Mohamed Hussein Roble, decla-
rou em 24 de Novembro o “esta-
do de emergência humanitária”.

Além dessa crise, a Somália 
vive um estado de conflito e caos 
desde 1991, quando  Mohamed 
Siad Barre foi derrubado, dei-
xando o país sem um governo 
efectivo e nas mãos de grupos 
islâmicos como Al Shabsab e se-
nhores da guerra. -(Lusa)

OS ataques com “drones” efec-
tuados desde 2014 pelo Exér-
cito dos EUA na guerra contra 
grupos “jihadistas” no Afega-
nistão, Iraque e Síria foram mal 
preparados e executados, pro-
vocando milhares de vítimas 
civis, indicou um novo inqué-
rito sábado divulgado.

Este inquérito, divulgado 
pelo New York Times (NYT) e 
baseado em 1300 relatórios do 
Pentágono sobre incidentes 
que provocaram vítimas civis – 
obtidos pelo diário norte-ame-
ricano no âmbito da lei sobre a 
transparência nas administra-
ções (FOIA, na sigla inglesa) 
–, compromete a imagem de 
“guerra limpa” através de “ata-
ques de precisão” e regular-
mente divulgados pelos Forças 
Armadas dos Estados Unidos.

“A guerra americana foi as-
sinalada por informações defei-
tuosas, disparos de mísseis pre-
maturos e imprecisos, e a morte 
de milhares de civis, incluindo 
numerosas crianças”, concluiu 
o jornal. “Nem um único rela-

tório implicou uma penalização 
ou sanção disciplinar”.

Os documentos demons-
tram que as mortes de civis 
foram com frequência motiva-
das por “deficiência de confir-
mação”, a tendência de extrair 
conclusões em conformidade 
com o que se considera prová-
vel, segundo o NYT.

As pessoas que afluíam a um 
local bombardeado eram con-
sideradas combatentes do gru-
po “jihadista” Estado Islâmico 
(EI), e não como socorristas. Os 
simples condutores de motori-
zadas eram identificados como 
uma coluna “em formação”, e 
interpretada como a “assinatu-
ra” de um ataque iminente.

As promessas de transpa-
rência do período de Barack 
Obama, o primeiro Presiden-
te a privilegiar os ataques de 
“drones” para preservar a vida 
de soldados norte-america-
nos, foram substituídas pela 
“opacidade e a impunidade”, 
acrescenta o diário, que moveu 
várias solicitações dirigidas ao 

Pentágono e ao comando geral 
das Forças Armadas dos EUA 
(Centcom) para obter estes do-
cumentos.

“HÁ SEMPRE ERROS”
Diversos casos menciona-

dos já eram conhecidos, mas o 
inquérito demonstra que o nú-
mero de vítimas civis admitidos 
pelo Pentágono foi “claramente 
subestimado”.

Desde o começo das opera-
ções na Síria e no Iraque contra 
o EI, em 2014, a coligação in-
ternacional reconheceu, num
relatório publicado em Agosto,
“que pelo menos 1417 civis fo-
ram acidentalmente mortos na
sequência dos “raides” da co-
ligação desde o início” das suas
operações nos dois países.

Citado pelo NYT, o porta-
-voz do Centcom, comandante
Bill Urban, indicou que “mes-
mo com a melhor tecnologia
do mundo, registam-se erros,
seja devido a informações erra-
das ou a uma má interpretação
das informações disponíveis”.-
(Lusa)

QUANDO milhares de pessoas se acumulam 
junto às fronteiras orientais da Europa e outras 
milhares morrem no Mediterrâneo procurando 
chegar a este continente, a  comissária europeia 
do Interior, a sueca Ylva Johansson, considerou, 
sábado, por ocasião do Dia Internacional dos Mi-
grantes, 18 de Dezembro, que a migração é “uma 
solução” e não “um problema”.

“As pessoas vêm para aqui para viver, traba-
lhar, amar. Os factos mostram que a migração 
funciona. A migração é uma solução, não um 
problema. O que precisamos é gerir melhor a mi-
gração juntos”, defendeu a comissária europeia, 
em artigo publicado no seu blogue, citado pela 
agência EFE.

A mesma responsável disse, no entanto, que 
a migração “de forma irregular e perigosa” é “um 
problema”.

“Instrumentalizar e atrair pessoas para entrar 
na União Europeia de forma irregular é um pro-
blema. Mas as próprias pessoas que são atraídas 
não o são. O movimento secundário de migran-
tes que se deslocam irregularmente de um Esta-
do-membro para outro é um problema. Mas as 
pessoas que fazem isso não são “, precisou.

A comissária europeia argumentou ainda que 

as barreiras à integração dos migrantes “são um 
problema, mas as pessoas que as enfrentam não”.

“A migração é normal. Sempre esteve aqui. 
Sempre estará aqui. As pessoas movem-se. Mu-
dam-se por trabalho, por amor, para reunir fa-
mílias e, às vezes, para fugir do risco de vida e de 
liberdade ”, acentuou.

Referiu a propósito que a migração para a UE 
“também é normal” e recordou que, em 2020, 
“foram emitidos cerca de 2,25 milhões de pri-
meiras autorizações de residência” no seio da co-
munidade europeia, “contra quase três milhões 
em 2019”.

“Sem a migração, a população europeia teria 
sido reduzida em meio milhão de pessoas”, es-
timou.

Ylva Johansson assinalou que o dia interna-
cional dos migrantes celebra as contribuições 
dessas pessoas para a cultura, sociedades, eco-
nomia e futuro do continente europeu.

“Temos que melhorar a gestão da migração. 
Temos que europeizar a nossa política de imigra-
ção. Devíamos começar por reconhecer em toda 
a Europa que as próprias pessoas não são o pro-
blema. Os migrantes são seres humanos como 
todos nós”, vincou. -(Lusa)

SOMÁLIA

NA GUERRA CONTRA O TERRORISMO
AFIRMA COMISSÁRIA EUROPEIA

Mais de 3,2 milhões de 
pessoas afectadas pela seca

EUA mata milhares de civis
A migração é uma solução 
e não um problema

Milhares de pessoas morrem no Mediterrâneo procurando chegar à Europa
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QUASE cem pessoas morreram nas Filipinas à passagem do tufão 
Rai, o mais forte a atingir o país neste ano, de acordo com conta-
gens oficiais divulgadas ontem.

O governador da ilha turística de Bohol (centro), Arthur Yap, 
anunciou na sua página do Facebook que 63 pessoas morreram na 
sua província enquanto nas ilhas Dinagat há registo de 10 mortes.

O número de vítimas pode aumentar à medida que as equipas 
de resgate chegam às áreas devastadas pelo tufão.

O tufão, acompanhado por ventos que atingiram 195 quiló-
metros por hora, varreu o centro e o sul das Filipinas na quinta e 
sexta-feira, explodindo telhados, rasgando postes e cortando as 
comunicações, antes de partir para o mar no sábado.

Fotos aéreas tornadas públicas pelo Exército mostram danos 
consideráveis nas regiões afectadas. Cerca de 300 mil pessoas tive-
ram que fugir das suas casas.

Milhares de militares, polícias, elementos da guarda costeira e 
bombeiros foram destacados para as áreas mais afectadas para au-
xiliar nas operações de busca e resgate.

“Será um longo e difícil caminho para as pessoas reconstruirem 
e assumirem o controlo de suas vidas”, disse Alberto Bocanegra, 
chefe da Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente 
Vermelho nas Filipinas.

INUNDAÇÕES NA MALÁSIA
Enquanto isso, mais de 29.000 pessoas eram retiradas ontem 

de casa na Malásia devido às piores inundações que o país conhe-
ceu em sete anos, de acordo com números do governo.

As fortes chuvas que têm vindo a cair desde sexta-feira neste 
país do sudeste asiático habituado a tempestades de monção no fi-
nal do ano, provocaram a subida de rios, inundando áreas urbanas 
e impedindo o tráfego nas principais estradas.

Um website governamental relata que mais de 22.000 pes-
soas foram retiradas de casa devido às inundações em oito Esta-
dos, incluindo mais de 10.000 no Estado central malaio de Pahang. 
-(Lusa)

Tufão Rai mata 
quase 100 pessoas
nas Filipinas

Tiroteios fazem 12 
mortos no Quénia 
PELO menos 12 pessoas morreram no sábado no norte do 
Quénia em tiroteios na sequência de dois ataques de ladrões 
de gado no condado de Marsabit, junto à fronteira com a 
Etiópia, informou ontem a Polícia. No primeiro incidente, 
os atacantes invadiram uma quinta na área de Jaldesa nas 
primeiras horas da manhã e fugiram com 1000 vacas e cerca 
de 300 cabras e ovelhas, disse o comandante da polícia do 
condado, Robinson Mboloi. As forças de segurança respon-
deram e perseguiram o grupo, que conseguiu escapar e dei-
xou para trás os animais roubados, após um tiroteio com a 
polícia. No segundo ataque, outro grupo invadiu uma quinta 
em Kubi Qallo e roubou 800 vacas e 1.500 cabras e ovelhas.

Explosão de bomba 
mata seis crianças 
PELO menos seis crianças, todas da mesma família, morre-
ram na sexta-feira na sequência de uma explosão em Trípoli, 
depois de terem encontrado uma bomba perdida do último 
cerco à capital líbia, que durou entre 2018 e 2020. De acordo 
com as forças policiais, os menores, com idades compreen-
didas entre os seis e os 14 anos, perderam vida ao manu-
searem o morteiro encontrado numa fazenda na região de 
Al-Mamoura, localizada na zona sul da capital. 

Médicos angolanos 
suspendem greve  
A GREVE cumprida há mais de uma semana por médicos 
angolanos foi suspensa no sábado, depois de um acordo com 
o Ministério da Saúde de Angola, disse à agência Lusa o sin-
dicato dos profissionais de medicina. Segundo o presidente
do Sindicato Nacional dos Médicos de Angola (Sinmea), foi
dado o prazo de 90 dias para a entidade patronal responder
aos pontos que constam do caderno reivindicativo, entre
os quais a questão dos aumentos salariais. Adriano Manuel
disse que hoje os médicos regressam aos seus postos. En-
tretanto, hoje deve ser retomada a greve dos enfermeiros de 
Luanda, suspensa há 30 dias, por falta de cumprimento das
reivindicações pela entidade patronal, segundo o Sindicato
dos Técnicos de Enfermagem de Luanda.
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