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

     

DOIS institutos superiores politécnicos en-
tram em funcionamento no próximo ano, 
no âmbito dos esforços para o aumento do 
acesso a este nível de ensino no país.

Trata-se dos institutos superiores po-
litécnicos de Mecubúri, na província de 
Nampula, e de Zavala, em Inhambane, 
cujas obras de construção estão na fase 
conclusiva, tal como deu a conhecer o mi-
nistro da Ciência, Tecnologia e Ensino Su-
perior, Daniel Nivagara, em entrevista ao 
jornal “Notícias”.

Com estas infra-estruturas, o Governo 
pretende responder ao desafio de aumen-
tar o acesso ao ensino superior, numa al-
tura em que anualmente cresce o número 
de candidatos que procuram este nível de 
ensino. 

Nivagara sublinhou que é aposta do 
sector reactivar o repositório científi-
co de Moçambique de modo a colocar o 
país alinhado com o da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa (CPLP) e do 
mundo.

Considera esta necessidade como um 
ponto de partida para estimular a pesquisa 
e a investigação dentro do modelo deno-
minado ciência aberta, no qual o conhe-
cimento científico é acessível aos cidadãos 
interessados e é uma forma de dar maior 
visibilidade ao conhecimento produzido a 
nível nacional, além do que vem de outros 
países.

Mais pormenores sobre os desafios do 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior na página 2 da presente edição. 

 FRANCISCO MANJATE,
 EM DOHA

MOÇAMBIQUE é um dos paí-
ses presentes na 6.ª Cimeira 
de Chefes de Estado e de Go-
verno do Fórum dos Países 
Exportadores de Gás (GECF), 
cujo encontro de alto nível 
tem lugar amanhã na cidade 
de Doha, capital do Qatar, no 
Médio Oriente.

O GECF é uma plata-
forma global dos principais 
países exportadores de gás, 
com sede em Doha, integra-
do, entre outros, pelo Qatar, 
Argélia, Egipto, Guiné Equa-
torial, Líbia, Bolívia, Irão, 
Nigéria, Rússia, Emirados 
Árabes Unidos, Venezuela, 
Iraque, Holanda, Noruega e 
Omã.

Entretanto, os Estados 
Unidos da América e Aus-
trália não são membros desta 
plataforma, não obstante se-
rem dos maiores produtores 
de gás do mundo.

O país faz-se representar 
nesta cimeira pelo Presiden-
te da República, Filipe Nyusi, 
que se faz acompanhar pelo 

ministro dos Recursos Mine-
rais, Max Tonela, e quadros 
de outras instituições do Es-
tado.

Moçambique vai a esta 
reunião numa altura em que 
se prepara para ser um dos 
maiores exportadores de 
gás natural, com projectos 
a serem desenvolvidos na 
Bacia do Rovuma, provín-
cia de Cabo Delgado. Neste 
momento, o país produz gás 
natural em pequenas quan-
tidades nas regiões de Pande 
e Temane, em Inhambane, 
exportando para o mercado 
sul-africano

Embora o país não seja 
ainda um grande exportador 
deste recurso, dados esta-
tísticos oficiais recentes tor-
nados públicos pelo Global 
Outlook 2050 apontam Mo-
çambique como estando na 
projecção do quinto maior 
exportador de gás do mundo, 
o que poderá acontecer em 
meados do presente século.

O “Notícias” sabe que um 
dos objectivos estratégicos da 
participação de Moçambique 
neste encontro de alto nível 

é procurar fazer parte dos 18 
membros da plataforma do 
GECF, com a perspectiva de 
estimular o sector.

Importa recordar que o 
ministro dos Recursos Mi-
nerais e Energia, Max To-
nela, participou recente-
mente num encontro com 
o secretário-geral do GECF, 
Mohamed Hamel, que, na 
ocasião, sublinhou o notável 
potencial do gás natural para 
o futuro económico de Mo-
çambique.

Mohamed Hamel garan-
tiu então o apoio total do 
GECF para que Moçambique 
possa aderir a esta platafor-
ma enquanto futuro grande 
exportador de gás do mundo.

Na mesma perspectiva, 
Max Tonela observou que 
o Governo valoriza o GECF 
como uma plataforma inter-
governamental credível para 
o sector do gás.

Há alguns anos, Moçam-
bique tem estado a descobrir 
enormes quantidades de gás 
natural que tornam o país 
numa das maiores reservas 
mundiais deste recurso.

CASO “DÍVIDAS NÃO DECLARADAS”

MP pede arresto de mais
de 60 imóveis dos co-réus

HÉLIO FILIMONE

O 
MINISTÉRIO Públi-
co (MP) requereu ao 
Tribunal Judicial da 
Cidade de Maputo o 
arresto de mais de 60 

imóveis pertencentes a 11 co-
-réus julgados no caso “Dívi-
das não declaradas”.

Segundo o documento a 
que o “Notícias” teve acesso, o 
MP fundamenta a sua posição 
com provas e evidências reco-
lhidas que apontam para o fac-
to de os referidos imóveis te-
rem sido adquiridos com parte 
dos 2.2 mil milhões de dólares 
dos empréstimos que lesaram 
o Estado moçambicano.

Além dos imóveis, o MP 
arrola pouco mais de 50 par-
celas na posse dos co-réus 
António Carlos do Rosário, 
Gregório Leão, Ângela Leão, 
Teófilo Nhangumele, Re-
nato Matusse, Inês Moiane, 
Cipriano Mutota, Arman-
do Ndambi Guebuza, Fabião 
Mabunda, Bruno Langa e 
Zulficar Ahmed.

Para discutir o pedido do 
Ministério Público, o tribu-
nal agendou para hoje uma 
sessão específica, na qual os 
advogados dos co-réus irão 
contrapor a intenção do acu-
sador. Entende o MP que há 
activos em nome pessoal e de 
empresas na cidade e provín-
cia de Maputo, bem como na 
Zambézia, Tete e Gaza.

Da lista, o réu António 
Carlos do Rosário é que tem 
mais bens. Ao todo são 50 
residências, parcelas de ter-
ra, armazém, loja e escritó-
rios, uns em seu nome, ou-

tros em nome de empresas 
controladas a cem por cento 
por si (como a Txopela In-
vestiments, Indico Proper-
ty e Mabassa Hotel) e outros 
ainda registados em nome de 
terceiros. São bens espalha-
dos em vários pontos do país, 
como cidade e província de 
Maputo, Quelimane e Pebane 
(Zambézia).

Quanto ao casal de co-
-réus Gregório Leão e Ânge-
la Leão, o Ministério Público 
aponta cinco imóveis e al-
gumas parcelas de terra em 
nome pessoal e da Socieda-

de Anlaba Investimentos, de 
que Gregório Leão é accio-
nista. Segundo o MP, outros 
bens do casal ainda não fo-
ram formalmente registados 
em seus nomes, existindo 
outros em nome de terceiros, 
localizando-se na cidade e 
província de Maputo.

Em relação ao réu Ar-
mando Ndambi Guebuza, es-
tão alistados para arresto um 
imóvel na cidade de Maputo 
e uma quota no valor nomi-
nal de cinco mil meticais, 
correspondente a cinco por 
cento do capital detido pelo 

réu na empresa FOCUS 21.
Quanto à ré Maria Inês 

Moiane, o MP pretende ar-
restar um imóvel, um salão 
de eventos e uma parcela de 
terra na cidade e província de 
Maputo.

No que diz respeito ao réu 
Renato Matusse, foram alis-
tados 15 talhões na cidade de 
Maputo e uma residencial em 
Muzingane, distrito de Lim-
popo, província de Gaza.

O réu Cipriano Mutota 
tem dois imóveis que o tribu-
nal pretende arrestar na ci-
dade e província de Maputo.

Ao réu Teófilo Nhangu-
mele será confiscado um 
imóvel no bairro Djuba, 
província de Maputo, o 
mesmo acontecerá em re-
lação ao co-réu Zulficar 
Ahmed, cujo imóvel está na 
Avenida Mao Tsé Tung, ci-
dade de Maputo.

O MP requereu ainda a 
confiscação de um imóvel na 
posse do réu Bruno Langa, no 
bairro Djuba, província de 
Maputo, e ao co-réu Fabião 
Mabunda um imóvel no bair-
ro de Magoanine, na cidade 
de Maputo.

Moçambique na reunião
dos maiores produtores de gás

Sheila Marrengula, representante do MP, instituição segundo a qual os bens por arrestar foram adquiridos com fundos provenientes das dívidas não declaradas

Chuvas fortes destroem em 
Sofala, Zambézia e Nampula
CHUVAS abundantes assolam desde sexta-
-feira algumas zonas das províncias de Sofala, 
Zambézia e Nampula, havendo receio de mais 
destruições na presente época chuvosa. 

Na província da Zambézia, a cidade de 
Quelimane, onde chove desde terça-feira e 
com previsão de abrandamento para amanhã, 
regista inundações urbanas. Foram reporta-
dos prejuízos na rede eléctrica, com queda 
de postes de transporte de energia em alguns 
bairros. 

Nas áreas banhadas pelas bacias hidro-
gráficas do Licungo e do Zambeze, nomea-
damente Namacurra, Nante, Baixo Licungo, 
Morrumbala, Mopeia, Luabo e Chinde, a po-
pulação é chamada a tomar precauções espe-
ciais porque, segundo os serviços meteoroló-
gicos, vai chover até amanhã.

Em Sofala, sobretudo nos distritos de Muan-
za, Cheringoma, Marromeu, Caia,  Chemba e 
Marínguè, também choveu abundantemente, o 
que esteve associado à dissipação da depressão 

tropical Dumako, que atingiu a costa moçambi-
cana já enfraquecida.

Ainda assim, a precipitação foi suficiente 
para cortar algumas estradas terraplanadas, 
como Dondo/Inhaminga, Caia/Marromeu, 
Sena/Chemba, Nhamatanda/Metuchira ou 
Beira/Nhangau. 

Na província de Nampula, a comunicação 
entre Nametil, sede distrital de Mogovolas, e 
a localidade de Iuluti só pode ser feita apenas 
por vias alternativas, dado estar interrompida 
desde segunda-feira a Estrada Regional (ER) 
1.171 por causa das chuvas. A precipitação, 
que foi abundante no fim-de-semana, impe-
de a reposição dos solos que suportam a plata-
forma da ponte sobre o rio Luaze, que mantém 
praticamente isolada a localidade. 

Em Malema, 160 famílias, o equivalente a 
900 pessoas, ficaram sem tecto após a des-
truição das suas casas pelas chuvas. Neste dis-
trito de Nampula, pelo menos 30 hectares de 
culturas alimentares ficaram destruídos.

Novos institutos politécnicos
reforçam ensino superior

Daniel Nivagara, ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Manhaua, um dos bairros mais afectados da cidade de Quelimane

Restabelecido 
trânsito na EN14

“Notícias” estimula formação 
de novos leitores nas escolas

Empresas nacionais expõem 
potencialidades no Dubai

Necessárias 201 salas 
de aula em Gaza

MADER realiza primeiro 
Fórum Nacional de Pecuária

DIC da Av. 24 de Julho 
encerra para reabilitação

ESTÁ restabelecido desde ontem à tarde o trân-
sito na Estrada Nacional Número 14, que liga a 
cidade de Lichinga e os distritos de Marrupa e 
Majume, no Niassa. A via ficou interrompida na 
quinta-feira devido ao arrastamento, pelas águas 
das chuvas, de um aqueduto erguido sobre o rio 
Ntolonge, distrito de Chimbunila. A via estabele-
ce ligação também entre Niassa e Cabo Delgado.

O MINISTÉRIO da Agricultura e Desenvolvimento 
Rural (MADER) realiza hoje, no distrito municipal 
KaTembe, na cidade de Maputo, o primeiro Fórum 
Nacional de Pecuária, indica uma nota de imprensa 
recebida pelo “Notícias”. O evento, cuja cerimónia 
de abertura será dirigida pelo ministro do pelouro, 
Celso Correia, vai juntar quadros ligados à pecuária, 
sector privado, criadores e veterinários.

O POSTO de captação de dados para a emissão do Bi-
lhete de Identidade (BI) situado na Avenida 24 de Julho, 
na cidade de Maputo, encerra a partir de hoje até 2 de 
Março, para obras de reabilitação. Segundo a Direcção 
Nacional de Identificação Civil (DNIC), os utentes de-
vem dirigir- se aos postos mais próximos, como a Escola 
Secundária Francisco Manyanga, Centro de Documen-
tação Samora Machel e Instituto Industrial 1.º de Maio.



https://t.me/Novojornal


Segunda-feira, 21 de Fevereiro de 2022PRIMEIRO PLANO2

ANABELA MASSINGUE

A
SSEGURAR que as 
instituições de ensino 
superior se apropriem 
da cultura de quali-
dade, que não se deve 

medir somente pela avaliação 
e acreditação dos cursos que 
oferecem, mas também pelos 
indicadores definidos para a 
melhoria do ensino, é uma das 
prioridades do Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior (MCTES). Segundo o 
ministro Daniel Nivagara, tra-
ta-se de um desafio abraçado 
numa altura em que cada ins-
tituição de ensino superior é 
chamada a melhorar a quali-
dade e a expandir-se pelo país, 
de modo que mais cidadãos 
tenham acesso a conhecimen-
tos científicos, condição que os 
habilitará a competir no mer-
cado de trabalho. É que, expli-
cou, está mais que provado que 
a ciência é o caminho a seguir 
quando se pretende alcançar o 
desenvolvimento de um país.

Falando em entrevista ao 
“Notícias”, Nivagara defen-
deu que cada instituição deve 
ter cursos relevantes para dar 
resposta ao que o país precisa 
e citou como exemplo as exi-
gências impostas pelos mega-

SEGUNDO DANIEL NIVAGARA

Entre desafios 
despontam soluções 
trazidas pela ciência

a instituição contribui para o 
desenvolvimento do país?

DANIEL NIVAGARA (DN) 
- O nosso sector tem três 
componentes importantes, 
nomeadamente ciência, tec-
nologia e inovação; tecnolo-
gias de informação e comuni-
cação; e o ensino superior. Na 
base disso, começando pela 
ciência, tecnologia e inovação, 
a nossa orientação de traba-
lho é conseguir assegurar que 
o conhecimento cientifico, a 
inovação, o desenvolvimento 
tecnológico, a transferência 
de tecnologias possam ajudar 
todo o processo de produção e 
do desenvolvimento nacional, 
e que sejam parte fundamental 
da modernização dessa produ-
ção, como também da presta-
ção de serviços. Agora temos 
a plena convicção de que não 
existe desenvolvimento que se 
possa alcançar sem a tecnolo-
gia, sem inovação e sem ciên-
cia, e nós queremos liderar esse 
processo. Felizmente, já temos 
cientistas, investigadores que 
produzem alguns resultados de 
investigação, experimentos re-
levantes que acrescentam valor 
à produção agrícola, saúde, 
actividade pesqueira, mineira 
e em vários domínios da vida 
produtiva do país.

projectos que despontam no 
país. Na área das tecnologias 
de informação e comunicação 
(TIC), que passaram a ser de-
nominador comum em muitos 
ramos de actividade, Daniel 
Nivagara falou da necessidade 
de massificação digital, que, à 
luz da Política e Estratégia da 
Sociedade de Informação, deve 
atingir os resultados adequa-

dos para o alcance do desen-
volvimento. Outra prioridade 
é a modernização dos sectores 
público e privado com recurso 
às TIC, bem como garantir a se-
gurança cibernética, pois com 
a expansão digital é necessá-
rio  que o país esteja preparado 
neste campo. Na conversa, o 
ministro defendeu também a 
aposta no estímulo aos inves-

tigadores para que sejam parte 
importante do desenvolvi-
mento, gerando soluções cien-
tíficas, tecnológicas inovado-
ras, bem como a transferência 
de tecnologias úteis para me-
lhorar a produção e prestação 
de serviços. 

NOTÍCIAS (Not.) - Quais 
são os desafios do sector que 
dirige para 2022 e de que forma 

NOT. - Como é que vê o impacto da contribuição 
desses cientistas e investigadores? 

DN - Normalmente, é por via da produção 
científica que pode ser medida, por via de co-
municações científicas, em forma de livros, mas, 
por outro lado, através de melhorias num deter-
minado sector e, consequentemente, na vida das 
pessoas. Na agricultura, por exemplo, passamos 
a ter semente melhorada; na aqualcultura passa-
mos a usar ração para alevinos, produzida pelos 
nossos cientistas; e na saúde vemos quanto eles 
procuram desenvolver soluções para problemas 
locais, como é o caso das pesquisas feitas no Cen-
tro de Investigação em Saúde da Manhiça, para 
termos maior conhecimento e melhor aborda-
gem em relação à malária.

Not. - A par dos ganhos mensuráveis com 
impacto na vida das pessoas, está o debate sobre 
a qualidade dos técnicos formados no país, facto 
que dá azo a algumas entidades de continuarem a 
preterir certificados nacionais a favor dos estran-
geiros. Como é que vê essa tendência?

DN - A maior parte dos que trabalham em 
Moçambique são quadros formados em Mo-
çambique e podemos ver que a economia anda, 
os serviços também, graças a esses quadros. Isso 
significa que, no geral, as nossas instituições 
estão a contribuir para o desenvolvimento do 
capital humano, que é importante para o de-
senvolvimento do país. Naturalmente que exis-
tem um e outro casos em que algumas empresas 
preferem quadros formados no exterior. Mas po-
demos observar que, normalmente, as empresas 
estrangeiras não só importam capital financeiro, 
recursos materiais, mas também importam re-
cursos humanos. É aqui onde devemos assentar 
a necessidade de ter um quadro legislativo ade-
quado, que permita a priorização dos técnicos 
nacionais que, aliás, já existe. Em relação à ques-
tão da qualidade na formação, é uma discussão 
que existe e esse questionamento será sempre 
presente na nossa sociedade e nos nossos siste-
mas de ensino, pois, é minha convicção, à medi-
da que a sociedade evolui, terá novas demandas 
e novas necessidades, e os sistemas de formação 
devem acompanhar esse ritmo, de tal modo que 

possam desenvolver as competências que são 
mais adequadas, de acordo com as exigências do 
momento. 

Not. -  Qual é a dinâmica que o ministério 
imprime neste campo?

DN - Como ministério, ao nível do ensino 
superior, estamos apostados em desenvolver um 
quadro regulatório que garanta qualidade. Tra-
ta-se de um instrumento que deve assentar na 
criação e autorização do funcionamento das ins-
tituições de ensino superior. Assim, queremos 
assegurar que todo o processo de análise para a 
criação e licenciamento de uma instituição de 
ensino superior responda ao pressuposto da qua-
lidade. Temos uma série de indicadores impor-
tantes, desde infra-estruturas, corpo docente, 
internacionalização, pesquisa, mas também é 
importante considerar questões como bibliote-
cas, laboratórios e meios de ensino e aprendiza-
gem imprescindíveis para o funcionamento dos 
cursos de acordo com as suas especificidades. 
Outro elemento importante é que, se queremos 
que isso seja exigência contínua, as instituições 
passam a ter obrigação de renovar os alvarás de 
forma periódica e, ao mesmo tempo, a ter ava-
liação e acreditação dos seus cursos, de modo 
a assegurar que cada uma das instituições se 
conforme a uma série de padrões de qualidade 
respeitados, para termos um sistema de ensino 
apropriado.

Not. - Qual a base para o encerramento de 
instituições de ensino na situação irregular e que 
solução para os estudantes que geralmente ficam 
lesados?

DN - Primeiro, nenhuma instituição deve 
começar a funcionar sem que seja licenciada pelo 
ministério e que tenha passado por vistoria. Se 
isso acontecer, está-se perante violação da lei. 
Este é um ponto que deve ficar claro. Em relação 
aos estudantes, é importante que, ao pretender 
inscrever-se numa instituição, devem, primeiro, 
procurar saber da sua legalidade, o que passa por 
ter um diploma de criação, alvará e cursos acre-
ditados pelo Conselho Nacional de Avaliação de 
Qualidade do Ensino Superior (CNAQ), sobretu-
do em relação às novas instituições. 

Agricultura, pesca 
e saúde destacam-se  

NOT. - Com o advento dos me-
gaprojectos, nota-se preferên-
cia por quadros treinados em 
tecnologias, de que o país não 
dispõe. Como é que o ministé-
rio se organiza para não perpe-
tuar a dependência externa de 
recursos humanos?

DN - Os megaprojectos 
requerem, sobretudo, pessoal 
de ciências, tecnologias, en-
genharias e matemática. Nes-
te momento, o país  tem uma 
proporção de ofertas forma-

tivas com mais representati-
vidade em outros domínios, 
não em ciências, tecnologias, 
engenharias e matemática. 
O que fizemos é definir es-
tas áreas como prioritárias e, 
sendo prioritárias, estamos a 
sensibilizar as instituições a 
abrirem novas ofertas formati-
vas de acordo com as necessi-
dades do mercado de trabalho 
condicionado, em parte,  por 
estes megaprojectos. Nas bol-
sas de estudo que pedimos a 

outros governos, interessam-
-nos, sobretudo, aquelas que 
são do domínio de ciências, 
tecnologias, engenharias e 
matemática, o mesmo acon-
tecendo nas bolsas que con-
cedemos internamente. Como 
ministério, temos igualmente 
um fundo de desenvolvimento 
institucional, com o qual fi-
nanciamos, entre várias coisas, 
instituições do ensino superior 
que apresentem projectos de 
desenvolvimento institucional 

Prioridade para ciências 
engenharias e matemática

que se refiram, por exemplo, ao 
apetrechamento de laborató-
rios, formação de docentes ou 
inovação educacional. Dentro 
do pano de melhoramento dos 
processos pedagógicos, prio-
rizamos projectos que se ade-
quam às áreas das tecnologias, 
engenharias e matemática. 
Deste modo, o país passará a 
dispor de recursos qualificados 
de acordo com as necessida-
des do mercado e terá quadros 
qualificados à altura de incre-
mentarem o desenvolvimento 
institucional.

Not. - O Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior tem feito promoção 
de talentos que se vão reve-
lando no país. Contudo, nota-
-se falta de acompanhamento 
pós-descoberta, que concorre 
para o desaparecimento desses 
talentos. Como é que o MCTES 
acautela este aspecto?

DN - Quanto à descoberta 
de talentos ou pessoas excep-
cionais, criativas, promove-
mos as olimpíadas no ensino 
secundário para estimular o 
gosto pelas ciências, enge-
nharias e matemática. Nessas 
olimpíadas, temos estudantes 
brilhantes. O primeiro exercí-

cio que deve acontecer é que 
esses alunos desenvolvam o 
gosto pelo talento que têm, 
como pressuposto para alcan-
çar as suas metas. No minis-
tério fazemos avaliação para a 
atribuição de bolsas, que é em 
função do desempenho desses 
alunos, e encorajamo-los para 
a excelência. Quanto às ino-
vações que despontam fora do 
sistema de ensino, assumimos 
que algumas delas deviam ser 
aproveitadas, por exemplo, 
para a área do agro-proces-
samento ou industrial. Penso 
que devia haver conjugação de 
esforços na sociedade para que 
possamos tirar melhor provei-
to dos talentos e das inovações 
geradas pelos nossos concida-
dãos. Outro aspecto tem a ver 
com a necessidade de encon-
trar os melhores mecanismos 
de valorização desses inovado-
res, através do seu registo, atri-
buindo-lhes patente. Existem 
colegas aqui que trabalham 
com o Instituto de Propriedade 
Intelectual para o registo destas 
inovações. Algumas delas pre-
cisam de aperfeiçoamento de 
modo a serem modelo adequa-
do a ser aproveitado na activi-
dade industrial.

NOT. - O mundo foi abalado 
pela Covod-19, e o ensino su-
perior não foi excepção. Gos-
taríamos de saber como é que 
o ministério prevê o futuro do 
ensino numa era pós-pande-
mia.

DN - De facto, a Covid-19 
afectou as nossas instituições 
de ensino de um modo geral 
e o que há a destacar é que no 
ensino superior, particular-
mente, os nossos estudantes, 
os docentes e o corpo técnico 

administrativo foram suficien-
temente resilientes, de manei-
ra que nenhuma instituição 
paralisou completamente as 
aulas por conta da pandemia. 
Neste momento, temos as au-
las em curso e o que me pa-
receu importante é que com 
a Covid-19 as instituições de 
ensino se viram obrigadas a 
crescer em termos de formação 
dos seus docentes, para pode-
rem dar aulas usando platafor-
mas digitais, modernizarem-

-se adquirindo equipamento 
informático. Por outro lado, é 
preciso dizer que a troca de ex-
periências entre as instituições 
de ensino superior permitiu 
que pudéssemos gerar adapta-
ções que foram úteis para que 
o sistema não parasse. Na era 
pós-pandemia, a incorporação 
nas práticas de aprendizagem 
de tecnologias de informação 
e comunicação será contínua, 
e penso que partir disso fica 
claro que os estudantes ficam 

responsabilizados a pesquisar 
conteúdos de aprendizagem de 
forma autónoma. Os profes-
sores também desenvolveram 
habilidades de pesquisa com 
recurso à plataforma Web. Nós 
estamos, a partir do CNAQ, a 
introduzir um programa de 
formação em inovação educa-
cional e já tivemos formação de 
130 docentes em todo o país, 
com particular incidência no 
ensino híbrido. É um exercício 
que estamos a fazer para que os 

docentes estejam preparados 
para a produção de materiais 
de ensino para os seus alunos, 
uso de plataformas digitais na 
leccionação, de modo a as-
segurar que o ensino híbrido 
seja uma nova competência 
didáctica pedagógica. Depois 
dos 130 formados, teremos os 
formadores que darão réplicas 
pelo país para esta abordagem 
de ensino que, a meu ver, veio 
para ficar, havendo ou não Co-
vid-19.

Covid-19 levou as instituições 
a serem resilientes

Daniel Nivagara  
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Aquacultura é uma das áreas que conheceram dinamismo graças à investigação
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País precisa de caminhar para a massificação digital
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 Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Tecnologias agrárias revolucionam produção
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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

Chamanculo pede 
drenagem nas estradas

OS moradores dos bairros 
do Alto Maé e Chamancu-
lo, na cidade de Maputo, 
pedem a construção de 
valas de drenagem em al-
gumas ruas como Estâncio 
Dias e Marcelino dos San-
tos, devido à intransitabi-
lidade causada pelas inun-
dações.

De acordo com os 
munícipes, a solução do 
problema é urgente para 
que não continuem a con-
viver com inundações 
sempre que chove.

“Ou enfrentamos as 
águas ou usamos vias al-
ternativas para chegar a 
outros locais do bairro 
como escola ou mercado, 
pelo que há necessidade 
de se fazer um trabalho de 
raiz que garanta consis-
tência da estrada”, indi-
cou Nilza Filipe.

Álvaro Almeida la-
menta o facto de as águas 
atingirem os quintais das 
residências, o que contri-
bui para a degradação dos 
muros de vedação e pas-
seios.

Vê como solução a 
construção de uma dre-
nagem maior, visto que a 
existente não está a cor-
responder.

Para Gilda Langa, o 
município costuma bom-
bear a água em tempo 
chuvoso, o que não cons-
titui solução do problema.

Ibrahimo Cassimo con-
sidera urgente a solução 
deste problema em defesa 
da saúde das crianças, que 
vezes sem conta brincam 
nas águas paradas. 

“A minha preocupação 
é com a saúde das crian-
ças, que não conseguem 

Nilza Filipe Álvaro Almeida Gilda Langa

Ibrahimo Cassimo

proteger-se e mergulham 
nestas águas para chegar à 
escola ou divertir-se”, in-
dicou. 

LEITURA NAS ESCOLAS

Um bom hábito 
que peca por 
ser tardio

QUITÉRIA UAMUSSE

A 
LEITURA é uma fonte 
inesgotável de conhe-
cimento, como sói 
dizer-se. Infelizmen-
te, é algo que os mais 

novos, tendencialmente, não 
abraçam. Os argumentos são 
vários, mas o mais importante 
é que as escolas têm vontade 
de inverter o cenário e, para 

o efeito, pelo menos duas da 
cidade e província de Mapu-
to vão passar a receber o jor-
nal “Notícias”, numa parceria 
entre a Sociedade do Notícias, 
empresa proprietária do jor-
nal que o leitor tem em mãos 
e dos semanários “Domingo” 
e “Desafio”, e a Nissan Motor-
care.

O espírito que norteia a 
iniciativa “Uma Escola, Um 

Jornal” é de que o hábito de 
leitura deve começar nalgum 
lugar. 

Muitos pais, por várias 
razões, incluindo falta de re-
cursos, não compram livros e 
muito menos lêem histórias 
para os filhos, uma prática que 
despertaria nas crianças o in-
teresse pela leitura.

Assim, os livros perdem 
lugar para a facilidade com 

Falta de exposição 
aos livros mata 
interesse pela leitura
A MAIORIA das crianças afir-
ma que nunca recebeu um 
livro e lê apenas o manual 
disponibilizado na escola.

Rosemane Ivo, de sete 
anos, aluna da 3.ª classe na 
Escola Primária Completa 
(EPC) Unidade 29, localizada 
no George Dimitrov, cidade 
de Maputo, afirmou que não 
lia perfeitamente, mas que 
com a persistência da mãe 
passou a gostar dos livros e 
de histórias.

“Aprendi a ler com os 
meus livros da primeira clas-
se. E é muito bom ter esta 
habilidade porque me ajuda a 
ter boas notas”, disse a me-
nina.

Samuel José, de oito anos, 
do mesmo estabelecimento 
de ensino, quer ser médico 
e acredita que a leitura dos 
seus manuais é um caminho 
para concretizar o seu sonho. 

À semelhança de José, 

Wallace Gerson, 11 anos, fi-
nalista do nível primário na 
EPC 3 de Fevereiro, nun-
ca leu um livro diferente do 
manual do aluno. O facto re-
flecte-se na maneira como se 
comunica, tendo dificuldade 
de recontar as poucas histó-
rias que já teve oportunidade 
de ler.

Já Yucri Agnes, também 
da 7.ª classe, 11 anos, disse 
que adora ler histórias em 
formato digital, de tal forma 
que já elegeu seu género fa-
vorito. 

“Estou a ler mais uma 
narrativa de aventura. Nes-
ta, 14 emigrantes enfrentam 
barreiras para chegar ao des-

tino. A minha expectativa é 
que o desfecho da história 
seja bom para os persona-
gens”, contou.

Por sua vez, Sérgio Sa-
muel, estudante pré-univer-
sitário na Escola Secundária 
Zona da Verde, na cidade 
da Matola, referiu que, ape-
sar de o professor de Língua 
Portuguesa recomendar a 
leitura de obras como “Terra 
Sonâmbula”, de Mia Couto, 
“Xigubu”, de José  Cravei-
rinha, entre outras, ainda 
não começou a ler, mas tem 
consciência de que a fuga aos 
livros é prejudicial ao desen-
volvimento intelectual dos 
adolescentes e jovens.

que os petizes lidam com as 
tecnologias, como os video-
games e telefones celulares, 
onde procuram diversão e 
até conhecer outras pessoas, 
mesmo com os riscos que es-
tes meios representam quan-
do o manuseio não é contro-
lado por adultos.

Aliás, muitos pequenos só 
têm contacto com os livros 
quando começam a frequen-
tar a escola e mesmo depois 
de alguns anos de aulas con-
tinuam sem saber conectar 
sílabas ou ler um pequeno 
texto.

A falta de leitura não só 
impossibilita as crianças e a 
sociedade, no geral, de co-
nhecerem novas realidades, 
mas também prejudica o seu 
desempenho escolar.

Aos professores, cabe a ta-
refa de despertar nos alunos 
o amor pela leitura e escrita, 
uma tarefa que não tem sido 
fácil sem a colaboração dos 
encarregados de educação.

É neste contexto que a 
Sociedade do Notícias, em 
parceria com o Ministério da 
Educação e Desenvolvimento 
Humano (MINEDH), conce-
beu o projecto “Uma Escola, 
Um Jornal”, com a qual dispo-
nibiliza o matutino para agu-
çar nos pequenos o gosto pela 
leitura.

A leitura leva-nos a viajar para outros lugares 

Falta de leitura prejudica o desempenho dos alunos
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Introduzidos novos géneros 
textuais na sala de aula
COM a disponibilidade do jor-
nal nas escolas, os professo-
res esperam que os alunos se 
interessem pela leitura. Não 
significa que os géneros jorna-
lísticos não fizessem parte do 
programa de ensino, mas que a 
presença do material será fre-
quente.

Na EPC 3 de Fevereiro, na 
capital do país, com 1771 alu-
nos, Albasino Ricardo, profes-
sor de Língua Portuguesa da 7.ª 
classe, disse que, com o jornal 
que ali chega há sensivelmente 
três semanas, o corpo docen-
te está a organizar actividades 
para incentivar os alunos a le-
rem.

“Vamos mandar uma tur-
ma ler determinada notícia ou 
crónica para recontar a história 
em resumo. Queremos ainda 
que saibam como é a recolha 
de informação e produção dos 

Professor Ricardo aponta que as tecnologias têm afastado as crianças dos livros

exigentes.
O “Notícias” entrevistou 

ainda Adérita Chicuamba, 
professora da 3.ª classe na EPC 
Unidade 29, com pelo menos 
2800 alunos. Contou que o 
desempenho dos seus alunos 
é razoável, sendo que muitos 
ainda não adquiriram habili-
dades de leitura, situação pro-
piciada em parte pela suspen-
são das aulas em 2020.

“Apenas 70 por cento dos 
alunos têm habilidades de lei-
tura, pois em 2020 não estuda-
ram a primeira classe por causa 
das restrições impostas pela 
Covid-19”, afirmou.

Referiu que tem juntado, 
em grupo, os alunos que sa-
bem e os que estão a aprender a 
ler para a realização de tarefas, 
bem como pede a colaboração 
dos pais na resolução dos tra-
balhos de casa.

Chicuamba reconhece que 
a leitura do jornal poderá aju-
dar a melhorar a escrita e a ca-
pacidade de interpretação.

Por sua vez, Custódio Si-
mões, director da Secundária 
da Zona Verde, com 8500 alu-
nos, entende que a leitura li-
berta e aumenta o vocabulário. 

“Muitas vezes, os alunos 
têm dificuldades de escrever 
as palavras que utilizam na fala 
por causa do défice de leitura. 
Por isso, quero apelar aos alu-
nos para serem curiosos e le-
rem todos os dias o jornal que 
recebemos, pois facilitará a co-
municação”, apontou.

Acrescentou que os co-
nhecimentos de cultura geral 
só são adquiridos se os jovens 
tiverem o hábito de ler jornais 
como o “Notícias”, que é edu-
cativo e ajuda na formação da 
opinião.

conteúdos jornalísticos para 
despertar nos alunos a curiosi-
dade de leitura”, referiu.

Reconheceu que muitos 
meninos não têm hábito de 
leitura, muito menos de fo-

lhear livros, interessando-se 
mais por aparelhos electróni-
cos. Apesar do desinteresse, 
indicou que o aproveitamento 
dos alunos da 3 de Fevereiro é 
bom, pois os professores são 

Jornal na formação de leitores
O “NOTÍCIAS”, no contex-

to da iniciativa “Uma Escola, 
Um Jornal”, já chega a mais de 
50 escolas em todo o país, gra-
ças aos parceiros que acreditam 
que o jornal é uma ferramenta 
importante na formação dos 
continuadores.

O projecto retornou com 
força este ano. Só este mês, 
pouco mais de 46 mil alunos de 
10 escolas, de cinco províncias, 
passaram a receber o “Notí-
cias”, à luz de um memorando 
de entendimento entre a So-
ciedade do Notícias e a Nissan 
Motorcare.

Na cidade e província de 
Maputo, o padrinho elegeu 
as escolas Primária Completa 
(EPC) Unidade 29 e a Secundá-
ria da Zona Verde.

O presidente do Conselho 
de Administração (PCA) da 
Sociedade do Notícias, Júlio 
Manjate, destacou que a leitu-
ra é uma actividade importante 
para a civilização humana, sen-
do determinante para a instru-
ção e educação do indivíduo, 
como também para a constru-
ção da cidadania. 

Por seu turno, o director-
-geral da Nissan Motorcare, 
Ivan Buzi, indicou que a ofer-
ta dos jornais às escolas não só 
tem em vista promover habili-
dades de leitura, como também 
ajudar os mais novos a melho-
rarem a sua visão e capacidade 
crítica sobre os acontecimentos 
nacionais e internacionais. 

“Percebam que a leitura é 
um bom hábito, pois mantém-

-nos actualizados e dá-nos in-
formações úteis para a escola, 
trabalho e outras actividades”, 
disse Buzi, acrescentando que, 
ao ler, os estudantes vão me-

lhorar o seu vocabulário, escri-
ta,  concentração, imaginação, 
criatividade, foco nas activida-
des intelectuais, entre outros 
benefícios.

Jornal “Notícias” contribui na formação de leitores
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                                      MERCADO CAMBIAL
                                    BOLETIM Nº  035/22
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 18 Fevereiro
   de 2022

                                             CÂMBIOS(MT)
PAÍSES                 MOEDAS          COMPRA          VENDA    MÉDIA

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

2.   OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda
       PAÍSES          MOEDAS
  Àfrica do Sul        Rand             4,21            4,29      4,25
  Botswana             Pula             5,50            5,61      5,56
  eSwatini             Lilangueni       4,21            4,29      4,25
  Mauricias            Rupia            1,45            1,48      1,46
  Zâmbia               Kwacha           3,63            3,70      3,67

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES                 MOEDAS
  Japão                Iene           549,09          560,03    554,56
  Malawi               Kwacha          79,44           81,03     80,24
  Tanzânia             Shilling        27,37           27,92     27,65
  Zimbabwe             Dólar          167,20          170,53    168,86

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda
        PAÍSES         MOEDAS
  Brasil               Real            12,29           12,54     12,42
  Canada               Dolar           49,79           50,78     50,29
  China/Offshore       Renminbi        10,00           10,20     10,10
  China                Renminbi         9,99           10,19     10,09
  Dinamarca            Coroa            9,65            9,85      9,75
  Inglaterra           Libra           86,05           87,77     86,91
  Noruega              Coroa            7,09            7,23      7,16
  Suécia               Coroa            6,80            6,93      6,87
  Suíça                Franco          68,70           70,07     69,39
  União Europeia       Euro            71,79           73,22     72,51

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   3,2500000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  0,7735700  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.893,41000
Venda..............  1.894,18000

                              Maputo,  21.02.2022
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão
     cambial reportada pelos Bancos Comerciais ao longo do dia.
(b)  Taxas de câmbio resultantes do cruzamento entre a taxa de câmbio do
     USD/MZN e do dólar face as restantes moedas no mercado Internacional,
     obtidas através da Reuters.

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)

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

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

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

(a) Taxas pré-fixadas do BM. 

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

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda

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

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

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

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

Taxa Méd. Pond. 5. NOTAS EXPLICATIVAS

Bancos p/ Bancos

Taxa Méd. Pond.

(b) Bilhetes do Tesouro.   

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

Prime Rate  do Sistema Financeiro Moçambicano

Taxa

0,00

-

Valor Taxa(a)

Valor

…

0,00

-

0,00

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA 
COM REVENDA

VENDA DEFINITIVA

10,25%

Prazo

FPC

16,25%12.901,01

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00
-

0,00

4. INDEXANTE ÚNICO - PRIME RATE DO SISTEMA FINANCEIRO
MOÇAMBICANO (A VIGORAR DE 01-02-2022 A 28-02-2022)

- - -

-

-

--

-

0,00

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

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

- - - -
- - - -

0,00
0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00 Total / Média

92 - 182 dias

13,28%
Data da última venda 16-fev-22 9-fev-22 8-dez-21 16-fev-22
Taxa Média Ponderada 13,28% 13,38%

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

13,37%

16-fev-22 16-fev-22 16-fev-22 16-fev-22
13,37% 13,38% 13,36% 13,37%Taxa Média Ponderada

Data última colocação

Valor colocado Tipo A 9.919,00 790,00 1.916,00 12.625,00
Overnight

n.a

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

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

Prazo SEM GARANTIA COM GARANTIA Colocações por prazo

Prazo
(dias) Valor Taxa(a)

(dias) TaxaValor

Overnight

FPD

Vendas por prazo 1 - 91 dias

BT's em Carteira do Público 

183 - 364 dias

-

0,00

-

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

Total / Média

-

0,00 0,00 0,00

Total / Média

BT's em Carteira dos Bancos 147.929,27

-

Overnight

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

Taxa Média Ponderada

-

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

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

-

6.367,74

13,25%

Taxa

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

Valor Títulos Comprados

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

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

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

2.953,34

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

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

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

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

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

Valor colocado Tipo B 0,00 241,00 163,00 404,00

31 - 63 dias

11.090,44

24-jan-22

Data da última compra

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

1 - 30 dias

192,99
+ de 63 dias

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

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

Descrição

14.236,78
Total / Média

6.842,31

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

Total / Média

24-jan-22 24-jan-22

Taxa Média Ponderada
Data da última venda

154.297,0099.813,0020.941,00
13,37%

33.543,00

Valor Títulos Vendidos 62.545,423.301,20

63 dias28 dias07 dias

21,00%
1.989,66

Total / Média

-
0,00

13,25%

+ de 7 dias

-
0,00

2 - 7 diasOvernight

21,00%
1.989,66

0,00
+ de 7 dias

0,00
2 - 7 dias

0,00
Overnight

11-out-16

13,97%
11-out-16

17,00%
11-out-16

14,89%
11-out-16

13,30%

62.545,42

Descrição

Descrição

Descrição

Valor Títulos Comprados
Taxa Média Ponderada

Valor Títulos Vendidos

Data da última compra

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

                                              BANCO DE MOÇAMBIQUE
                     TAXAS DE CÂMBIO PRATICADAS PELOS BANCOS COMERCIAIS NAS SUAS TRANSAÇÕES
                                              MOEDAS : [USD/MZN ]
                                                DATA :18/02/2022

       09:30        12:30        15:30

                       BANCOS   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO

  COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA

 ABC  63,20  64,46   63,25   64,46  63,20  64,46 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA  18.02.2022

      COMPRA        VENDA        MÉDIA

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

PUBLICIDADE

OS países de economias avançadas 
deveriam proporcionar “imediata-
mente” ajuda aos países em desenvol-
vimento, cuja carga de dívida aumen-
tou devido à pandemia da Covid-19, 
disse há dias a directora-gerente do 
FMI, Kristalina Georgieva.

Numa mensagem aos ministros 
das Finanças e presidentes de bancos 
centrais do Grupo dos 20 (G20), reuni-
dos em Jacarta, a chefe do Fundo Mo-
netário Internacional renovou o seu 
pedido de acção urgente aos credores, 
alertando para as terríveis consequên-
cias caso não o façam.

“Estimamos que cerca de 60% dos 
países de baixa renda estão sufocados 
pela dívida ou têm alto risco de estar, o 
dobro dos níveis de 2015”, disse Geor-
gieva numa publicação num blogue.

“Essas economias e muitas ou-
tras precisarão de maior mobilização 

de rendas internas, mais subsídios e 
financiamento e mais ajuda para en-
frentar a sua dívida no momento”, 
afirmou.

No início da pandemia da Co-
vid-19, em Abril de 2020, o G20 
lançou a Iniciativa de Suspensão do 
Serviço da Dívida (DSSI) para ajudar 
os países que aumentaram o seu en-
dividamento a enfrentar a dupla crise 
sanitária e económica, mas esse pro-
grama acabou em Dezembro.

A grande maioria dos países be-
neficiários é de África, mas também 
fazem parte o Haiti, Afeganistão, Ilhas 
Salomão, Nepal, Tadjiquistão e Iémen.

Além disso, em Novembro de 
2020, o G20 criou um “marco co-
mum” para reestruturar as grandes 
cargas de dívida, mas este marco con-
tinua imerso na incerteza e apenas três 
países (Chade, Etiópia e Zâmbia) soli-

citaram uma reestruturação segundo 
esses termos.

Georgieva pediu para “revitalizar” 
o marco comum, começando com 
“uma pausa nos pagamentos do ser-
viço da dívida durante a negociação”. 
Também pediu que o programa se 
estenda “a uma gama mais ampla de 
países altamente endividados”.

Um grande obstáculo no processo 
de reestruturação da dívida é a falta de 
informações precisas sobre os níveis 
do endividamento, especialmente so-
bre os empréstimos da China.

As instituições multilaterais de 
empréstimo com sede em Washing-
ton pediram maior transparência, in-
clusive sobre as dívidas das empresas 
privadas. Abordar a questão da dívida 
será crucial, já que o aumento da infla-
ção levou os bancos centrais nas eco-
nomias avançadas a aumentarem as 

suas taxas de juro, o que exercerá mais 
pressão sobre os devedores.

Citada pela AFP, Georgieva tam-
bém alertou que, se “as condições 
financeiras forem endurecidas repen-
tinamente, os países emergentes e em 
desenvolvimento devem estar prepa-
rados para possíveis reversões de flu-
xos de capital”.

Segundo ela, é possível que as au-
toridades precisem intervir nos mer-
cados de câmbio para enfrentar os 
“choques” e inclusivamente impor 
medidas para conter o êxodo de capi-
tal. Georgieva enfatizou que superar a 
emergência sanitária em todo o mun-
do continua a ser fundamental para 
garantir a recuperação económica e 
afirmou que o FMI prevê “prejuízos 
de produção global acumulados pela 
pandemia de quase 13,8 triliões de dó-
lares até 2024”.

U
M grupo de empre-
sas nacionais vai ex-
por no próximo mês, 
nos Emirados Ára-
bes Unidos (EAU), as 

potencialidades do mercado 
moçambicano, tanto do pon-
to de vista de exportação de 
produtos para o mercado do 
Dubai como para a atracção 
de investimentos para o país.

Para o efeito, a Fundação 
para a Melhoria do Ambiente 
de Negócios (FAN), em par-
ceria com a Associação Indus-
trial de Moçambique (AIMO), 
está a desenvolver uma inicia-
tiva de exploração comercial 
e institucional entre as duas 
geografias, através de um Mo-
zambique – Dubai Business 
Forum, que acontece com o 
pano de fundo da Expo Dubai, 
a maior exposição planetária.

Neste sentido, diversas 
empresas foram pré-avaliadas 
num processo liderado pela 
FAN, para levarem projectos 
com potencial real de con-
cretizar negócios nos sectores 
da manufactura, agricultura e 
agro-processamento, turis-
mo e indústria extractiva. 

De forma estratégica, tan-

to do ponto de vista da agen-
da nacional da industrializa-
ção assim como o apetite do 
investimento estrangeiro no 
sector industrial, a AIMO e a 
Moz Parks juntaram-se à ini-
ciativa como parceiros.

Segundo indica uma nota 
da organização, as partes 
pretendem enriquecer ainda 
mais a iniciativa, trazendo 
um parceiro forte do sector 
financeiro nacional, cujo foco 
esteja alinhado com os objec-
tivos gerais do projecto e do 
país, nomeadamente inves-
timento no sector produtivo, 
estruturação financeira com 
um olhar no empresariado 
local. 

Nessa perspectiva, o Ban-
co Nacional de Investimento 
(BNI) enquadra-se na per-
feição nesta lógica, pelo que 
os organizadores consideram 
a sua instituição o parceiro 
ideal em representação do 
sector financeiro nacional. 

De acordo com a nota, 
nesta parceira estratégica, a 
expectativa é que o BNI pos-
sa desenvolver uma relação 
comercial/financeira com as 
empresas nacionais que le-

ANGOLA exportou 394,22 mi-
lhões de barris de petróleo bru-
to em 2021, comercializados ao 
preço médio de 70,7 dólares 
por barril, com uma receita 
bruta de 27,87 mil milhões de 
dólares.

Segundo o secretário de 
Estado para os Petróleos e Gás 
angolano, José Barroso, a re-
ceita bruta arrecadada em 2021 
representou um aumento de 
51,4% comparativamente a 
2020, não obstante o volume 
total exportado em 2021 ter 
sido inferior em 11,69%.

O governante, que fala-
va ontem em Luanda durante 
a apresentação da síntese do 
balanço das exportações de 
petróleo e gás natural refe-
rentes ao quarto trimestre de 
2021, referiu que a Covid-19 e 
as decisões da Organização dos 
Países Produtores de Petróleo 
(OPEP+) influenciaram nesse 
período o preço do Brent.

O Brent, referência das ex-
portações angolanas, registou 
nos últimos três meses de 2021 
o preço médio de 79,76 dólares 
por barril.

Um total de 98,9 milhões 

Empresas nacionais 
expõem potencialidades

Turismo, agricultura e agro-processamento são algumas das áreas que serão expostas nos EAU

vam os seus negócios ou pro-
jectos ao fórum, conferindo-
-lhes maiores possibilidades 
de sucesso.

O evento está planeado 

para receber entre 50 e 100 
pessoas, em que se esperam 
intenso “networking” e reu-
niões empresariais com su-
porte da Dubai Chamber of 

Commerce and Industry Mo-
zambique (DCCI), para atrair 
os “stakeholders” relevantes 
para os sectores que Moçam-
bique leva ao Dubai.

FMI pede rapidez no alívio da dívida

Angola rende 27,8 mil milhões
na exportação de petróleo

de barris de petróleo bruto 
foi exportado por Angola no 
quarto trimestre de 2021, cor-
respondendo a 1,7 milhão de 
barris por dia, que resultou 
numa receita bruta de aproxi-
madamente 7,83 mil milhões 
de dólares.

Os resultados das reali-
zações da estatal angolana 
Sonangol e concessionária 
Agência Nacional de Petróleo, 
Gás e Biocombustíveis (ANPG) 
foram apresentados pelo pre-

sidente da comissão executiva 
da Sonangol Comercialização 
Internacional, Luís Manuel.

A Sonangol e a ANPG co-
mercializaram ambas, nesse 
período, cerca de 40 milhões 
de barris, “representando uma 
diminuição de cerca de 3,8 mi-
lhões de barris” quando com-
parado com os volumes expor-
tados no terceiro trimestre de 
2021.

Ambos os organismos al-
cançaram uma receita bruta 

de cerca de 3 mil milhões de 
dólares, um decréscimo de 
45 milhões de dólares quando 
comparado com as receitas al-
cançadas no trimestre anterior.

Do volume total exportado 
no quarto trimestre de 2021, 
24,59% pertencem à ANPG, 
15,79% pertencem à Sonangol 
e as restantes são das compa-
nhias estrangeiras.

A China foi o principal des-
tino do petróleo bruto angola-
no em Outubro, Novembro e 

Dezembro de 2021 com 61,57%, 
seguido da Índia (11,87%), 
Tailândia (4,9%), Gibraltar 
(2,52%) e da Itália, Espanha, 
Canada e África do Sul com 
2,4% cada.

O gigante asiático foi tam-
bém o principal destino do pe-
tróleo angolano em 2021 com 
71,51%, do total das expor-
tações, seguido da Índia com 
7,02%.

Em relação ao gás natural, 
em 2021 as exportações ango-
lanas totalizaram cerca de 4,48 
milhões de toneladas métricas, 
valorizadas em aproximada-
mente 3,1 mil milhões de dó-
lares.

José Barroso assinalou que 
a receita bruta arrecadada com 
as exportações do gás em 2021 é 
quase três vezes superior a ob-
tida em 2020, fruto do aumento 
dos preços no mercado inter-
nacional.

O LNG, o gás butano e o 
gás propano foram maiorita-
riamente exportados em 2021 
para a Ásia, enquanto os con-
densados foram exportados 
principalmente para os Estados 
Unidos da América.

NO DUBAI
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Idosos recebem material
de higienização em Nhangau

U
M “kit” de material de 
higienização, compos-
to por máscaras, sabão, 
fraldas para idosos e ál-
cool em gel, foi entre-

gue há dias ao Centro de Apoio 
à Velhice de Nhangau, na cidade 
da Beira, com vista a subsidiá-
-los na prevenção da pandemia 
da Covid-19.

A entrega do material, pela 
secretária de Estado em Sofala, 
Stella Zeca, é um gesto que se 
enquadra num projecto que está 
a ser levado a cabo pelo governo 
para todos os centros de acolhi-
mento, bem como a residentes 
na cidade da Beira.

O programa prevê igual-
mente imunizar contra a Co-
vid-19, pessoas da terceira idade, 
com a dose de reforço da vacina 
da Johnson & Johnson, de modo 
a reduzir riscos de contrairem 
enfermidades graves associadas 
ao novo coronavírus, tendo sido 
vacinados pelo menos 80 idosos.

Segundo Stella Zeca, o Cen-
tro de Apoio à Velhice de Nhan-
gau foi o primeiro a ser abrangido 
pelo programa de distribuição, 
no âmbito da prevenção do novo 

coronavírus. Ela, mostrou-se sa-
tisfeita com as condições de que 
aquele local dispõe para os mais 
de 80 utentes, sobretudo nesta 
época da Covid-19.

Por outro lado, a governan-

te orientou os gestores daquele 
recinto no sentido de reforçar as 
boas práticas de higiene e sanea-
mento do meio até na comuni-
dade em geral com vista a evitar 
a propagação da doença.

“Queremos que a população 
sinta-se acolhida pelo Estado e 
que apoie o isolamento social em 
que vivemos, para conseguirmos 
passar por esta pandemia com a 
menor taxa de letalidade possí-

vel, principalmente neste centro 
de acomodação dos idosos de-
samparados”, alertou.

Para o efeito, espera que jun-
to dos departamentos que com-
põem os Serviços de Represen-
tação do Estado e outros sectores 
de actuação consigam envolver 
todos os grupos alvos identifi-
cados.

Por sua vez, a directora do 
Centro de Apoio à Velhice, Ma-
ria Almoço, louvou a iniciativa 
que está a ser levada a cabo pelas 
autoridades, visto que a chegada 
destes “kits” irão minimizar a 
maior parte dos problemas que 
vinham enfrentando no seu dia-
-a-dia.

A gestora apontou ain-
da que o principal problema que 
o centro tinha era com o grupo de 
doentes acamados, desprovidos 
de condições mínimas para fazer 
as suas necessidades fisiológicas.

Maria Almoço adiantou que 
desde a eclosão da pandemia da 
Covid-19 em particular na cida-
de da Beira, o Centro de Apoio à 
Velhice de Nhangau ainda não 
reportou nenhum caso da doen-
ça.

Além de receberem apoio diverso, idosos tomaram a vacina contra a Covid-19

UM total de 3.090 casos de diarreia foram notificados, na 
cidade da Beira, nas últimas seis semanas, representan-
do uma redução na ordem de 35 por cento, comparativa-
mente ao igual período do ano passado, onde foram noti-
ficados 4.647 casos.

O facto foi dado a conhecer pelo médico-chefe da 
cidade, Manuel Seco, acrescentando que 1.368 episódios 
deste ano foram registados em crianças com idades com-
preendidas entre zero a cinco anos de idade, enquanto 
os do ano passado estavam relacionados entre cinco e 14 
anos, com 569 casos e 1.162 para acima de 15 anos de idade.

Seco justificou que a redução de episódios de doenças 
diarreicas deve-se a aceitabilidade por parte da população 
das mensagens de prevenção transmitidas pelos técnicos 
de saúde.

Referiu ainda que os agentes têm aconselhado os cida-
dãos sobretudo sobre a promoção de saúde, lavagem fre-
quente das mãos, tratamento da água para beber seja com 
cloro ou certeza.

Para o efeito, apontou que o sector da Saúde na cidade 
da Beira está a distribuir purificadores de água em todos 
os 26 bairros da urbe, garantindo assim que não haja falta 
deste meio de tratamento do precioso líquido no seio das 
famílias.

Outra medida adoptada pelo sector tem sido a promo-
ção de palestras nos diferentes centros de saúde, sobre as 
boas práticas visando preveni-las de doenças de origem 
hídrica, principalmente nesta época chuvosa.

“Estas actividades serão frequentes ou pelo menos até 
que termine a época chuvosa, por forma que a cidade da 

Beira não viva momentos de aflição, no que concerne a 
subida de casos ou até mesmo evolução para cólera”, ex-
plicou.

Ele fez saber ainda, que tais medidas preventivas 
anunciadas nas comunidades, bem como nas unidades 
sanitárias, são as que mais ajudam na redução de casos de 
diarreia.

Por outro lado, agradeceu aos parceiros de coopera-
ção, nomeadamente Educação para Saúde pelo apoio que 
tem prestado ao sector e à população pelo facto de estar a 
acatar os apelos.

Por isso, apelou aos cidadãos para o contínuo cum-
primento das medidas preventivas tanto para as doenças 
diarreicas, como para malária e cólera, de modo a protege-
rem a si próprios, como as suas famílias de possíveis surtos.

QUATROCENTAS crianças desfavorecidas rece-
bem assistência alimentar e sanitária da Comu-
nidade de Sant’Egídio, na cidade da Beira, des-
de o início do ano.

A coordenadora-geral do Programa DREAM 
daquela agremiação, Paula Germano, disse que 
são menores de idades, compreendidas entre seis 
e 14 anos, que após regressarem da escola benefi-
ciam de almoço e controlo nutricional.

“Observamos cada criança, se aumentou o 
peso ou não, e outros exames feitos e depois cha-
mamos os familiares como forma de explicar a 
saúde das crianças”, explicou, adiantando que 
muitas delas enfrentam diferentes problemas so-
ciais, como abusos domésticos.

Por outro lado, afirmou que existe uma cre-
che dentro da instituição que recebe órfãos de 
três a cinco anos, duas vezes por dia, que maio-
ritariamente vivem com seus avós e são prepara-
dos para posteriormente entrarem na escola.

 Fez saber ainda, que os menores para além 
de aprender a ler, escrever e brincar, passam 
duas refeições diárias naquele local da educação 
de infância.

A coordenadora-geral do programa DREAM 

avançou ainda que, neste momento, são assis-
tidas 50 crianças, divididas por 25 em cada sala 
de aula, devido ao distanciamento social como 
forma de prevenção da pandemia do novo coro-
navírus.

Antes da Covid-19, o mesmo local acolhia 
100 crianças, mas por enquanto não se pode 
acrescentar tal número, mesmo havendo pedi-
dos para albergar mais menores.

“O Município da Beira tem feito uma vistoria 
para não excedermos o número, sob o risco de 
sermos sancionados”, disse, sublinhando que a 
ideia é depois inseri-los no nível básico acelerado 
e depois envia-los para cursos de artesão.

Basicamente, conforme soubemos, a inten-
ção é de tirar as crianças da rua para reintegração 
social, visto que há um número elevado daquela 
camada em situação de vulnerabilidade.

Depois da passagem do ciclone tropical Idai, 
que em Março de 2019 sacudiu severamente a 
cidade da Beira, algumas famílias migraram para 
zonas rurais, tendo, por conseguinte, baixado o 
número dos necessitados assistidos pela Comu-
nidade Sant’Egidio de cerca de 900 crianças para 
as actuais 400.

Sant’Egídio assiste
crianças vulneráveis

Com o apoio da Comunidade de Sant’Egídio mais crianças puderam ter aulas

Reduzem casos de diarreias
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SUBIU para 12.195.082 o total de 
pessoas vacinadas contra a Co-
vid-19, com a imunização de mais 
54.028 pessoas, no fim-de-semana, 
período em que, o país, registou 62 
novas infecções pelo Sars-CoV-2 e 
22 recuperados da doença.  

De acordo com o Ministério 
da Saúde (MISAU), 10.521.232 dos 
imunizados completaram a vacina-
ção, desde que o processo iniciou, 
em Março de 2021, o que equivale a 
uma taxa de inoculação de 69,2 por 
cento. 

O comunicado desta instituição 
que actualiza a informação relativa 
à evolução da Covid-19 no país ex-
plica que, dos 62 casos positivos, 41 
foram registados no sábado e 21 on-
tem e resultam de um total de 2.503 
amostras testadas durante o fim-
-de-semana, no território nacional. 

Do total de positivos, a cida-
de de Maputo contribuiu com 38 
casos, Gaza com seis, província de 
Maputo com cinco e Zambézia com 
três episódios. 

Durante o período em referên-

cia, a Saúde internou três doentes 
com complicações ligadas a Co-
vid-19, todos no sábado, na cidade 
de Maputo. De igual modo, atribuiu 
alta hospitalar a quatro pacientes, 
sendo três ontem e um no sábado, 
permanecendo, actualmente, 13 
enfermos sob cuidados médicos nos 
centros de tratamento desta enfer-
midade e em outras unidades hos-
pitalares. 

As estatísticas do MISAU indi-
cam, ainda, que no período em re-
ferência, o país não regista óbito por 

Covid-19, permanecendo o total de 
2.189 mortes por esta patologia no 
país, desde a eclosão da doença, em 
Março de 2020. 

Contudo, durante o fim-de-se-
mana, 22 pessoas foram declaradas 
recuperadas da contaminação pelo 
novo coronavírus, sendo 11 ontem 
e igual número no sábado, o que 
eleva para 218.922 o cumulativo de 
curados, no território nacional.

Com estes dados, o país conta-
biliza um total de 224.903 casos po-
sitivos, 3788 dos quais activos. 

VIAS alternativas garantem neste 
momento a comunicação entre a sede 
do distrito de Mogovolas, Nametil e a 
localidade de Iuluti, na província de 
Nampula.

Informações avançadas ontem ao 
“Notícias” por fonte autorizada dos 
Serviços Distritais de Planeamento e 
Infra-Estruturas (SDPI) de Mogovo-
las, davam conta que a ligação direc-
ta entre Nametil e Iuluti, na Estrada 
Regional (ER) 1.171 está interrompida 
há mais de uma semana, em conse-
quência do arrastamento dos solos 

nos encontros da ponte sobre o rio 
Luaze pelas chuvas que ainda se fa-
zem sentir no distrito do centro-sul 
da província de Nampula.

A fonte disse que a continuação 
das chuvas impedem trabalhos de re-
posição dos solos e a reabertura da via. 
Assim, para se chegar a Iuluti, está a 
ser usada a via Nametil-Moma, numa 
extensão de 81 quilómetros, contra os 
42 quilómetros pela ER 1.171.

O distrito de Mogovolas é habita-
do por uma população acima de 400 
mil pessoas.

Entretanto, 160 famílias, o cor-
respondente a 900 pessoas, no dis-
trito de Malema, estremo oeste de 
Nampula, ficaram afectadas devido à 
destruição total de 179 casas, na se-
quência das chuvas intensas regista-
das na passada quinta-feira, causadas 
por um sistema de baixas pressões.

Pelo menos 30 hectares de cultu-
ras alimentares diversas, com desta-
que para o milho, ficaram afectados.

O delegado provincial do Institu-
to Nacional de Gestão  e Redução do 
Risco de Desastres (INGD), Alberto 

Armando, admitiu, entretanto, a pos-
sibilidade da recuperação das culturas 
prejudicadas pela intempérie. 

Logo depois da destruição das 
habitações, o Governo do Distrito 
de Malema, em coordenação com o 
município local, criou três centros 
transitórios de acomodação para as 
famílias atingidas.

Por outro lado, o INGD enviou 
cerca de três toneladas de produtos 
alimentares diversos, plásticos para 
cobertura das habitações, entre ou-
tros.

A DISSIPAÇÃO da depressão tropical Dumako 
provocou ontem chuvas abundantes sobre-
tudo ao norte da província de Sofala.

O fenómeno atmosférico abateu-se sobre 
os distritos localizados no vale do Zambeze, 
nomeadamente, Muanza, Cheringoma, Mar-
romeu, Caia, Chemba e Marínguè.

Em nota de alerta pela passagem do Du-
mako, o Instituto Nacional de Meteorologia 
(INAM) previa uma precipitação de acima de 
200 milímetros em 24 horas, em Sofala, mas 
até ao fim da manhã de ontem não havia re-
gisto global de quanta chuva caiu.

Porém, o delegado provincial do Insti-
tuto Nacional de Gestão de Risco e Desas-
tres (INGD), Aristides Armando, adiantou ao 
nosso jornal que devido às chuvas, algumas 

estradas terraplanadas daquela região encon-
tram-se intransitáveis e/ou condicionadas à 
circulação de viaturas de suspensão alta.

Trata-se, segundo ele, dos troços Dondo-
-Inhaminga, Caia-Marromeu, Sena-Chem-
ba, Marínguè-Chawawa, Gorongosa-Piro, 
Gorongosa-Casa Banana-Inhaminga, Nha-
matanda-Metuchira, Beira-Nhangau, entre 
outras. 

Recordou que a província de Sofala está 
em prontidão para enfrentar o pico desta 
época chuvosa e ciclónica 2021/22.

Sublinhou que foram activados todos os 
244 Comités Locais de Gestão de Calamidades 
e pré-posicionado o material de logística para 
eventual operação de busca e salvamento das 
vítimas.

ALAGAMENTOS, DESALOJAMENTOS E CORTES DE ESTRADAS

Quando a chuva é maldita
POPULAÇÕES das províncias da Zambézia, Sofala e 
Nampula vivem desde semana finda num verdadeiro 
pesadelo devido as chuvas fortes que, no caso da pri-
meira, deverão cair até amanhã. A precipitação, que 

na cidade de Quelimane traz o espectro de inunda-
ções urbanas, já causou o corte de estradas em Sofala 
e isolamento de uma localidade e destruição de mais 
de 179 habitações em Nampula. Na Zambézia, os ser-

viços meteorológicos alertam para a necessidade de 
tomada de precauções adicionais nas bacias do Li-
cungo e do Zambeze, onde se esperam grandes volu-
mes de águas nos próximos dias.

Inundações podem afectar 
30 mil na Zambézia

cungo, Morrumbala, Mo-
peia, Luabo e Chinde.

Lançou ainda um apelo 
à população ribeirinha para 
que redobre as precauções, 
uma vez que as chuvas 
Inundações podem afectar 
30 mil na Zambéziaerão 
continuar a cair até ama-
nhã.

Segundo ele, a inun-
dação dos distritos visados 
têm como causa principal a 
saturação dos solos devido 
a intensidade da chuva e 
transbordo de algumas ba-
cias hidrográficas na pro-
víncia.

Entretanto, a meteo-
rologista do Instituto Na-
cional de Meteorologia na 
Zambézia, Fernanda Su-
mila, disse que a cidade de 
Quelimane registou, uma 
média diária nos últimos 
dias, uma precipitação de 
100 milímetros, situação 
que deteriorou ainda mais 
as já precárias condições de 
saneamento.

Segundo ele, a previ-
são de chuvas indica que 
elas continuaram a cair 
até amanhã, o que poderá 
agravar a inundação urba-
na que afecta alguns bair-
ros da capital provincial da 
Zambézia.

Quelimane com 
água por todo o lado

O INGD disse que as inundações 
em Quelimane estão a afectar 
mais de quatro mil pessoas que 
vivem nos bairros Acordos de 
Lusaka, Chuabo-Dembe, Pe-
queno Brasil, Aeroporto, Ma-
nhaua, Mapiazua, Micajune, 1º 
de Maio-Caniço e Floresta. 

A nossa Reportagem fez 
uma ronda por alguns bairros 
da cidade para se inteirar do 
drama vivido em consequência 

das inundações. Velino Manuel, 
residente no bairro Acordos de 
Lusaka afirma que a sua famí-
lia foi surpreendida na noite de 
sexta-feira para sábado já com 
a água da chuva no interior da 
casa. “Agora cozinhamos sobre 
a mesa ou cadeira. As crianças 
dormem na mesa e o custo de 
produtos de uso imediato como 
o carvão subiu acima de cem 
por cento”, lamentou. 

Carlos Manuel, residente no 
bairro Manhaua, diz que a si-
tuação piorou devido a falta de 
escoamento das águas no canal 
secundário, uma unidade resi-
dencial com sérios problemas 
de saneamento. Com  mais de 
seis mil residentes, o bairro tem 
sido quase ciclicamente afec-
tado por inundações, mesmo 
quando a chuva é de menor in-
tensidade.

As chuvas transformaram estradas em cursos de água na cidade de Quelimane

O rio Zambeze (à esquerda na foto) galgou as margens e alagou muitos pontos do distrito de Luabo, sul da Zambézia

Precipitação desaloja e isola Mogovolas e Malema

Vias intransitáveis
ou condicionadas em Sofala

ESCOLA PRIMÁRIA COMPLETA DA MATOLA-GARE

Mais de duas mil crianças
deixam de estudar ao relento

CERCA de 2700 crianças das comunidades 
da Matola-Gare, Mwamatibjana, Tchumene, 
Nkobe e Nova Coca-Cola passam a estudar em 
condições condignas com a entrega, na útima 
quinta-feira, de dez novas salas de aula, na Es-
cola Primária Completa da Matola-Gare.

As salas, inauguradas pelo Governador da 
província de Maputo, Júlio Parruque, foram 
erguidas pela Igreja Jesus Cristo dos Santos dos 
Últimos Dias, que apostou em oferecer me-
lhores condições de ensino e aprendizagem às 
crianças e contribuir para a eliminação de tur-
mas ao ar livre nesta região do país.

Parruque referiu que a disponibilização des-
tas salas é, sem dúvidas, um grande contributo 
para a formação integral e de qualidade para as 
crianças.

“Estas infra-estruturas têm um impacto 
importantíssimo, pois vão contribuir para eli-
minar as turmas ao livre”, disse.

O governador disse ainda estar ciente do 
desafio, sobretudo, devido ao crescente núme-
ro de alunos, que deve ser acompanhado pelo 
aumento de professores e funcionários não do-
centes.

Neste contexto, está em processo a contrata-
ção de 569 professores e 210 pessoal não docente. 

“Aos queridos alunos, exortamos para que 
continuem a se dedicarem cada vez mais nos 
estudos e apelamos para que se abstenham de 
actos que não condizem com a boa aprendiza-
gem”, apelou.

Acrescentou que os alunos e toda a comu-
nidade escolar devem, para além de preservar 
as infra-estruturas, participar activamente na 
vigilância de eventuais sabotadores, bem assim 
no cumprimento escrupuloso das medidas de 
prevenção da  Covid-19.

Precisou que o Conselho de Escola deve es-
tar preocupado com a qualidade de ensino e, 
por conseguinte, deve fazer parte da busca con-
tínua de soluções dos problemas do quotidiano 
da escola.

“Aos gestores desta instituição de ensino, 
vai também a nossa palavra de encorajamento 
para que se dediquem, com afinco, nesta nobre 
tarefa de dirigir, incutindo aos professores e de-
mais funcionários o espírito de trabalho árduo 
para que os resultados, em 2022, sejam melho-
res que os dos anos transactos”, disse.

A escola Primária Completa da Matola-Gare ganha mais salas de aula

DURANTE FIM-DE-SEMANA

Vacinadas mais de 54 mil pessoas contra a Covid-19

Autoridades querem acabar com institutos ilegais
FORMAÇÃO EM SAÚDE

O MINISTÉRIO da Saúde (MISAU) e 
a Autoridade Nacional de Educação 
Profissional (ANEP) passam a ins-
peccionar, conjuntamente, os insti-
tutos de ciências de saúde, com vista 
a garantir qualidade dos formandos e 
dos serviços prestados à população.

As duas partes assinaram, se-
mana passada, em Maputo, um 
memorando de entendimento, que 
permite a cooperação na actividade 

inspectiva.
A medida surge após se constatar 

o aumento de estabelecimentos de 
formação de profissionais em saúde, 
no país, com mais 100 institutos pri-
vados, sendo que alguns não estão 
licenciados e não dispõem de condi-
ções para o exercício da actividade, 
o que compromete a qualidade dos 
serviços de saúde.

O inspector-geral de Saúde, 

Martinho Djedje, destacou, entre as 
principais anomalias detectadas, o 
incumprimento do regulamento de 
formação, a superlotação dos cam-
pos de estágio, falta de acompanha-
mento dos formandos pelos super-
visores, de laboratórios, instalações 
inadequadas, entre outras.

Referiu que, actualmente, de-
corre o cadastro dos institutos para 
permitir a sua inspecção.

Por sua vez, o director-geral da 
ANEP, Edmundo Jossefa, falou da 
importância do alargamento da for-
mação dos profissionais de saúde 
com a qualidade técnica, metodoló-
gica, ética e humana, uma vez que a 
demanda é maior que a oferta, daí a 
necessidade da inspecção conjunta.

O MISAU possui 18 instituições 
de formação, que leccionam 23 cur-
sos de nível médio. 

M
AIS de trinta mil 
pessoas estão em 
risco de inundações 
severas na provín-
cia da Zambézia em 

consequência da chuva intensa 
que está a cair desde sexta-fei-

ra última devido a um sistema 
de baixas pressões que in-
fluenciou bastante o estado de 
tempo.

A chuva não dá tréguas e 
já causou enormes prejuízos à 
rede pública de electricidade, 

com a queda de postos em al-
guns bairros da cidade de Que-
limane. 

O delegado do Instituto 
Nacional de Gestão e Redução 
do Risco de Desastres (INGD), 
na Zambézia, Nelson Ludo-

vico, disse, ontem, quando 
abordado pela nossa Reporta-
gem que as regiões de maior 
risco são as banhadas pelas ba-
cias hidrografias do Licungo e 
do Zambeze, nomeadamente, 
Namacurra, Nante-Baixo Li-
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MUSEUS 

POLICIA 

HOSPITAIS 

CRUZ VERMELHA

Bombeiros – 
26212222/26212260/840293051

Serviço Geral –  26213693

Hospital Central de Nampula - 
846397669/840142500

Hospital Geral de Marrere - 
872477831

Piquete Operativo – 
26213070/846019452

Piquete SERNIC – 970070547

Polícia Camarária – 846902640

1.ª Esquadra - 842261454

2.ª Esquadra - 847340320

3.ª Esquadra - 842931393

4.ª Esquadra - 843930708 

5.ª Esquadra - 846730641

6.ª Esquadra - 840237233

7.ª Esquadra - 846183694

Museu Nacional de Etnolgia – 

Av. Eduardo Mondlane 

(26212129/848453536)

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA 

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

FARMÁCIA CALÊNDULA - Av.EDUARDO MONDLANE
FARMÁCIA FRANÇA - RUA DA FRANÇA CARRUPEIA
FARMÁCIA HAYAT - Av. FPLM (CONTROLO)
FARMÁCIA POPULAR - RUA DOS SEM MEDO
FARMÁCIA VINAYAK - Av.DO TRABALHO
FARMÁCIA VIRGO - Av.DO TRABALHO FAINA
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MAIS de 60 toneladas de pro-
dutos alimentares diversos, 
material higiénico e purifica-
dores de água foram canali-
zadas há dias à delegação do 
Instituto Nacional de Gestão 
e Redução do Risco de De-
sastres (INDG) na cidade de 
Nampula para apoiar as famí-
lias afectadas pela depressão 
tropical Ana.

O donativo, composto 
por farinha, arroz cada, fei-
jão-manteiga, óleo alimen-
tar, açúcar, sal sabão e pu-
rificadores de água de marca 

Certeza, foi entregue pela 
empresa Nacala Logistics, 
concessionária da linha fér-
rea do Corredor de Nacala, e 
destina-se a apoiar  as famí-
lias que vivem ao longo das 
margens do corredor da fer-
rovia Nampula-Cuamba.

O chefe de relações ins-
titucionais da Nacala Logis-
tics, Tomás Macovela, disse 
que a empresa se juntou à 
causa humanitária para aju-
dar as famílias afectadas pela 
depressão Ana, à luz de um 
memorando rubricado com 

o Instituto Nacional de Ges-
tão e Redução do Risco de 
Desastres, avaliado em cerca 
de quatro milhões e 500 mil 
meticais.

Além de afectar as fa-
mílias que vivem nas ime-
diações da linha, as chuvas 
intensas afectaram a linha 
férrea no posto administrati-
vo de Namina, no distrito de 
Mecubúri, onde ficou inter-
rompida por alguns dias.

Relativamente às 19 fa-
mílias que ficaram sem ha-
bitação no posto adminis-

trativo de Namina, a Nacala 
Logistics garantiu estar em 
concertação com o Governo 
provincial para reconstruir 
suas habitações.

Por seu turno, o delega-
do do INGD em Nampula, 
Alberto Armando, afirmou 
que o apoio da Nacala Lo-
gistics chegou no momento 
oportuno para minimizar o 
sofrimento das famílias de 
Namina, uma vez que os pri-
meiros kits alimentares pro-
videnciados pelo Governo já 
se esgotaram.

Chuva agrava preço da batata-reno

A 
CHUVA que tem esta-
do a cair na província 
de Nampula piorou o 
estado de degradação 
de algumas vias de 

acesso, condicionando a tran-
sitabilidade. Uma das con-
sequências directas disso é o 
agravamento do preço da ba-
tata-reno nos principais mer-
cados da cidade capital, com 
repercussões negativas na vida 
dos munícipes.

O preço de venda da bata-
ta-reno disparou em cem por 
cento este mês nos mercados 
Waresta, o maior grossista, 
e Central. Neste momento, 
a batata, quer nacional quer 
importada, é vendida entre 70 
e 80 meticais o quilograma, 
contra os habituais 30 ou 35 
meticais em período não chu-
voso.

Estes preços equiparam-
-se aos praticados em alguns 
dos supermercados da cidade, 
a exemplo da Shoprite e Re-
cheio, onde também a bata-

meticais, mas, curiosamen-
te, no fim da quadra festiva, o 
produto disparou, deixando os 
consumidores indignados.  

Catarina Mopeia, por 
exemplo, mostrou-se preo-
cupada com a alta de preços 
praticados no Waresta. Cata-
rina é consumidora de batata, 
mas diz que nunca que chegou 
a comprar o produto ao preço 
que está a ser praticado agora 
no mês de Fevereiro.

Lamenta o facto e apela às 
autoridades competentes para 
não relaxarem na fiscalização. 
Alfredo Marcos Wagir, que 
disse ser comprador assíduo 

no Mercado Central, afirmou 
que os preços praticados são 
exorbitantes. Na opinião do 
entrevistado, não faz sentido e 
até é desumano que os preços 
sejam proibitivos para a maio-
ria da população, uma vez que 
localmente existe potencial 
para a produção em escala da 
batata-reno.   

Nos mercados do Waresta 
e Central, os vendedores refe-
rem que a chuva está por trás 
da subida do preço, uma vez 
que deixou as vias de acesso às 
zonas de produção intransitá-
veis.

Paposseco Vitío, vende-

dor do Mercado Central, disse 
que tem estado a receber, nos 
últimos tempos, batata com 
ligeiro atraso, relativamente ao 
período previsto.  

Vitío considera ser urgente 
que as autoridades governa-
mentais intervenham nas vias 
de acesso, sobretudo nas zonas 
de produção, de modo a per-
mitir o escoamento do produto 
com a devida celeridade.

 “Só assim estaremos sal-
vos. Estamos a somar prejuízos 
como (re)vendedores e, por 
conseguinte, o produto não 
tem como não subir de preço”, 
disse

ta-reno não está para qualquer 
cidadão.  

Tomando Dezembro como 
indicador comparativo, em 
que, geralmente, os preços 

têm sido especulados por (re)
vendedores de má-fé, o mês de 
Fevereiro corrente é até agora 
o que registou a subida mais 
drástica e assustadora, mesmo 

reconhecendo que Nampula é 
uma das províncias mais ca-
ras do país. Nas festividades de 
Dezembro, a batata-reno che-
gou a ser vendida entre 40 e 50 

A SITUAÇÃO da EN1 em algumas zonas 
é descrita pelos (re)vendedores como 
estando a complicar as contas, pois a 
transitabilidade processa-se com enor-
mes dificuldades.

Mariza Mabunda vende batata na-
cional e importada. Disse não duvidar 
que as vias de acesso estão degradadas, 
razão pela qual se regista atraso na che-
gada da mercadoria.   

“Veja que o troço Caia está quase que 
intransitável. Leva-se muito tempo para 
chegar a Nampula, e isso prejudica qua-
se todos”, disse, lamentando que a EN1 

apresente, até agora, extensões total-
mente degradadas.

Mabunda é de opinião que se faça 
intervenção nas vias o mais rápido pos-
sível, de modo que o produto chegue ao 
consumidor atempadamente e a preços 
comportáveis.

O sector da Indústria e Comércio em 
Nampula reconhece a alta de preços e 
considera não ser uma situação normal. 
O director provincial, Alfredo da Pie-
dade João Nampuio, disse que na época 
chuvosa as vias de acesso são de difícil 
transitabilidade, o que condiciona o es-

coamento da produção.
Nampuio revelou que todas as ter-

ças-feiras é realizada fiscalização em 
todos os mercados da cidade de Nampu-
la, principalmente no Waresta, por ser 
grossista e o maior.

Além da oriunda de vários pontos do 
país, a batata consumida em Nampula 
é importada do Malawi e Tanzania. Re-
centemente, o governador da provín-
cia, Manuel Rodrigues, disse não fazer 
sentido, por exemplo, que Nampula se 
abasteça de hortícolas provenientes do 
Malawi.

Situação da EN1 complica

Produtos diversos 
para afectados 
pela depressão Ana
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Termos de Referência  

1. ÂMBITO DO TRABALHO

A FHI 360 Moçambique com financiamento da USAID está actualmente a implementar o Projecto PASSOS, 
um Projecto que visa melhorar o acesso aos serviços, cuidados e tratamento para o HIV as ITS, TB e de 
forma abrangente, livres de estigma e descriminação pelas populações-chave (PCs) especificamente; 
mulheres trabalhadoras de sexo, homens que fazem sexo com homens, reclusos, usuários de drogas 
injectáveis e pessoas transgénero. 

A abordagem do Projecto assenta numa combinação de acções de prevenção & mudança de 
comportamento, aconselhamento e testagem, bem como o acesso aos serviços, cuidados e tratamento 
de HIV, ITS, TB. Este esforço vem sendo desenvolvido em coordenação com o MISAU.

No âmbito do desenvolvimento institucional do Projecto PASSOS e empoderamento dos seus 
colaboradores e parceiros, este, pretende adquirir material de protecção individual (EPI).

Assim, são convidadas só as empresas qualificadas na área de fornecimento de material e equipamento 
médico.
Os interessados poderão solicitar os Termos de Referências para o email abaixo:
procurement.mozambique@fhi360.org  sob a RFQ №. 004/FL/PASSOS/2022

Destinatário:
FHI 360 – Escritórios-Sede
ATT: Sector de Procurement
Rua Beijo da Mulata, n.º 59200- Sommerschield II – Maputo
Telefone +258 21 241100     Fax: + 258 21 485502

Website: www.fhi360.org: email: procurement.mozambique@fhi360.org
1551
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A THE AUCTION COMPANY, realizará 
um leilão  online de materiais diverso, 
tais como:
Electrodomésticos, material de es-
critório, secretárias, cadeiras e seus 
components, assim como, máquinas 
de fotocopiar, impressoras e muito 
mais.
Cadastre-se para licitar em: 
WWW.VENDICAO.com

Tem início, dos dias 23 a 25 de Feve-
reiro de 2022
As visualizações serão nos dias 20 a 
22 de Fevereiro, das 10.00 às 16.00 
horas.
Estamos localizados na Av. Gago Cou-
tinho, n.º 1970, R/C
Email: Info@the3rdauctions.com
Contacto: 853384135 ou 844869880.
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O 
PRESIDENTE da Co-
missão dos Assuntos 
Constitucionais, Di-
reitos Humanos e de 
Legalidade defende 

que a geração de receitas pró-
prias para fazer face às despe-
sas correntes deverá ser um dos 
critérios determinantes para 
criação das autarquias locais no 
país.

Segundo António Boene, 
as autarquias não devem de-

pender apenas do orçamento  
disponibilizado pelo Governo 
central para o seu funciona-
mento, de modo a evitar em-
baraços se o valor de que elas 
necessitam não ser aprovado 
pelo Conselho de Ministros.

“Futuramente, essa condi-
ção vai ditar se os municípios 
que não reúnem condições 
legais financeiras estipuladas 
na lei serão mantidos ou extin-
tos”, explicou.

O presidente da primeira 
comissão da Assembleia da Re-
pública falava há dias, à mar-
gem de uma reunião de aus-
cultação pública que o grupo 
parlamentar manteve com o 
Conselho dos Serviços de Re-
presentação do Estado.

A auscultação publica é 
referente à proposta de Lei de 
Bases da Criação, Organização 
e Funcionamento das Autar-
quias Locais submetida pelo 

Governo ao Parlamento e que 
revoga a Lei n.o 6/2018, de 3 
de Agosto, que estabelece o 
quadro jurídico-legal para a 
implantação das autarquias lo-
cais.

A comissão quer dar mais 
contributo para a proposta que 
se vai transformar em lei das 
autarquias locais, de modo a 
harmonizar com outros paco-
tes legislativos, como o da des-
centralização.

António Boene, presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade
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CRIAÇÃO DE AUTARQUIAS

Boene defende
revisão de critérios

Cristóvão Chume referiu 
que as Forças de Defesa e 
Segurança (FDS) têm esta-
do a capturar  terroristas, 
incluindo elementos que 
fazem parte da liderança 
do grupo, que condiciona a 
segurança na província de 
Cabo Delgado desde 2017 
e, mais recentemente, no 
Niassa.

“Mas ainda continuam 
desafios que passam, por 
exemplo, pela paralisação 
efectiva de todo o tipo de 
acções do inimigo, o que 
permitiria o regresso segu-
ro e efectivo das popula-
ções”, reconheceu.

No Governo, está a ser 
elaborada uma estratégia 
que vai permitir o regres-
so massivo da população 
às zonas com segurança 
reestabelecida, devendo a 
execução ser notável ainda 
neste primeiro semestre, 
acrescentou.

O governante desmen-
tiu a ideia de que as forças 
moçambicanas nunca assu-
miram o controlo das ope-
rações no Teatro Operacio-
nal Norte.

“Quando for controlada 
a situação, as nossas forças 
vão voltar a desempenhar o 
papel que sempre desem-
penharam. Elas estão em 
preparação para que re-
tomem o seu papel, e isso 
não vai terminar mesmo 
que a gente controle total-
mente a situação do teatro 
operacional porque o nosso 
desafio não é somente con-
trolar o terrorismo”, disse.

Melhora segurança 
no norte do país
AS condições de seguran-
ça estão cada vez melho-
res nas províncias de Cabo 
Delgado e Niassa, no norte 
do país, como resultado da 
intensificação de operações 
militares visando erradicar 
o terrorismo.

A garantia foi dada há 
dias, em Maputo, pelo mi-
nistro da Defesa Nacional, 
Cristóvão Chume, à mar-
gem da cerimónia em que 
conferiu posse a 12 novos 
oficiais das Forças Armadas 
de Defesa de Moçambique 

(FADM).
“A segurança melhorou 

bastante no Teatro Opera-
cional Norte e no Niassa, 
onde nos últimos dias não 
se regista nenhuma acti-
vidade terrorista”, disse o 
ministro.

Cristóvão Chume, ministro da Defesa Nacional
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PROJECTO CLINICO

CONCURSO PÚBLICO DE OBRAS Nº 01/CCS-CLINIC/2021-22 

ANÚNCIO DO CONCURSO 

 Data: 21 de Fevereiro de 2022 

O CCS - Centro de Colaboração em Saúde é uma Organização Não Governamental (ONG) moçambicana que trabalha 

em acções de promoção da saúde, prevenção da doença e na melhoria da qualidade e equidade do acesso aos cuidados 

e tratamento de doenças comuns em Moçambique, privilegiando a Saúde da Mulher, da Criança e de outros grupos 

vulneráveis.

No âmbito de implementação das actividades do Cop 21, sob Financiamento nº GH002372 do Plano de Emergência do 

Presidente dos EUA para o Alívio do SIDA (PEPFAR), o CCS pretende contratar empreiteiros de construção civil e obras 

públicas para reabilitação e remodelação de infra-estruturas, conforme discriminadas na tabela seguinte:

1. Poderão participar neste Concurso todos os interessados elegíveis; Empreiteiros de Construção Civil e Obras 

Públicas com Alvará da 4ª Classe ou superior e que não se encontram em situação de qualquer tipo de sansão pelo 

Governo de Moçambique ou dos EUA. 

2. As visitas aos locais das obras são de carácter obrigatório e serão acompanhadas. As mesmas serão feitas no dia 28 

de Fevereiro de 2022, segundo o programa que consta nos Documentos do Concurso e com local Concentração dos 

participantes, às 8.00 horas, junto a entrada principal do Hospital Geral de Mavalane.

3. Os Documentos do Concurso, apenas no formato digital deverão ser consultados no website                                                                                               

“www.ccsaude.org.mz” e adquiridos via correio electrónico nos dias 21 a 25 de Fevereiro de 2022, das 8.00 às 

16.00 horas, bastando para o efeito enviar um e-mail para o endereço a seguir indicado manifestando interesse:

Email: vanessasantos@ccsaude.org.mz

O período de validade das propostas deverá ser de 90 (noventa) dias, a contar a partir da data da abertura das 

mesmas. 

4. As propostas serão submetidas até às 10.00 horas do dia 14 de Março de 2022, via correio electrónico em docu-

mentos não editáveis para o email indicado no número 3 do presente anúncio. 

5. O acto público de abertura das propostas realizar-se-á na mesma data-limite de submissão das propostas, pelas 

11.00 horas, através da plataforma digital Zoom meetings, em que serão convidados todos os concorrentes através 

do email indicado no número 3 do presente anúncio. 

6. O contrato de empreitada será no Regime de Série de Preços. 

7. O anúncio de posicionamento de cada um dos concorrentes após a análise e avaliação das propostas será publicado 

no website da instituição, “www.ccsaude.org.mz” e também partilhado por email para todos os concorrentes.

O Director Executivo 

(Ilegível)
1903

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

5ª SECÇÃO

ANÚNCIO
Pela Quinta Secção deste Tribunal correm éditos de trinta dias, citando a ré 
NORMATIVE, IMPORT E EXPORT, LDA, com último domicílio conhecido na Rua da 
Mutateia, talhão nº 726/B, Bairro de Fomento - Matola, ora em parte incerta, para, no 
prazo de vinte dias, que começa a correr depois de findo o dos éditos, tudo a contar da 
segunda e última publicação do respectivo anúncio, contestar, querendo, apresentando 
a sua defesa, nos Autos de Acção Ordinária nº 12/2021/V, que por esta Secção lhe 
move FIRSTA BASE CARGO, SA, conforme tudo melhor consta do duplicado da petição 
inicial que se encontra à disposição da citanda no Cartório desta Secção, podendo ser 
levantado dentro das horas normais de expediente, sob a cominação de que a falta de 
contestação importa a confissão dos factos articulados pela autora.

Maputo, aos vinte e seis dias do mês de Janeiro de dois mil e vinte e dois

A Ajudante de Escrivão
Sara Clotilde Artur Manhique

Verifiquei
O Juiz de Direito
Carlos Caetano
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SAIBA O QUE 
ACONTECE 

NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS 

DEDICA 

DIARIAMENTE 

UMA PÁGINA

À CIDADE 

DA BEIRA

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

M
EMBROS, quadros a 
diversos níveis, sim-
patizantes do par-
tido Frelimo e a po-
pulação da província 

de Nampula em geral afirmam 
estarem orgulhosos pelo reco-
nhecimento, distinção e atri-
buição do prémio de campeão 
atribuído pela União Africana 
ao Presidente da República, 
Filipe Nyusi, na gestão dos de-
sastres naturais no continente.

Do rol dos factos que orgu-
lham os militantes da Frelimo 
em Nampula, consta ainda o 
anunciado reforço da missão 
militar da SADC, que registou 
avanços gigantescos no com-
bate ao terrorismo e o Desar-
mamento, Desmobilização e 

Reintegração dos ex-guerri-
lheiros da Renamo.  

Os militantes da Frelimo 
consideram que o reconheci-
mento ao Presidente da Repú-
blica se deve ao esforço, foco e 
determinação no combate sem 
tréguas ao terrorismo, com uso 
cabal das sinergias internas e da 
acção cuidadosa e diplomática 
na mobilização de apoios junto 
da comunidade internacional.  

O primeiro secretário do 
Comité Provincial do partido e 
chefe do gabinete de prepara-
ção do XII Congresso na pro-
víncia de Nampula, Luciano 
de Castro, teceu estas palavras 
sábado, na cidade de Nampula, 
numa saudação aos feitos do 
Chefe do Estado perante qua-

dros, membros, simpatizantes 
e a população da província em 
geral.

Segundo o dirigente da Fre-
limo em Nampula, a mobiliza-
ção da força internacional per-
mitiu que as Forças de Defesa e 
Segurança (FDS) cumprissem o 
seu dever de defender a pátria 
com zelo e patriotismo, resul-
tando no desalojamento dos 
terroristas de algumas regiões 
de Cabo Delgado que haviam 
sido atacadas e ocupadas pelos 
bandidos.

De acordo com Luciano de 
Castro, na qualidade de Che-
fe do Estado e Comandante-
-Chefe das FDS, Filipe Nyusi 
tem demonstrado, na sua go-
vernação, uma visão proactiva 

de encorajamento na busca de 
soluções para superar, com su-
cesso, os desafios da Frelimo e 
do Governo.

“O camarada Filipe Jacinto 
Nyusi está imbuído de valo-
res de patriotismo, sentido de 
missão e coloca sempre o povo 
como o seu patrão, no topo das 
prioridades da sua governa-
ção”, afirmou.

Enalteceu as iniciativas do 
Presidente da República, no-
meadamente “Um Distrito, 
Um Banco”, “Um Distrito, Um 
Hospital”, “Um Distrito, Um 
Tribunal”, o programa “Ener-
gia para todos”, entre outras, o 
que está impulsionar o desen-
volvimento socioeconómico 
do país.

Membros da Frelimo em Nampula saudaram o PR pelo prémio de campeão na gestão de desastres naturais, atribuído pela UA

GESTÃO DE DESASTRES NATURAIS

Reconhecimento 
a Nyusi orgulha 
Frelimo em Nampula

No fim da visita, Roque Sil-
va reuniu quadros do partido da 
cidade para fazer o balanço da 
sua visita, tendo manifestado 
satisfação por aquilo que cons-
tatou no terreno.

Disse que os munícipes es-
tão envolvidos na transforma-
ção da capital do país, esfor-
çando-se para elevar cada vez 
mais a qualidade de vida.

“Há locais onde ainda recla-
mam algumas infra-estruturas 
que preocupam bastante, mas 
também existe um reconheci-
mento de que grande parte das 
promessas feitas em 2018 está a 
ser cumprida. Por exemplo, na 
zona de KaNyaka, foi impres-
sionante a forma como a po-
pulação reconheceu os esforços 
do município”, disse.

Na actividade político-par-
tidária, o secretário-geral da 
Frelimo disse que também fi-
cou satisfeito com as acções dos 
órgãos desta formação política.

“Em todas as reuniões que 
realizámos, os órgãos do parti-
do souberam falar dos desafios 
internos, mas também aponta-
ram os avanços que estamos a 
conseguir na governação mu-
nicipal e os desafios que ainda 
se colocam”, disse.

CIDADE DE MAPUTO

Roque Silva dá nota positiva 
à governação municipal

O SECRETÁRIO-GERAL da 
Frelimo, Roque Silva, avalia 
positivamente a governação 
municipal na cidade de Mapu-
to, apesar das limitações finan-
ceiras.

Falando no final da visita 
que vinha efectuando à autar-
quia, o secretário-geral do par-
tido no poder disse que há todo 

um esforço para responder às 
necessidades da população por 
parte das autoridades munici-
pais.

A visita, de três dias, des-
tinava-se a avaliar o grau de 
cumprimento das promessas 
eleitorais de 2018 e inteirar-se 
dos desafios de governação, 
bem como do nível de desen-

volvimento do seu partido a 
nível local.

Para o efeito, o secretário-
-geral da Frelimo manteve 
encontros com as organiza-
ções sociais do partido, visitou 
infra-estruturas socioeconó-
micas, tendo dado atenção 
especial ao distrito municipal 
KaNyaka. 

Durante a visita, o SG da Frelimo privilegiou contactos com a população
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A energia está a 
reinventar-se. 
E nós também!

Total está a 
transformar-se 
e a tornar-se 
TotalEnergies
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ANÚNCIO DE VAGAS 

 

PARA A ÁREA DE PROTECÇÃO AMBIENTAL DAS ILHAS PRIMEIRAS E 
SEGUNDAS (APAIPS) 

 

A ASSOCIAÇÃO CENTRO TERRA VIVA (CTV) - Estudos e Advocacia Ambiental - 

NUIT 700057682 é uma associação sem fins lucrativos que tem por objectivo, realizar acções 

de investigação e educação em políticas, legislação e governação ambiental assim como, a 

realização de programas participativos enraizadas na ciência, na justiça e na legalidade 

promovendo a colaboração inter institucional e, parcerias em acções dirigidas ao 

desenvolvimento sócio-económico sustentável do país. 

 

O CTV assinou um acordo de parceria de implementação do projecto de apoio à APAIPS 

com a Fundação para a Conservação da Biodiversidade (BIOFUND) e a Administração 

Nacional das Área de Conservação (ANAC) no âmbito do projecto PROMOVE 

Biodiversidade, financiado pela União Europeia. As actividades serão implementadas pelo 

consórcio CTV, Terra Nautics e ConserveGlobal.  

 

Assim, o CTV está a recrutar pessoas qualificadas, interessadas e que reunam requisitos de 

elegibilidade, para preencher a equipa que irá executar o projecto. As posições abaixo 

mencionadas estarão baseadas na APAIPS: 

 

Posição 1.1: Assistente Financeiro (baseado em Angoche) 

Posição 1.2: Gestor de Logística (baseado em Angoche) 

 

Posição 2.1: Gestor de Desenvolvimento Comunitário (baseado em Angoche) 

Posição 3.1: Gestor Sénior de Operações (baseado em Angoche) 

Posição 3.2: Gestor de Secção (baseado em Pebane) 

 

Os Termos de Referência específicos para cada posição estão disponíveis na página do 

CTV: www.ctv.org.mz/publicacoes/ 

      

Os candidatos interessados deverão submeter a sua aplicação por email, para o endereço: 

candidaturas@ctv.org.mz até as 16:00 horas do dia 28 de Fevereiro de 2022, e deverão 

mencionar a posição pretendida. Além da carta de motivação, deverá ser submetido o CV 

sumarizado (máximo 5 páginas) contendo as qualificações académicas, profissionais, 

experiência e pelo menos duas referências. 

 

Somente candidatos que sejam pré-seleccionados, serão contactados e convidados a participar 

numa entrevista (física ou em formato virtual).  

 

O CTV e seus parceiros oferecem oportunidades iguais a todos e encoraja especialmente a 

candidatura de mulheres.  

 

 
 

 

 
 
 

ÁREA DE PROTECÇÃO AMBIENTAL DAS ILHAS PRIMEIRAS E SEGUNDAS 
(APAIPS) 

 
 

A ASSOCIAÇÃO CENTRO TERRA VIVA (CTV) - Estudos e Advocacia 

Ambiental - NUIT 700057682 é uma associação sem fins lucrativos que tem por 

objectivo, realizar acções de investigação e educação em políticas, legislação e 

governação ambiental assim como, a realização de programas participativos 

enraizadas na ciência, na justiça e na legalidade promovendo a colaboração inter-

institucional e, parcerias em acções dirigidas ao desenvolvimento sócio-económico 

sustentável do país. O CTV assinou um acordo de parceria de implementação do 

projecto de apoio à APAIPS com a Fundação para a Conservação da Biodiversidade 

(BIOFUND) e a Administração Nacional das Áreas de Conservação (ANAC) no 

âmbito do projecto PROMOVE Biodiversidade, financiado pela União Europeia. As 

actividades serão implementadas pelo consórcio CTV, TerraNautics e 

ConserveGlobal.  

  

 

TERMOS DE REFERÊNCIA 
 
 
Posição 1.1: Assistente Financeiro 
 
Habilitações literárias mínimas, qualificações e experiência:  
 
- Formação ou experiência relevante em gestão financeira; 
- Pelo menos 5 anos de experiência; 
- Experiência de trabalho em organizações da sociedade civil, sector privado ou   
  Aparelho do Estado; 
- Habilidade de trabalhar em ambientes multi-culturais; 

- Habilidade de trabalhar com pacotes informáticos na óptica do utilizador (MS    
  Office, MS Excel, e-mail, plataformas para reuniões online, etc.);  
- Excelente apresentação e capacidade comunicativa; 
- Capacidade analítica; 
- Forte sentido de trabalho em equipa relacionamento inter-pessoal; 
- Altamente resiliente e focado na obtenção de resultados; 
- Competências em gestão financeira e reporte; 
- Experiência básica e habilidades em planificação e gestão de orçamentos; 
- Experiência em gestão de cash flow; 
- Forte sentido de controlo interno; 
- Experiência em análise e projecções financeiras. 
 
Base: Angoche, com deslocações aos distritos de Larde, Moma e Pebane, ilhas 
Primeiras e Segundas, e Nampula. 
 
Cadeia de reporte: Contabilista Sénior e Coordenador do Projecto 
 
Responsabilidades: 
 

Ao Nível da Contabilidade e Reporte: 

- Fazer a supervisão da colecta, classificação e sumarização das transações financeiras 
do projecto, assegurando a actualização e manutenção das contas; 
- Rever todas transacções contabilísticas (facturas e recibos fiscalmente aceites e 
pagamentos) antes da sua inserção no sistema contabilístico; 
- Organização do arquivo; 
- Assegurar que os relatórios financeiros sejam submetidos atempadamente ao sector 
de contabilidade central em Maputo;  
 

Tesouraria e Gestão de Numerário: 

- Responsável pela planificação da tesouraria (gestão de Petty Cash), 
- Rever e assegurar que os desembolsos são adequadamente suportados por 
documentação e evidências; 
- Assegurar que os saldos em banco são reconciliados. 
 

Planificação e Orçamentação  

- Apoiar na planificação e orçamentação das actividades; 
 

Controlo Interno, Inventário e Gestão de Activos 

- Em estreita ligação com o superiores hierárquicos, rever e garantir que os métodos 
de controlo interno são adequados de modo a providenciar de maneira eficiente e em 
tempo útil, informação financeira, protecção de activos e aderência às políticas, 
padrões e procedimentos garantindo assim a implementação dos planos e actividades; 
- Liderar e assegurar que o inventário anual é efectuado, incluindo localização dos 
bens, sua condição e abate se necessário; 
- Assegurar o pleno funcionamento de sistemas e procedimentos para pagamento de 
salários, especialmente em zonas remotas. 
  

Validade do contrato: 12 meses, com possibilidade de renovação de mais 26 meses, 
após avaliação de desempenho. 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
________

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEPARTAMENTO DAS AQUISIÇÕES

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

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

N.º/0

Modalidade 
de contrata-

ção e respecti-
va referência

Objecto do 
Concurso

Data e hora de 
entrega das 
propostas

Data e hora de 
abertura das 

propostas

Local e 
hora de 

visita

Validade 
das 

propostas

Anúncio do 
posiciona-

mento

Garantia 
Provisória

01
11A000141/

CC/01/
TA/2022

Fornecimento 
de material de 
representação

23/2/2022
10.00 horas

23/2/2022
10.15 horas

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

02
11A000141/

CL/30/
TA/2022

Prestação de 
Serviços de 

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

nistrativo

1/3/2022
10.00 horas 

1/3/2022
10.15 horas

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

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

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

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

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

Maputo, Fevereiro de 2022

Tribunal Administrativo

1492

CONCURSO Nº 01/RAQ/BNM,IP/2022

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

1. A Biblioteca Nacional de Moçambique, IP (BNM, IP) pretende seleccionar um con-
sultor para apoio técnico na fiscalização da modelagem de processos de negócios 
bem como desenvolvimento de sistema integrado de gestão de informação e arqui-
vo electrónico. 

2.  Assim a BNM, IP convida aos consultores elegíveis a manifestarem interesse em 
prestar os serviços acima referidos. Os consultores interessados deverão fornecer 
informações que demostrem que estejam habilitados e possuem experiência rele-
vante para realizar esta consultoria ou seja, o consultor deve ser especialista em 
Tecnológicas de Informação e Comunicação (TICs), deve descrever o histórico de 
consultorias similares participadas bem como a sua experiência em trabalhos simi-
lares. Os dados devem ser apresentados em envelope fechado.

3. O consultor será seleccionado de acordo com os procedimentos estabelecidos pelo 
Decreto n.° 5/2016, de 8 de Março, Regulamento de Contratação de Empreitada de 
Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado e deve 
estar inscrito no Cadastro de Empreiteiros e Fornecedores (CEF).

4. Os concorrentes interessados poderão obter informações adicionais e levantar os 
Termos de Referência no endereço abaixo indicado e nas horas normais de expe-
diente. A manifestação de interesse deverá ser elaborada em língua portuguesa em 
três exemplares, incluindo original, e entregues no endereço retromencionado até 
às 15.30 horas do dia 1 de Junho de 2022.

Endereço:

Avenida 25 de Setembro, n.º 1348
Maputo-Moçambique
Telefone (+258) 21311905/06
E-mail: secretariado@bnm.gov.mz  

Maputo, aos 15 de Fevereiro de 2022
A Autoridade Competente
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ANÚNCIO DE VAGAS

Estão abertas, até ao dia 25 Fevereiro de 2022, as 

vagas abaixo indicadas, com base em Temane. 

Estas vagas fazem parte do Projecto PPA: 

• Técnico Sénior de Processo ( 2 Posições) / 
(Senior Process Artisan (2 positions) )

• Técnico de Processo de Nível 2 (2 Posições) /( 
Process Artisan Grade 2 (2 positions))

Para concorrer, visite a lista de posições disponíveis 

no website da sasol, http://www.sasol.com/
carrers/carrers/experienced-hires  , clique na 

opção Find jobs e seleccione Moçambique para ter 

acesso às vagas disponíveis.

ANÚNCIO DE VAGA

TÉCNICO ENCARREGADO DE EQUIPAMENTO 
(ARTISAN INSTRUMENT MACHANIC) 

Descrição Breve / Objectivo do trabalho

Um Técnico Encarregado de Equipamento  apoia a produção, 
fornecendo manutenção e fiabilidade eficazes do equipamen-
to ao mesmo tempo que adere aos procedimentos / códigos, 
utilizando todos os recursos de apoio disponíveis de modo a 
aumentar a estabilidade e manter a sustentabilidade da fábrica 

e / ou do equipamento.

Descrição do Recrutamento / Principais Re-
sponsabilidades

Ter competência comprovada em áreas pré-identificadas por 
unidade da fábrica / equipamento / sistemas (candidatura 
comprovada de formação para o grau de técnico encarregado) 

Compreender e utilizar o sistema de documentação da ma-
nutenção da fábrica / minas

Compreender o sistema de gestão do planeamento do trabalho 

Ter conhecimentos relevantes sobre fábricas / minas específi-
cas / processos básicos (definidos por unidade)

Ter conhecimentos da conformidade dos Sistemas de Gestão 
de Segurança, por exemplo, IMS, MBO, etc.

Ser capaz de utilizar procedimentos de emergência

Ler, interpretar, e implementar a avaliação do risco da activi-
dade

Identificar o perigo /avaliar o risco da actividade

Ter conhecimentos do SHE, Manutenção interna, PPE, Avaliação 
de Risco, observações de SMB, Procedimento de Emergência

Participar em reuniões diárias de manhã para discutir as activ-
idades de trabalho

Apoiar os objectivos e a visão do negócio, cumprindo os prazos

Providenciar informação adequada ao supervisor sobre o pro-
gresso do trabalho

Participar em Análise de Causa Raiz, e fornecer informação às 
equipas de RCA

Participar em avaliações de risco de acordo com a legislação e 
com os requisitos da empresa para melhorar a segurança

Manter uma boa gestão interna e aderir aos procedimentos de 
eliminação de resíduos

Coordenar as actividades da equipa

Dar formação a formandos de instrutores / técnicos em 
pequenos grupos

Trabalhar de forma independente

Partilhar conhecimentos com os técnicos juniores em ambi-
ente / contextos conhecidos

Participar na avaliação trimestral do desempenho com o líder 
do grupo para melhorar o desenvolvimento pessoal

Identificar as necessidades pessoais de formação e desen-
volvimento, e incorporação no PDP com a aprovação do líder 
do grupo

Realizar as inspecções MY IMS para manter e melhorar a suste-
ntabilidade das fábricas

Trabalhar eficazmente em equipa

Participar e interagir em PDAs e RCAs para melhorar a segu-
rança e estabilidade da fábrica

Providenciar informação adequada aos clientes sobre o pro-
gresso do trabalho

Providenciar apoio adequado durante situações de emergência 
no restabelecimento do funcionamento da fábrica

Assegurar que o histórico correcto da informação seja recolhi-
do de modo a melhorar as renovações / actualizações, sendo as 
peças sobressalentes em estado crítico substituídas 

Contribuir para as “conversas da caixa de ferramentas” para 
melhorar a segurança da fábrica

Contribuir e interagir  nas PDAs e RCAs para melhorar a segu-
rança e estabilidade da fábrica

Identificar oportunidades de melhoria contínua na própria área 
de trabalho

Habilitações Literárias

Décima Segunda Classe com a qualificação em Matemática, 
Ciências ou qualificação equivalente & certificado de aprovação 
de equipamentos NQF 4 (Selo Vermelho)

Experiência Mínima

Experiência mínima de 2 anos como técnico de equipamentos 
qualificado

Competências

Capacidade de Execução: Capacidade subjacente na imple-
mentação de uma estratégia / projecto ou trabalho quotidiano

Resolução de Problemas: É um processo passo-a-passo de 
definir um problema, procurar informação, e testar uma série 
de soluções até que o problema seja resolvido. Envolve pensa-
mento crítico, análise e persistência.

Auto-domínio: Assumir a responsabilidade de promover o 
próprio processo de crescimento através do desenvolvimento 
da autoconsciência, reflectindo, procurando informação e au-
tocorrecção.

Para concorrer, visite a lista de posições disponíveis, até ao dia 
25 de Fevereiro,  no website da sasol, 
www.sasolcareers.com, clique na opção Careers e seleccione 
Moçambique para ter acesso às vagas disponíveis.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS DE SAÚDE DA CIDADE
HOSPITAL GERAL DA POLANA-CANIÇO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS 

1. A Direcção do Hospital Geral da Polana-Caniço convida pessoas colectivas ou singulares, interessadas a apresentarem propostas 
fechadas para os concursos discriminados na tabela abaixo: 

2. Para o concurso limitado participam apenas pessoas singulares, micro, pequena e médias empresas inscritas no Cadastro Único de 
empreiteiros de obras públicas, fornecedores de bens e prestadores de serviços.

Objecto de 
Contratação

Data e Hora Valor 
do 

Documento 
de 

Concurso

Garantia 
Provisória

 e 
Validade

ModalidadeLimite de 
Entrega das 
Propostas

Abertura 
das 

Propostas

Posicionamento 
dos 

concorrentes

Fornecimento de 
serviços de sucção de 

águas negras
14/3/2022

8.30 horas

14/3/2022

9.00 horas

21/3/2022

9.00 horas

500,00MT
Não 

Requerida
Concurso de 

Pequena Dimensão 
N˚02/HGPC/

UGEA/22
Fornecimento 
de serviços de 

serralharia, 
carpintaria, pintura e 

pequenas obras

14/3/2022

10.30 horas

14/3/2022

10.45 horas

21/3/2022

10.30 horas

1.000,00MT
Não 

Requerida
Concurso Limitado 

N˚01/HGPC/
UGEA/22

Fornecimento 
de serviço de 
manutenção e 

reparação de viaturas 
e autocarro

14/3/2022
12.00 horas

14/3/2022
12.15 horas

21/3/2022
11.30 horas

1.000,00MT
Não 

Requerida
Concurso Limitado 

N˚02/HGPC/
UGEA/22

Fornecimento 
de serviço de 
manutenção 

preventiva, correctiva 
e reparação de 

equipamento de frio

15/3/2022

8.30 horas

15/3/2022

9.00 horas

22/3/2022

9.00 horas

1.000,00MT
Não 

Requerida
Concurso Limitado 

N˚03/HGPC/
UGEA/22

Fornecimento 
de serviço de 

manutenteção e 
reparação do elevador

15/3/2022
10.30 horas

15/3/2022
10.45 horas

 
22/3/2022
10.30 horas

1.000,00MT Não 
Requerida

Concurso Limitado 
N˚04/HGPC/

UGEA/22

Fornecimento de bens 
de manutenção  e 

reparação de viaturas 
e autocarro

15/3/2022
    12.00 horas

15/3/2022
  12.15 horas

22/3/2022
11.30 horas

1.000,00MT Não 
Requerida

Concurso Limitado
N°07/HGPC/

UGEA/22

Fornecimento de 
roupa hospitalar, 

fardamento e calçado 

16/3/2022
8.30 horas

16/3/2022
9.00 horas

23/3/2022
9.00 horas

1.000,00MT Não 
Requerida

Concurso Limitado
N°06/HGPC/

UGEA/22

a. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou levantá-los nesta Direcção, 
pela importância não reembolsável indicada na tabela acima, mediante apresentação de talão de depósito do Moza Banco conta nº. 
943532910001, em nome da mesma Direcção, para cada objecto a contratar.

3. O período de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias de calendário.

Local: Hospital Geral da Polana-Caniço - UGEA
Rua da Costa do Sol, n.º 437, 4° Andar

4. Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação 
de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.   

Maputo, aos 17 de Fevereiro de 2022

        A Autoridade Competente
( Ilegível )
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PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
ALUGUER DE VIATURAS

Concurso REF. 005/2022 – ESTRATEGIA DE TRANSPORTE – ANE

  
1. A JHPIEGO Mozambique convida por este meio empresas interessadas e elegíveis a manifestarem o 

seu interesse na apresentação de propostas em CARTA FECHADA para fornecimento de:

ALUGUER DE VIATURAS PARA ACTIVIDADES NOS DISTRITOS DAS PROVÍNCIAS DA ZAMBÉZIA, NAMPULA, 
SOFALA, MANICA, TETE E CABO DELGADO;

Zambézia  - 2 viaturas do tipo 4x4, de 5 -7 lugares 180 dias (Equivalente a 6 Meses) 

Nampula - 2 viaturas do tipo 4x4, de 5 -7 lugares 180 dias (Equivalente a 6 Meses)

Sofala - 1 viatura do tipo 4x4, de 5-7 180 dias (Equivalente a 6 Meses)

Manica – 1 viatura do tipo 4x4, de 5-7 180 dias (Equivalente a 6 Meses)

Tete – 1 viatura do tipo 4x4, de 5-7 180 dias (Equivalente a 6 Meses)

Cabo Delgado – 1 viatura do tipo 4x4, de 5-7 180 dias (Equivalente a 6 Meses)

Nota: A proposta deve conter Preço/Taxa diária incluindo combustível, motorista, Kilometragem 
ilimitada, pagamento de portagens. Viaturas em excelente condições com AC, cinto de segurança, extintor, 
seguros incluindo ocupantes e todos demais requisitos exigidos pela lei nacional para o efeito.

2. A manifestação de interesse está aberta a todos concorrentes legalmente registados e autorizados 
para prestação de serviços no âmbito de aluguer de viaturas (anexar documentação relativa). O 
processo será regido de acordo com as normas e procedimentos em vigor na Jhpiego Moçambique. 

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

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

5. Cadernos de encargos/informação adicional pode ser solicitado a partir do dia 15/2/2022 até ao 
dia 23/2/2022, pelo email: dulce.marrengule@jhpiego.org

6. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo, indicando a província pela qual concorre 
com o título “005/2022 ESTRATEGIA DE TRANSPORTE – ANE” até às 13.00 horas do dia 25 de 
Fevereiro de 2022, pelo que, as mesmas serão abertas em sessão reservada e dirigida por um Comité 

de Avaliação interno, criado para o efeito e, este processo será regido de acordo com as normas e pro-
cedimentos da Jhpiego Mozambique.

JHPIEGO Mozambique
Av. Armando Tivane, n.º 1588

Cell: 258 84 3123806
Maputo – Moçambique

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

DEPARTAMENTO DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

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

N.º Concurso
Nome do 

Concorrente
Objecto de Concurso

Valor de 

adjudicação 

incluindo IVA

01
Concurso Limitado n.º 

10/UGEA/TA/2021

CHIAU 

INVESTIMENTOS 

E SERVIÇOS

Prestação de serviços de 

impressão, acabamento e 

embalagem do Bolentim 
Informativo e Folhetos do 

Tribunal Adminisrativo 

   1.250.000,00MT

02

Ajuste Directo 
n.º11A000141/ 53/

DAq/TA/2021
INTELLICA, SA

Prestação de serviços de 

assistência técnica e manutenção 

de Sistemas Implementados para 

Sectores de Apoio do Tribunal 
Administrativo

6.022.388,97MT

Maputo, Fevereiro de 2022
Tribunal Administrativo

1492
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Projecto de Desenvolvimento Urbano do Norte de Moçambique (PUNM)

ANÚNCIO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

Referência: 02/IC/PUNM/21

Contratação de Oficial de Aquisições
1. O Governo de Moçambique (GdM), representado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS) com o suporte do Banco 

Mundial está a elaborar o novo Projecto de Desenvolvimento Urbano do Norte de Moçambique (PUNM), com vista a melhorar o acesso 

à infra-estrutura urbana e as condições de vida em cidades seleccionadas do Norte de Moçambique. Assim sendo, o FNDS pretende 

aplicar parte do financiamento para a contratação de um Oficial de Aquisições.
2. O objectivo da consultoria individual é contratar um Oficial de Aquisições para o novo Projecto de Desenvolvimento Urbano do Norte 

de Moçambique, com dedicação integral, para as fases de preparação, implementação e encerramento.
3. Nesse sentido, o FNDS convida Consultores Individuais interessados a submeterem as suas manifestaçãoes de interesse para esta 

posição. O Consultor (a) será responsável, entre outras por:
•	 Usando os Documentos de Concursos Padrão do Banco Mundial, preparar os Documentos de Concurso e Solicitação de 

Propostas (RFP) para o Projecto, incluindo actividades de apoio à Assistência Técnica. Isso deve incluir Formulários padronizados
 a serem usados para a cadeia de processamento de aquisições;

•	 Preparar e actualizar o Plano Anual de Procurement do Projecto;
•	 Elaborar os Anúncios de concursos (SPN) e Pedido de Manifestação de Interesses (REoI) quando necessário;
•	 Criar cadastro de fornecedores e consultores qualificados e actualizar periodicamente com base em novos anúncios e solicitações 

de consultores;
•	 Apoiar na elaboração de Termos de Referência e Especificações para as actividades de Procurement;
•	 Gerir todos os processos de aquisições no STEP, assegurando que as informações e documentos sejam inseridas de forma correcta, 

que os valores correspondam as estimativas reais de mercado, e que as etapas no STEP sejam cumpridas dentro, ou antes, dos prazos 
estipulados pelo sistema.

4. O consultor será seleccionado de acordo com os procedimentos do Banco Mundial, conforme definido no Regulamento de Aquisições 

para Mutuários de Operações de Financiamento de Projectos de Investimento de Bens, Obras, Serviços Técnicos Serviços de Consultoria, 

datado de Novembro de 2020, o método de contratação será Consultor Individual (IC).

5. Os critérios para avaliação de Manifestações de Interesse são:
•	 Nível de licenciatura em Economia, Gestão, Engenharia, Direito, Administração Pública, ou áreas afins;
•	 Possuir pelo menos cinco (5) anos de experiência na área de aquisições do sector público de Moçambique e com conhecimento 

profundo do Regulamento de Aquisições do Governo;
•	 Pelo menos dez (10) anos de experiência na área de aquisições com projectos financiados pelo Banco Mundial e parceiros Multi-

laterais;

•	 Possuir Experiência comprovada na Aquisição de Obras, em pelo menos 2 (dois) contratos de $ 5.000.000 cada; Aquisição de Bens 
em pelo menos dois (2) contratos de $ 1.000.000 cada e Selecção de Serviços de Consultores para firmas em pelo menos dois (2) 
contratos de $ 500.000 cada. Para os contratos acima, o candidato deverá apresentar a descrição dos contratos e seu valor; o nome 
do projecto em que foram contratados e o papel do candidato na contratação; e

•	 Fluente em Português e Inglês. 

6. As Informações adicionais e Termos de Referência poderão ser obtidos no endereço abaixo nos dias úteis, das 8.00 às 15.30 horas.    
O exterior do envelope contendo Manifestação de Interesse deve conter o seguinte: Oficial de Aquisições para o Projecto de 
Desenvolvimento Urbano do Norte de Moçambique (PUNM).

7. Os candidatos interessados com o perfil requerido deverão enviar as suas propostas de candidatura, que devem ser constituídas pelos 
seguintes documentos: (1) Carta de candidatura, (2) CV (3 páginas), (3) cópias de diplomas ou Certificados de qualificações académicas 
e 3 referências. As candidaturas deverão ser submetidas até ao dia 1 de Março de 2022, às 15.30 horas, para o endereço abaixo. 

Somente candidatos pré-selecionados serão contactados.

  Endereço:
                Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS) 
                Praça dos Heróis, Caixa Postal-1406, Rés do chão
                Edifício do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural
                Telefone: 21360957
                Email: procurement@fnds.gov.mz
              Maputo – Moçambique
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MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

Consultoria para a Realização de um Estudo sobre a Análise do Orçamento alocado 
aos hospitais centrados no tratamento da COVID-19 

Observatόrio Cidadão para Saúde (OCS) pretende contratar uma Instituição, Organização ou Empresa 
para levar a cabo uma consultoria para a realização de um Estudo sobre o orçamento alocado 
aos hospitais centrados no tratamento da COVID-19, que servirá para suportar a análise do 
processo da gestão das finanças públicas na implementação do plano de resposta à Covid-19. 

Qualificação 

O candidato deve reunir os seguintes critérios: 

− Experiência de trabalho com campanhas de advocacia e/ou programas de saúde; 
− Experiência em pesquisa na área de gestão e monitoria de finanças públicas no sector de 

saúde. 

Os consultores deverão submeter  a proposta composta por duas partes, nomeadamente:Proposta 
Técnica e Proposta Financeira. A proposta financeira deve ser apresentada em Meticais. 

As propostas podem ser submetidas fisicamente ou eletronicamente. 

• Fisicamente: 

As propostas devem ser submetidas em um (1) envelope selado, sendo obrigatório que o envelope 
tenha a identifcacao do Concorrente e a seguinte referência: “SRBC_ Estudo sobre o orçamento 
alocado aos hospitais que centrados no tratamento da COVID-19 – Proposta Técnica e 
Financeira”. O endereço físico para onde as propostas devem ser entregues é o seguinte:  OCS - Av. 
Agostinho Neto, 1122, RC, Maputo.  

• Eletronicamente: 

As propostas poderão ser enviadas para o seguinte email: info@observatoriodesaude.org / 
marta.simone@observatoriodesaude.org, com a identificação do Concorrente e a seguinte referência: 
“SRBC_ Estudo sobre o orçamento alocado aos hospitais centrados no tratamento da COVID-
19 – Proposta Técnica e Financeira”.  

 

Os termos de referência podem ser encontrados no site: www.observatoriodesaude.org  

Prazos: As propostas devem ser enviadas ate ao dia 28 de Fevereiro de 2022. 
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MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Consultoria para Realização de um Estudo sobre a Análise do Orçamento Alocado                                      
aos Hospitais Centrados no Tratamento da COVID-19

Observatόrio Cidadão para Saúde (OCS) pretende contratar uma Instituição, Organização ou Empresa 
para levar a cabo uma consultoria para a realização de um Estudo sobre o orçamento alocado aos 
hospitais centrados no tratamento da COVID-19, que servirá para suportar a análise do processo da 
gestão das finanças públicas na implementação do plano de resposta à Covid-19.

Qualificação

O candidato deve reunir os seguintes critérios:

-	 Experiência de trabalho com campanhas de advocacia e/ou programas de saúde;

-	 Experiência em pesquisa na área de gestão e monitoria de finanças públicas no sector de saúde.

Os consultores deverão submeter a proposta composta por duas partes, nomeadamente: Proposta 
Técnica e Proposta Financeira. A proposta financeira deve ser apresentada em Meticais.

As propostas poderão ser submetidas fisicamente ou electronicamente.

•	 Fisicamente:

As propostas deverão ser submetidas em um (1) envelope selado, sendo obrigatório que o envelope 
tenha a identifcação do Concorrente e a seguinte referência: “SRBC_ Estudo sobre o orçamento alo-
cado aos hospitais que centrados no tratamento da COVID-19 – Proposta Técnica e Financeira”. 
O endereço físico para onde as propostas devem ser entregues é o seguinte:  OCS - Av. Agostinho Neto, 
n.º 1122, R/C, Maputo. 

•	 Electronicamente:

As propostas poderão ser enviadas para o seguinte email: info@observatoriodesaude.org /                                 
marta.simone@observatoriodesaude.org, com a identificação do Concorrente e a seguinte referên-
cia: “SRBC_ Estudo sobre o orçamento alocado aos hospitais centrados no tratamento da CO-
VID-19 – Proposta Técnica e Financeira”. 

Os termos de referência poderão ser encontrados no site: www.observatoriodesaude.org 

Prazos: As propostas deverão ser enviadas até ao dia 24 de Fevereiro de 2022.
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MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

Consultoria para a Realização de um Estudo de Mapeamento dos desafios 
Enfrentados na Implementação de Políticas em Tempo de Crise e Apresentação de 

Estratégias de Minimização 

O Observatório Cidadão para Saude (OCS) pretende contratar uma Instituição, Organização ou 
Empresa que possa levar a cabo uma consultoria centrada na realização de um estudo de 
mapeamento dos desafios de implementação das políticas em tempo de crise e 
apresentação de estratégias de minimização, que servirão para suplementar a análise do 
processo de gestão das finanças públicas no âmbito  da implementação do plano de resposta a COVID 
19. 

Qualificação 

O candidato interessado deve reunir os seguintes critérios: 

− Experiência em campanhas de advocacia e/ou programas de saúde; 
− Experiência em pesquisa na área de gestão e monitoria de finanças públicas no sector da 

saúde 

Os consultores deverão submeter  a proposta, composta por duas partes, nomeadamente: Proposta 
Técnica e Proposta Financeira. A proposta financeira deve ser apresentada em Meticais. 

As propostas podem ser submetidas fisicamente ou eletronicamente. 

Fisicamente: 

As propostas devem ser submetidas em um (1) envelope selado. Em seguida, poderão ser 
submetidas via envelope fechado, sendo obrigatório que o envelope tenha a identificação do 
Concorrente e a seguinte referência: “SRBC_ Estudo de mapeamento dos desafios de 
implementação das políticas em tempo de crise e apresentação de de estratégias de 
minimização – Proposta Técnica e Financeira”. O endereço físico, para onde as propostas devem 
ser entregues, é o seguinte:  OCS - Av. Agostinho Neto, 1122, RC, Maputo.  

Eletronicamente: 

As propostas poderão ser submetidas via do email: info@observatoriodesaude.org / 
marta.simone@observatoriodesaude.org, com a identificação do Concorrente a seguinte referência: 
“SRBC_ Mapeamento dos desafios de implementação das políticas em tempo de crise e 
apresentação de estratégias de minimização – Proposta Técnica e Financeira”. 

Os termos de referência encontram-se no site: www.observatoriodesaude.org  

Prazos: As propostas devem ser enviadas ao enedereҫo acima, até ao dia 28 de Fevereiro de 2022. 
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Comunicado
Maputo, aos 18 Fevereiro de 2022

MONITORIA DE CONTINGÊNCIAS NA REDE DE ESTRADAS DE SOFALA, MANICA, NAMPULA, NIASSA, ZAMBÉZIA E TETE

Face ao Boletim nº 013/INAM-DAPT/250.2-CT/2022, de 16 de Fevereiro, emitido 
pelo Instituto Nacional de Meteorologia, dando conta da ocorrência de chuvas fortes 
que poderão atingir as províncias de Sofala, Manica, Nampula, Niassa, Zambézia e 
Tete, a Administração Nacional de Estradas (ANE-IP) efectuou a identificação das 
secções de estradas passíveis de ficarem afectadas.

Nestes termos a ANE, IP comunica que a partir do dia 18 de Fevereiro os troços 
de estradas que poderão ser intransitáveis até uma data a ser comunicada 
assim que as condições se mostrarem favoráveis, bem como as vias alternativas, 
constam do mapa em anexo, que poderá ser acedido nos jornais, rádios, Delegações 
Provinciais da ANE, IP, Sede dos Postos Administrativos e nos sites: www.mophrh.

gov.mz ou www.ane.gov.mz
A ANE-IP apela aos transportadores e ao público em geral, para a observância 
redobrada das medidas de precaução na condução de veículos em períodos 
chuvosos e ou de fraca visibilidade, sobretudo, em locais alagados e na aproximação 
de estruturas de drenagem.

PROVÍNCIA DE NAMPULA

Endereço :  Estrada de Angoche (R686) Bairro de Muahvire Expansão, Telefone: 82 3242720 Fax:  26212062

Contacto  do Representante: 82 458 1440/ 86 858 1440, email: celse22mabjaia@gmail.com 

Estrada Possíveis Danos
Possível Localização do 

Dano
Possíveis vias Alternativas

N104 - Nametil/Angoche
Corte nos desvios dos rios Nanhupo 
e Luazi.

Do Km 35 - 50 R686 - Nampula/Liupo e R689 - Liupo/Angoche

N324 - Boila/Rio Ligonha Erosão e corte da plataforma Do Km 6 - 75
R683 - Nametil/Chalaua e R680 - Chalaua/
Macane

R680 - Mecane/Chalaua
Galgamento e inundação da 
plataforma 

Do Km 40 - 45 N/C - Mecane/Messe/Chalaua

R687 - Corrane/Namige Erosão e corte da plataforma Km 3, 35 e 57 R689 - Liupo/Quixaxe e N/C - Quixaxe/Namige

R688 - Liupo/Quinga
Galgamento, inundação e corte da 
plataforma da estrada.

Do Km 35 - 40 Sem alternativa

R689 - Monapo/Cruz N104 (Angoche)
Inundação e arrasto de solos dos 
encontros da ponte sobre o rio 
Ampuece e erosão na plataforma.

Km 12
N12 - Monapo/Namialo, N1 - Namialo/Nampula e               
N104 -  Nampula/ Angoche

N105 - Cruz N12 (Monapo)/Ilha de 
Moçambique

Erosões na plataforma Do Km 10 - 15
N12 - Monapo/Nacala, R1169 - Nacala/Matibane,                 
R701 - Matibane-Mossuril e R699 - Mossuril/
Naguema

R690 - Cruz N105/Lunga

Galgamento, inundação e corte da 
plataforma da estrada

Km 20
R689 - Monapo/Quixaxe e R1155 - Quixaxe/
Lunga

R699 - Naguema/Mossuril Km 0.6, 2.5, 7.5 NC (Ntete)/Cruz R699 no Km 8.

R701 - Cruz R699/Matibane Baixa do rio Sanhote

R1169 - Matibane/CruzN12 (Nacala),                                 
N12 - Cruz R1169/Cruz N105 (Monapo),                             
N105 - Cruz N12/Cruz R699/Naguema e                               
R699 - Cruz N105/Cruz R701 (Namatinte)

R703 - Nacala-Velha/Memba Km 4, 23 e do Km 44 - 46. Sem alternativa

R697 - Memba/Nacarôa
Galgamento, inundação e corte das 
aproximações do pontão

Km 9
R705 - Memba/Cava  N/C Cava/Alua                                      
N1 - Alua/ Nacoroa

PROVÍNCIA DE ZAMBÉZIA

Endereço:  Av. da Resistência, n.º 601, Telefone: 24 215 244, Fax: 24 215 244, Quelimane 

Contacto do Representante: 84 582 4510/ 82 796 5635/ 87 582 4510, email: jgovanhica@gmail.com

Estrada Possíveis Danos
Possível Localização

 do Dano
Possíveis vias Alternativas

R640 - Zero/Mopeia

Danificação da Plataforma e Obras 
de Arte

Do km 20 - 40 Sem alternativa

R640 - Mopeia/Luabo/Nhacatiua
Do km 17 - 26.75, e 71 - 
115

Sem alternativa

R650 - Pinda/Megaza/Chire Do km 1 - 40 NC - Morrumbala/Megaza

R650 - Posto Chire/Milange Do km 1 - 110 R650 - Liciro/Sabelua/Chire

N322 - Zero/Morrumbala Do km 5 - 45.65
R1107/R652 - Lualua/Mepinha/Morrumbala e 
NC Chimuara/Sabe/Morrumbala

N322 - Morrumbala/Pinda/R. Chire Do km 5 - 35 R650 - Morrumbala/Megaza/Pinda

N324 - Malei/Maganja da Costa 
km 3.5 (Ponte sobre o rio 
Licungo)

N/C - Bive/Maganja da Costa                                                                                                 

N324 - Maganja da Costa/Mocubela
km 73 (Ponte sobre o rio 
Nipiode)

R651 - Mugeba/Mocubela   N/C - Malei/Maganja 
da Costa N324 - Malei/Maganja da Costa 

N324 - Mocubela/Magiga km 1 - 45
R652/R646/R1108 - Mocubela/Mulevala/Uape/
Mualama/ Magiga

N324 - Magiga/Rio Ligonha Do km 1 -134 R648 - Gilé/Nova Naburi

NC - Bive/Maganja da Costa Do km 15.5 - 69.2
R651/N322 - Mugeba/Mocubela/Maganja da 
Costa

R644 -  Maganja/Nante/Cariua Do km 20 - 28 e km 29 - 40 Sem alternativa

R645 - Maganja/Mabala 

Danificação da Plataforma e Obras 
de Arte

Do km 14 - 30 Sem alternativa

R643 - Namacurra/Macuse Do km 4 - 6; 9 - 20 e 30 - 38 Sem alternativa

R1118 - Namacurra/Forquia Do km 10 - 24 Sem alternativa

R654 - Regone/Namarrói Do km 1 - 32 
R1113/NC - Molumbo/ Missiasse/Regone e 
R1102 -  Gurué/Regone

R1102 - Regone/Gurúè Do km 1 - 30 
NC/R1113/R658 - Regone/Missiasse/Molumbo/
Magige/Gurúè

NC - Bive/Muaquiua Do km 8 - 50 N1/R651 - Bive/Mugeba/Muaquiua

R1117 - Tacuane/Muabanama Do km 12 - 43 Sem alternativa

R653 - Mocuba/Lugela 
km 19 (Povoado de 
Pandane) e km (Povoado 
de Nantuto)

R653 - Liciro/Tacuane/Lugela

R653 - Tacuane/Liciro Do km 19 - 26 N321/N11- Mocuba/Nibalaga/Liciro

R657 - Lioma/Rio Lúrio Do km 0 - 28 Sem alternativa

R650 - Milange/Molumbo Do km 50 - 80 R658 - Magige/Molumbo

R658 - Molumbo/Magige Do km 30 - 58
R1113/NC/R1102/N103 -  Molumbo/Missiasse/
Regone/Gurúè/Magige

R648 - Gilé/Etaga Nova Naburi Do km 1 - 95 N324 - Magiga/Rio Ligonha 

NC - Muandiua/Chire Do km 1 - 67 R650 - Milange/Chire

PROVÍNCIA DE SOFALA

Endereço: Estrada N6, Bairro da Manga, Caixa Postal 154 - Beira; Telefones Móvel: 82 330 2613, fixo:  23 302 613  

Contacto do Representante: 82 847 8310/84 219 3249, email: amdevesse.anesofala@gmail.com

Estrada Possíveis Danos
Possível Localização

do Dano
Possíveis vias Alternativas

N283 - Marromeu/Caia
Galgamento, danificação, corte e 
erosão da plataforma da estrada, solos 
escorregadios 

Do Km 0 - 30 Sem alternativas 

N283 - Caia/Sena/Chemba Galgamento, danificação, corte e 
erosão da plataforma da estrada.

Do Km 45 - 66 e 75 - 100 Sem alternativas 

R529 - Chemba/Chiramba Do Km 0 - 58 Sem alternativas 

R563 - Crz. N1/Parque de Gorongosa Danificação da Plataforma Do Km 7 - 9 Sem alternativas 

N6 - Mutua/Tica Erosão nos Taludes
Do Km 44 - 70, Baixa de 
Punguê

Sem alternativas 

N1 - Mantenga/Púnguè Erosão de taludes de ponte Rio Punguê Sem alternativas 

R1000 - Nhamatanda/Crz. N563
Galagamento da plataforma e 
estruturas do Rio Metuchira até ao 
Crz. R563

Rio Punguè, km 26, km 23, 
km 21, km 18.2, km 16, 

Sem alternativas 

N1 - Nhamapaza/Rio Zangue Erosão nos encontros da ponte Rio Nhamapaza, Km 0 Sem alternativas 

N261 - Nhamapaza/Macossa Galgamento e submersão do drift Rio Nhamapaza, Km 38.3 Sem alternativas 

R565 - Marínguè/Mulima
Corte da Estrada, submersão da 
plataforma e danificação de estruturas 
danificadas.

Do Km 22 - 68 Sem alternativas 

N1 - Rio Save/Muxúnguè
Erosão nos encontros da ponte, 
fissuração nos elementos da ponte. Km 50 Sem alternativas 

R520 - Guara Guara/Nhamuchindo
Galgamento, danificação, corte e 
erosão da plataforma da estrada.

Km 11 - 35 Sem alternativas 

R521 - Crz. N280/Crz.N1/Mangunde Do Km 0 - 44 e 88 - 99 Sem alternativas 

NC - Muxúnguè/Chibabava Do Km 21 - 30 Sem alternativas 

R520 - Inhamichindo/Grudja
Galgamento e inundação da 
plataforma da estrada.

Rio Chirezi Sem alternativas 

R1001 - Inhaminga/Casa Banana
Erosão nos acessos da Ponte sobre o 
Rio Mazamba

Km 28 Sem alternativas 

R564 - Gorongosa/Piro Submersão do Drift Km 42 Sem alternativas 

N283 - Chemba/Sena
Erosão, Danos na Plataforma 

Km 4 Sem alternativas 

R565 - Marínguè/Canxixe/Chemba Do Km 83 - 112 Sem alternativas 

R566 - Canxixe/Chiramba
Galgamento, danificação, corte e 
erosão da plataforma da estrada.

Do Km 15 - 28 Sem alternativas 

R529 - Chemba/Chiramba
Galgamento, danificação, corte e 
erosão da plataforma da estrada e 
acessos a Ponte do Rio Pompúe

Do Km 33 - 41 Sem alternativas 

R566 - Chiramba/Chindio Galgamento, danificação, corte e 
erosão da plataforma da estrada.

Do Km 45 - 56 Sem alternativas 

R970 - Catulene/Buzua Do Km 13 - Km 20 Sem alternativas 

N280 - Tica/Guara-Guara
Cortes e galgamento na plataforma de 
estrada.

Do Km 6 – 20 Sem alternativas 

R520 - Crz. N1/Grudja
Galgamento, danificação, corte e 
erosão da plataforma da estrada.

Do Km 22 - 31 Sem alternativas 

N282 - Muanza/Condoe/Inhaminga
Danificação da Plataforma, Cortes, 
Erosão da plataforma

Rio Chiniziua Sem alternativas 

NC - Crz. N282/Chinapaminpa/
Chiniziua Aumento do caudal do rio

Km 45 Sem alternativas 

N261 - Marínguè/Macossa Km 47 Sem alternativas 

R1001 - Inhaminga/Mazamba/Casa 
Banana

Erosão nos taludes de Acesso a ponte Km 28 Sem alternativas 

R1001 - Inhaminga/Mazamba/Casa 
Banana

Inundação da plataforma de estrada Do Km 66.52 - 77 Sem alternativas 

N282 - Dondo/Semacueza

Galgamento, danificação, corte e 
erosão da plataforma da estrada e 
danificação de aquedutos.

Kms 2.4, 7.6, 23.1,  26.5,  
31.1,  42.2

Sem alternativas 

Subida do nível do rio Rio Sangazi Sem alternativas 

R1003 - Crz. N6/Rio Savane Galgamento, danificação, corte e 
erosão da plataforma da estrada e 
danificação de aquedutos.

Do Km 26 - 31 Sem alternativas 

NC - Crz. R1003/Sengo Km 12 Sem alternativas 

R1005 - Chauaua/Marínguè Erosão dos encontros de ponte Km 41 Sem alternativas 

PROVÍNCIA DE MANICA

Endereço: Estrada perpendicular a N6, Bairro Centro Hípico, Telefone 25125017, Telefax nº 251 23949 – Chimoio

Contacto do Representante: 84 804 0830, email: iracemamascarenhas@hotmail.com 

Estrada Possíveis Danos 
Possível Localização

 do Dano
Possíveis Vias Alternativas

N260 - Cruz. N6/Munhinga
Erosão nos aterros dos acessos a 
ponte sobre rio Munhinga

km 45
N6/NC - Chicamba/Cadeado,                                   
R969,R964,R524 - Rotanda/Muoha/N260 
(Munhinga)

N260 - Dombe/Rio Mussapa
Galgamento, danificação da 
plataforma da estrada

km 135
N260/N6/N1/R521/R441 - Dombe/Chitausse/
Muchungue/Machaze/Espungabera

N260 - Dacata/Espungabera Submersão do drift sobre rio Buzi km 213
N260/N6/N1/R521/R441 - Dombe/Chitausse/
Muchungue/Machaze/Espungabera

R441 - Espungabera/Chaiva (Rio 
Mossurize)

Submersão do drift sobre rio 
Mossurize

km 33
R441/N260/N1/R521 - Espungaberra/Dombe/
Chitausse/Muchungue/Machaze/Espungabera

NC - Cruz. R521 (Chaiva)/Garagua Danificação da Plataforma Do km 0 - 45 Sem alternativa

NC - Cruz. N260/Central Mavuze Subida de caudal do rio Chichira km 15 N6 (Chimoio)/R523 - Macate/Central Mavuze

R952 - Cruz. R441/Mabzvissanga
Submerção do drifit sobre o rio 
Vumauze e danificação da Plataforma km 15.5 Sem alternativa

NC - Cruz. N7 (Catandica)/Cagore
Submersão do drift sobre o rio 
Inhazonia e danificação da Plataforma

km 12 (drift) e  plataforma 
do Km 0 - 20

Sem alternativa

R963 - Manica/Penhalonga

Galgamento e alagamento da 
plataforma da estrada

Do km 13.7 - 14.9

Sem alternativaNC - Cruz R963/Chua/Cruz. R963 Do km 0 a 30

NC - Cruz. R962/Machipanda Do km 4.6 - 5.1

R950 - Cruz. R529 (Massavala/Buzua)
Subida de caudal dos rios 
Nhamacombe, Muira e um drift

km 0.2, 10 e 69 R529 - (Inhacafula)/NC-Buzua

R529 - Cruz. N7/Nhacolo/Fronteira 
Sofala Alagamento do troço, plataforma 

escorregadia

km 22, 26, 41 e  45
Sem alternativa

NC - Cruz. R529 (Inhacafula)/Buzua Do km 25 -  45

PROVÍNCIA DE TETE

Endereço: Estaleiro da Ponte Samora Machel, Telefone: 25224060, Fax; 25224063  

Contacto do Representante: 82 387 2280, email: mateuspinastevo@gmail.com

Estrada Possíveis Danos
Possível Localização 

do Dano
Possíveis vias Alternativas

N322 - Madamba/Rio Chire

Erosão e danificação da plataforma Do km 105 - 141, a partir 
de Madamba

Sem alternativa Enchentes no rio Dziwe Dziwe
km 218, a partir  de 
Madamba

Desabamento da ponte sobre o rio 
Thoera 

km 175 (Distrito de 
Mutarara)

N302 - Matema/Vila Mualadzi

Erosões e danificação da plataforma Do km 133 - 143, a partir 
de Matema

Sem alternativa 

Subida do nível das águas do rio kms 178.7, 197 e 205, 

Sem alternativa Erosão dos acessos de desvio (Drift) 
provisório a ponte sobre o rio 
Calizipiri

 km 214, a partir de 
Matema

N303 - Bene/Zumbo

Erosão e danificação da plataforma

Do kms 36.7 - 44. 4, 46.4 
- 48.5, 58.1 - 66.8, 75.1 - 
77.2, 146.2 - 148.1, 150.6 
- 153.4 e 160.1 - 162.8.

Sem alternativa 

Inundação da Plataforma da estrada
km 317 ( sobre o rio 
Mulaudzi)

Sem alternativa 

R608 - Fíngoè/Chipera

Erosão e danificação da plataforma

kms 30 e 62, a partir de  
Fíngoé

Sem alternativa 

R603 - Daca/Furancungo
Do kms 18.3 - 24.5 e 29.8 
- 34.9

N302 - Matema/Furancungo

R604 - Madeia/Namicunga
Do km 71.6 - 83, a partir de 
Madeia

Sem alternativa 

R1059 - Ntengowambalame/Biri Biri
Do km 0 - 11, a partir de 
Ntengowambalame

Sem alternativa 

N7 - Tete/Zóbuè Desabamento da sobre o rio Révubuè.
km 7.6 (Limite entre as 
cidades de Tete e Moatize)

Estrada não classificada que da acesso a ponte 
Kassuende

R602 - Mphende/Mucumbura
Desabamento da ponte sobre o rio 
Caerezi

km 3.2 (Sede do Distrito de 
Mágoè)

Sem alternativa 

PROVÍNCIA DO NIASSA

Endereço:  Av. 25 de Setembro, n.º 219, Caixa Postal 192, Telefone:  271120579, Fax:  27221194, Lichinga

Contacto do Representante : 84 768 8370/86 768 8370, email: ozezela@gmail.com

Estrada Possíveis Danos
Possível Localização

 do Dano Possíveis vias Alternativas

R726 - Msawise/Matondovela

Galgamento, danificação da 
plataforma e erosões nos taludes e 
estruturas 

km 1.5 e do Km 75 - 100 R726 - Mecula/Matondovela

R729 - Nambilange/Majune
Kms 3, 5, 8, 10, 12, 14, 15 
e 17

N13 - Lichinga/Congerenge

R730 - Congerenge/Mintade/
Nambilange

Dos Kms 2.5 - 5, 8 - 12 e 
22 - 30.

R729 - Nambilange/Majune

R731 - Marrupa/Mecula
Kms 34, 51, 87, 115, 135, 
140 e 141

Sem via alternativa
N360 - Cuamba/Maua/Marrupa

Kms 10.5, 17, 30, 75, 122 
e 225.

R720 - Cuamba/Mecanhelas Kms 20.5, 17, 30 e 75.
R657 - Cuamba/Etatara                                                 
R1201 - Etatara/Mapanhira/Mecanhelas

R726 - Mussa/Muembe/Chiconono
Kms 5 - 10; 32, 38, 40, 45, 
50, 60 e 65. 

Sem via alternativa

R726 - Chiconono/Mavago
Kms 2, 10, 25, 35, 55, 60, 
70, 75.

NC - Majune/Mavago

R727 - Lichinga/Meponda Kms 4.5, 9.5, 12, 15 e 55.
Sem via alternativa

R728 - Ntoto/Cholue
Kms 2.5, 8, 10, 14 e de 
26 - 28.

R732 - Miala/Muembe Kms 10, 17, 22 e 30 R726 - Mussa/Muembe/Chiconono

R733 - Unango/Macalodge Do Km 46 - 50

Sem via alternativa

R734 - Metangula/Cobue
Kms 9.5, 10, dos 12 - 18, 
20.8, 42 e 75.

R735 - Cruz. R734/Lupilichi
Km 15, 18, 21, 22, 30, 45, 
60 e 74.

R1201 - Etatara/ Mepanhira/
Molumbo

Kms 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 
50 e 60.

R1207 - Lumbi/Chala
Kms 2, 2.9, 5, 8.5, 12, 14 
e 32

R1120 - Mecanhelas/Mepanhira Kms 17, 21, 27 e 32.

R1215 - Macalodge/Nova Madeira Km 20, 25, 30, 45 e 46

R1215 - Nova Madeira/Rio Rovuma Km 18, 19, 23, 28, 40 e 46

N/C - Majune/Mavago Km 10, 15, 32, 40, 79 e 80 R726 - Mussa/Muembe/Chiconono

N14 - Lichinga/Marrupa
Desabamento de um aqueduto em 
tubo ARMCO Km 68 N13/N360 - Lichinga/Cuamba/Marrupa

O Director-Geral
(Ilegível)

10014
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 Arrendamento de Residência

República de Moçambique
Tribunal Judicial da Província de Tete

Unidade Gestora Executora das Aquisições

Anúncio

1. O Tribunal Judicial da Província de Tete convida a todos interessados que reúnam os requisitos de elegibilidade a 

apresentarem propostas fechadas para o arrendamento de (1) uma residência localizada no Município de Angónia .

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações no Tribunal Judicial da Província de Tete, sito na 

Avenida Kenneth Kaunda, Caixa Postal n°02, Telefone 25223183, Cidade de Tete.

3. As propostas deverão ser acompanhadas dos seguintes documentos:

a) Título de Propriedade do imóvel;

b) Fotocópia autenticada de identificação, tratando-se de pessoas singulares;
c) Escritura pública ou documento equivalente em originais ou cópias autenticadas, 

            Tratando-se de pessoas colectivas;

d) Declaração reconhecida pelo Cartório Notarial de que não se encontra em nenhuma das situações de 

impedimento de contratar com Estado (Para pessoas singulares e colectivas);

e) Documento comprovativo da situação fiscal regularizada (pessoas singulares ou colectivas);
f) As propostas deverão ser entregues no endereço indicado no n.º 2 até ao dia 28 de Fevereiro do ano em 

curso, pelas 9.00 horas;

A Contratação será regida pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e 

Prestação de Serviços ao Estado, aprovados pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.

Autoridade Competente

 (Ilegível)
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RECRUTAMENTO

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

pessoal as seguintes posições; 

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

Localização: Moçambique para Cidade de Maputo.

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

área;

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

dinamismo:

• Boa aparência, apresentação, e capacidade de comunicação.

Candidatura 
• Os candidatos interessados deverão enviar as candidaturas para 

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

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

346



PUBLICIDADE20 Segunda-feira, 21 de Fevereiro de 2022

A Friends in Global in Global Health (FGH), Organização não-governamental, sem fins lucrativos que opera no 
sector da Saúde, apoiando as autoridades do Sistema Nacional de Saúde, em particular a Direcção Provincial de Saúde 
da Zambézia procura profissionais para provimento de uma vaga de Assessor Provincial para a Área de Monitoria 
e Avaliação, baseado na Direcção Provincial da Saúde da Zambézia.

Os candidatos interessados deverão enviar suas candidaturas acompanhadas de Carta de Apresentação, CV, Certificado 
de Habilitações Literárias pelo link https://www.emprego.co.mz/empregador/fgh-friends-in-global-health/ até 
ao dia 3 de Março de 2022. 

Apenas serão contactados os(as) candidatos(as) pré-seleccionados(as) na base dos documentos apresentados. 
FGH reserva-se o direito de fechar o processo antes do prazo, se tiver identificado o candidato ideal. 

1.   ASSESSOR PROVINCIAL PARA A ÁREA DE MONITORIA E AVALIAÇÃO (Baseado em Quelimane)

Principais Responsabilidades
	 Dar assistência técnica ao Chefe do Departamento Provincial de Planificação e Cooperação (DPPG), incluído 

a participação regular nas supervisões, análise de dados e outras actividades de rotina relacionadas com a 
monitoria e avaliação na Direcção Provincial de Saúde da Zambézia – DPSZ;

	 Apoiar a coordenação e gestão da informação, do conhecimento e planificação de recursos necessários para o 
DPPG construir a memória institucional, bem como fazer orientação programática;

	 Trabalhar com o DPPG para desenvolver e monitorar os planos de trabalho de Monitoria e Avaliação e garantir 
que estejam harmonizados com o Plano Nacional de Saúde e Plano Nacional de Tripla Eliminação da Transmissão 
vertical do HIV, Sífilis e Hepatite B em Moçambique 2020-2024;

	 Fortalecer a capacidade do DPPG em preparar análises e tabelas para relatórios trimestrais, semestrais e anuais;
	 Assessorar o levantamento de necessidade de informação para a implementação do Programa Nacional de 

Controlo de ITS, HIV e SIDA;
	 Apoiar o DPPG na gestão das actividades de monitoria e avaliação com os parceiros, incluindo a apoio aos 

Serviços Distritais de Saúde, Mulher e Acção Social (SDSMAS);
	 Apoiar a DPS na melhoria de qualidade de dados e nas formações ao nível dos distritos e pessoal das unidades 

sanitárias para a coleta de dados e elaboração de relatórios. Este processo deve respeitar os procedimentos 
estabelecidos pelo MISAU.

Requisitos
	 Licenciatura concluída na área da Saúde ou Estatística;
	 Especialização ou Mestrado em Saúde Pública é uma vantagem;
	 Experiência comprovada em Monitoria e Avaliação de no mínimo 3 anos;
	 Experiência no uso do SISMA (formulário de entrada de dados, fluxo, periodicidade) e familiaridade com outros 

sistemas informáticos usados na área de M&A do Sistema Nacional de Saúde de Moçambique;
	 Conhecimento de informática na óptica do utilizador (Excel, World, PowerPoint, gestor de correio electrónico);
	 Conhecimentos de inglês.

N.B

A FGH não cobra quaisquer valores aos candidatos a emprego, e distancia-se veementemente deste tipo 
de prática. Denuncie através do número 800 660 660, é grátis.
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A FRIENDS IN GLOBAL HEALTH – FGH, uma Organização Não-Governamental sem fins lucrativos, que desenvolve 
um trabalho de caris social na Província da Zambézia, procura um profissional para provimento da Vaga de Oficial de 
Sistemas de Informação para Saúde: Analista de Segurança Cibernética, baseado em Maputo.

Os candidatos interessados deverão enviar suas candidaturas acompanhadas de CV, Certificados de Habilitações 
Literárias, Cópia do BI, Declaração de Residência e Cartas de Recomendação pelo link 
https://www.emprego.co.mz/empregador/fgh-friends-in-global-health/ até ao dia 28 de Fevereiro de 2022. 

Tarefas:

•	 Participar no processo de desenvolvimento de softwares, instalação de redes e implantação de centros de dados 
focando-se em aspectos de segurança cibernética;

•	 Configurar sistemas de antivírus, firewalls, Centros de Dados e atualizações de software com uma mentalidade 
de segurança cibernética em primeiro lugar;

•	 Implementar melhores formas de proteger a infraestrutura de Tecnologia de Informação;
•	 Garantir que o sistema operacional e o software de bases de dados estejam configurados e atualizados de acordo 

com as orientações de segurança mais recentes do provedor e que todos os patches de segurança sejam testados 
e aplicados assim que disponíveis;

•	 Monitorar as redes de dados, computadores e aplicativos, procurando eventos e indicadores de tráfego que sina-

lizam intrusão;
•	 Executar testes de penetração (rede e aplicativos) para identificar vulnerabilidades e recomendar salvaguardas 

como medidas preventivas;
•	 Use ferramentas analíticas avançadas para determinar padrões emergentes de ameaças e vulnerabilidades;
•	 Manter actualizadas a documentação das directrizes, procedimentos e padrões de segurança;
•	 Garantir que todas as configurações de segurança cibernética recomendadas pelo PEPFAR estejam estritamente 

implementadas;
•	 Liderar treinamento de funcionários contra phishing e outras formas de ataque cibernético.

Qualificações e Habilidades:

•	 Licenciatura em Ciências de Computação (Informática, Engenharia Informática, Tecnologia de Informação ou 
semelhante);

•	 Mínimo de 5 anos de experiência em segurança cibernética;
•	 Certificação de sistema operacional baseado em Linux e segurança de rede (obrigatório);
•	 Excelentes habilidades de TI, incluindo conhecimento de redes de computadores, sistemas operacionais, implan-

tação de software, hardware e segurança;
•	 Conhecimento e compreensão dos riscos de segurança cibernética associados a várias tecnologias e maneiras de 

gerenciá-los;
•	 Bom conhecimento prático de várias tecnologias de segurança, como firewalls de redes e aplicativos, prevenção 

de intrusão e antivírus;
•	 Capacidade de usar raciocínio lógico para identificar os pontos fracos dos sistemas de TI, incluindo software de 

aplicação;
•	 Habilidades de comunicação escrita, por exemplo, para escrever relatórios técnicos e SOP de segurança;
•	 Capacidade de depuração de código para identificação das fragilidades de segurança;
•	 Conhecimento de instalação e configuração de MySQL, SQL Server, PostGre;
•	 Capacidade para formação independente e contínua em programas de certificação ou aquisição de novas com-

petências e conhecimentos;
•	 Capacidade de trabalhar de forma independente e realizar várias tarefas de forma eficaz;
•	 Fortes habilidades de comunicação oral e escrita em Português e Inglês.

Apenas serão contactados os(as) candidatos(as) pré-seleccionados(as) na base dos documentos apresentados. 
A FGH reserva-se o direito de fechar o processo antes do prazo, se tiver identificado o candidato ideal. 

NB: A FGH não cobra quaisquer valores aos candidatos a emprego, e distancia-se veementemente deste tipo 
de prática. Denuncie através do número 800 660 660, é grátis.
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A Peace Parks Foundation (PPF) é uma organização sem fins lucrativos 
estabelecida para facilitar a criação e o desenvolvimento das Áreas de 
Conservação Transfronteiriça (ACTF) na África Austral. A Peace Parks 
está actualmente a apoiar o desenvolvimento das áreas de conservação 
em Moçambique através de acordos de parceria com a Administração 
Nacional das Áreas de Conservação (ANAC).

A Peace Parks pretende contratar um Gestor do Projecto “Herding 
4 Health” baseado na sede do Parque Nacional de Banhine (PNB), 
reportando ao Administrador do Parque e ao Gestor do Projecto do  PNB 
e em termos Técnicos e Estratégicos ao Director: Programa “Herding 4 
Health”.

Requisitos: 
•	 Uma qualificação relevante com pelo menos cinco anos de expe-

riência numa função de gestão de projecto no desenvolvimento 
da cadeia de valor da agricultura, conservação, pastagem, saúde 
animal e gestão de animais;  

•	 Forte preferência para experiência na liderança e gestão, ideal-
mente, numa área de conservação, com experiência na admi-
nistração, gestão de uso de recursos naturais e gestão da vida 
selvagem;

•	 Auto-motivado com forte experiência em liderança e gestão de 
equipa, incluindo a capacidade para motivar, alcançar consenso, 
estabelecimento dos objectivos e gestão de desempenho e de 
projectos;

•	 Saber trabalhar em equipa sobre as condições de campo e de 
muita pressão;

•	 Habilidade demostrada no uso de tecnologias; 
•	 Carta de Condução;
•	 Bons conhecimentos de MS Office, sobretudo MS Word, MS Ex-

cel e MS PowerPoint;
•	 Bons conhecimentos de Português e Inglês e respectivas habili-

dades de comunicação, será uma vantagem; 
•	 Preferência será dada a candidatos fluentes em Changana.

Áreas de Desempenho: 
O Gestor do Projecto H4H será responsável pela implementação do 
Modelo H4H nas comunidades seleccionadas dentro e ao redor do 

Parque Nacional de Banhine. Esta será uma posição a tempo integral 
durante a vigência do contrato. 

Principais Áreas de Resultados
O Gestor do Projecto H4H PM será responsável pela execução e 
implementação do projecto, inlcuindo: recrutamento e gestão,  supervisão 
do orçamento, mobilização comunitária, envolvimento com as partes 
interessadas  e gestão geral do projecto e conformidade protocolar. O 
Gestor do Projecto deve assegurar a elaboração e implementação de 
acordos de gestão com as comunidades envolvidas onde for relevante, 
cumprimento dos resultados do projecto, submissão de relatórios 
de progresso conforme planificado e gestão do orçamento de acordo 
com o acordo de subvenção. O Gestor do Projecto deve assegurar a 
monitoria e avaliação dos indicadores identificados dos objectivos 
do projecto e os respectivos registos e relatórios. Caso alterações ao 
projecto sejam aparentes, o Gestor do Projecto deve propor, motivar e 
implementar as respectivas alterações ou acções correctivas conforme 
aprovado pelo Director: Programa Herding 4 Health. O gestor deve 
motivar as comunidades a aderirem ao programa. Deve garantir que as 
comunidades tenham o sentido de pertença do programa.

Competências Exigidas
1. Profissionalismo

a) Manter os mais elevados padrões éticos na execução do 
trabalho e garantir que todos os objectivos do projecto sejam 
cumpridos de acordo com o tempo programado; 

b) Manter relações decentes e profissionais com os 
trabalhadores, comunidades e outras partes interessadas, 
não obstante os desafios ou conflitos que possam ocorrer.

2. Planificação e Organização
a) Excelentes habilidades de gestão de projectos; 
b) Excelentes habilidades de gestão financeira, de pessoal e de 

relatórios;
c) Capacidade de adaptar a implementação do projecto em caso 

de atrasos ou interrupções de uma forma que ainda sejam 
alcançados os resultados do projecto;

d) Organizar e planificar os trabalhadores para garantir que o 
impacto do projecto seja alcançado;

3. Comunicação
a) Excelentes habilidades de comunicação para vários públicos, 

incluindo agricultores, líderes comunitários, trabalhadores e 
líderes governamentais e colegas e líderes do Projecto;

b) Capacidade de comunicar fluentemente em Inglês e 
Português e preferencialmente na língua local, Changana; 

c) Capacidade de comunicar aspectos técnicos e de gestão de 
projectos. 

4. Liderança
d) Habilidades de gestão e de supervisão demonstradas com 

capacidade de fornecer direcção clara e convincente e 
habilidade de empoderar outros para traduzir uma visão em 
resultados;

e) Capacidade de gerir e resolver conflitos com uma série de 
parceiros e trabalhadores, profissionalmente; 

f) Capacidade de implementar a gestão adaptativa por meio de 
tomada de decisões claras conducentes ao cumprimento dos  
objectivos e resultados do Projecto, não obstante os desafios 
que possam ocorrer;

g) Assumir a propriedade do projecto e trabalhar como um 
membro da equipa dentro da Equipa da  PPF e de H4H; 

h) Vontade e capacidade de aprender e aplicar novas 
competências; 

i) Capacidade de trabalhar de forma independente, com alta 
ética de trabalho, honestidade e confiabilidade.

Remuneração: Um pacote salarial competitivo será negociado com 
base nas qualificações e experiência. 

Os candidatos interessados poderão submeter uma carta de apresenta-

ção a detalhar o seu interesse e adequação para a posição, bem como o 
Curriculum Vitae em Inglês, com detalhes de contacto de 3 referência 
até ao dia 1 de Março de 2022 para: Peace Parks Foundation e-mail: 

applications@peaceparks.org 

Apenas CANDIDATOS PRÉ-SELECCINADOS serão contactados para en-

trevista
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GESTOR DO PROJECTO HERDING 4 HEALTH

PARQUE NACIONAL DE BANHINE
(Período do Contrato: Três Anos)

Escritório Sede: Avenida da Maguiguana, nº 32. CP 604, Tel.: +258 21.32.83.10. Fax: +258 21.32.83.11 - Maputo – Moçambique

Escritório Zambézia: Avenida dos Trabalhadores, nº 424, Tel. +258 24.21.71.00. Fax +258 24.21.71.01 - Quelimane - Moçambique

Escritório Sede: Avenida da Maguiguana, nº 32. CP 604, Tel.: +258 21.32.83.10. Fax: +258 21.32.83.11 - Maputo – Moçambique

Escritório Zambézia: Avenida dos Trabalhadores, nº 424, Tel. +258 24.21.71.00. Fax +258 24.21.71.01 - Quelimane - Moçambique
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A Peace Parks Foundation (PPF) é uma organização sem fins lucrativos 
estabelecida para facilitar a criação e o desenvolvimento das Áreas de 
Conservação Transfronteiriça (ACTF) na África Austral. A Peace Parks 
está actualmente a apoiar o desenvolvimento das áreas de conservação 
em Moçambique através de acordos de parceria com a Administração 
Nacional das Áreas de Conservação (ANAC).

A Peace Parks pretende contratar um Coordenador Comunitário basea-

do na sede do Parque Nacional de Banhine (PNB), reportando ao Admi-
nistrador do Parque.

Requisitos: 
•	 Uma qualificação relevante em comunidade com pelo menos cin-

co anos de experiência em trabalho comunitário;
•	 Ser moçambicano;
•	 Forte preferência para experiência na liderança e gestão de 

apoio comunitário, idealmente, numa área de conservação, com 
experiência na administração, gestão de uso de recursos natu-

rais e gestão da vida selvagem;
•	 Auto-motivado com forte experiência em liderança e gestão de 

equipa, incluindo a capacidade para motivar, alcançar consen-

so, estabelecimento dos objectivos e gestão de desempenho e de 
projectos; 

•	 Habilidade demostrada no uso de tecnologias; 
•	 Carta de Condução;
•	 Bons conhecimentos de Português e Inglês e respectivas habili-

dades de comunicação; 
•	 Preferência será dada a candidatos fluentes em Changana.

Áreas de Desempenho: 

•	 Planificação e gestão eficaz de relatórios sobre as actividades e 
orçamentos do departamento comunitário;

•	 Desenvolvimento e implementação de uma estratégia para apoio 
e desenvolvimento comunitário;

•	 Realização e análise de uma avaliação de base de todas as comu-

nidades da zona tampão e algumas no interior do Parque; 
•	 Assegurar boa comunicação e relação com as comunidades e go-

verno local onde for relevante para prevenir e minimizar situa-

ções de conflitos;
•	 Estabelecer, capacitar e assegurar o funcionamento efectivo dos 

comités de gestão comunitária e de uso de recursos naturais;
•	 Mobilização e sensibilização das comunidades em relação à con-

servação;
•	 Apoio na implementação do Projecto “Herding for Health”;
•	 Identificação e implementação das principais actividades de 

meios de vida (ex: Agricultura de Conservação, abastecimento 
de água, etc).

Remuneração: 

Um pacote salarial competitivo será negociado com base nas qualifica-

ções e experiência. 

Os candidatos interessados poderão submeter uma carta de apresenta-

ção a detalhar o seu interesse e adequação para a posição bem como o 
Curriculum Vitae em Inglês, com detalhes de contacto de 3 referências 
até ao dia 1 de Março 2022 para: Peace Parks Foundation e-mail: 
applications@peaceparks.org 

Apenas CANDIDADTOS PRÉ-SELECCINADOS serão contactados para 
entrevista.

TERMOS DE REFERÊNCIA
COORDENADOR COMUNITÁRIO

Gestão eficaz e eficiente do Departamento
•	 Desenvolver e implementar uma estratégia de curto, médio e 

longo prazo para o apoio e desenvolvimento comunitário;
•	 Realizar e analisar uma avaliação de base de todas as comunida-

des residentes dentro e ao redor do Parque que fará parte da to-

mada de decisões, estratégia, monitoria e avaliação do programa 
de desenvolvimento comunitário;

•	 Desenvolver um Plano Anual de Actividades e respectivo 
Orçamento;

•	 Fornecer feedback imediato à Unidade de Implementação do 
Programa sobre quaisquer eventos de realce;

•	 Submeter relatório mensal à Unidade de Implementação do 
Programa até dia 3 sobre as actividades mensais do departa-

mento, as observações e recomendações e a planificação; 
•	 Submeter um relatório trimestral detalhado à Unidade de 

Implementação do Programa incluindo: Progresso do Plano de 
Actividades e Orçamento; 

•	 Tomar as acções necessárias para o cumprimento do plano de ac-

tividades e do orçamento, implementação de medidas correctivas 
conforme necessário e informar a Unidade de Implementação do 
Programa de possíveis alterações ou alterações confirmadas;

•	 Gerir os subordinados assegurando a produtividade e uso efi-
ciente e eficaz dos recursos;

•	 Assegurar o controlo financeiro e documental eficiente.

Comunicação e Articulação quanto à Zona de Protecção

•	 Funcionar como uma pessoa de ligação entre o Parque e as comu-

nidades através do uso eficaz do pessoal de apoio (subordinados 
e facilitadores comunitários) e estruturas comunitárias existentes. 

•	 Estabelecer, capacitar e assegurar o funcionamento eficaz dos co-

mités de gestão comunitária e uso de recursos naturais.
•	 Ser o ponto de ligação para o fluxo de informações entre o Parque e 

as comunidades. Assegurar a comunicação de todas as informações 
a todas as partes afectadas  (incluindo a Unidade de Implementa-

ção do Programa) e tomar medidas conforme necessário;
•	 Encorajar e facilitar reuniões regulares da comunidade da Zona  de 

Protecção;
•	 Facilitar, desenvolver e implementar acordos comunitários, regras 

e obrigações  da Zona de Protecção, com foco específico no uso sus-

tentável e conservação;
•	 Mobilizar e sensibilizar as comunidades em relação à conservação;
•	 Facilitar e implementar a adesão ao limite da Zona de Protecção;
•	 Criar uma forma integrada e eficaz de trabalho com outros depar-

tamentos do governo e outros fornecedores de serviços dentro da 
Zona de Protecção; 

•	 Assegurar que a contratação da mão-de-obra seja bem comunica-

da, gerida e distribuída de forma justa entre as comunidades. 

Gestão de Conflito

•	 Assegurar boa comunicação e relação com as comunidades para 
prevenção e minimização de situações de conflitos;

•	 Identificar possíveis situações de conflito e implementar medidas 
para reduzir risco de conflito;

•	 Implementar, monitorar e reportar eventos de conflito homem/
fauna bravia e respectivas medidas preventivas;

•	 Interagir proactivamente com e apoiar o departamento de Protec-

ção e solicitar apoio conforme necessário na gestão de Conflito Ho-

mem/Fauna Bravia;
•	 Fornecer apoio e formação proactiva e reactiva a comunidades em 

relação ao CHFB; 
•	 Gerir situações de conflicto, conforme ocorrerem;

Programa de Sensibilização Ambiental

•	 Implementar um Programa de Sensibilização Ambiental.
•	 Impressão e distribuição do manual e materiais de informação de 

Sensibilização Ambiental.
•	 Implementar eventos escolares, incluindo competições, roadshows 

de filmes e passeios de observação de animais no Parque.
•	 Investigar e implementar sinergias com outras áreas de conserva-

ção.

Gestão da Zona de Protecção

•	 Desenvolver e garantir a implementação do Plano de Maneio da 
Zona de Protecção.

•	 Assegurar a sensibilização das comunidades e observância das Re-
gras e Regulamentos da Zona de Protecção conforme definido no 
plano.

•	 Apoiar o processo para identificar e implementar corredores de 
conservação comunitária ligando a várias ACTFs. Isto incluirá co-
municações com as comunidades, implementação de projectos de 
desenvolvimento comunitário dentro e ao redor dos corredores e 
gestão de conflito; 

•	 Melhorar a criação de empregos, ligações entre as comunidades e  
acesso ao mercado e melhoria das condições sustentáveis de vida;

•	 Facilitar a identificação de iniciativas comunitárias para a Zona de 
Protecção que sejam viáveis e sustentáveis e que melhorarão a co-
munidade da Zona de Protecção, mantendo os objectivos de con-
servação;

•	 Facilitar que as iniciativas sejam conduzidas e pertençam às comu-
nidades enquanto se facilita o desenvolvimento a partir do conceito 
até aprovação na implementação;

•	 Monitorar e fazer o acompanhamento das actividades planificadas 
e desenvolvimentos organizacionais;

•	  Prestar apoio e orientação e apresentar os respectivos relatórios;
•	 Informar os Administradores dos distritos e as direcções da Agri-

cultura sobre o ponto de situação da Zona de Protecção e a necessi-
dade da aprovação pelo Parque de quaisquer desenvolvimentos da 
Zona de Protecção;   

•	 Monitorar quaisquer possíveis desenvolvimentos da Zona de Pro-
tecção e assegurar a sua aprovação pelo Parque e pelo Distrito e o 
respectivo alinhamento com o Plano de Maneio da Zona de Protec-
ção;

•	 Monitoria e Avaliação: Assegurar a realização das avaliações so-
cioeconómicas de base para cada projecto antes do início da res-
pectiva implementação.

Agricultura e Programas de Irrigação

•	 Investigar e propor programas agrícolas na zona tampão/ligados 
ao programa de reassentamento.  Consideração será dada aos pro-
gramas de irrigação manual ou solar; 

•	 Implementar projectos de Agricultura de Conservação na Zona 
tampão;

•	 Assegurar a monitoria contínua e relatórios sobre os programas 
agrícolas; 

•	 Assegurar a manutenção de registos precisos da produção de cul-
turas;

•	 Resolver quaisquer problemas relativos à implementação da agri-
cultura;

•	 Desenvolver um plano de continuidade e sustentabilidade para o 
programa agrícola após a conclusão do reassentamento;

•	 Massificar o uso de culturas resistentes à seca.

Apoio ao Programa de Desenvolvimento de Transferência

•	 Analisar os resultados do estudo comunitário de base e trabalhar 
com as comunidades, líderes comunitários e funcionários do go-
verno para desenvolver uma estratégia de desenvolvimento comu-
nitário que apoiará o restabelecimento e melhoria dos meios de 
vida das comunidades que solicitarem a transferência dos limites 
do Parque;

•	 Identificação de potenciais pólos de transferência e desenvolvi-
mento;

•	 Assegurar terra suficiente para casas, agricultura e pastorícia;
•	 Assegurar serviços apropriados de ensino, saúde e água em linha 

com a política do GdM. Isto pode incluir instalação de furos de água 
incluindo com vista a assegurar que os animais não precisem en-
trar nos limites do Parque; 

•	 Transporte e compensação pela transferência e reconstrução dos 
activos físicos;

•	 Desenvolvimento de viveiros comunitários e/ou Distribuição e 
plantio de fruteiras;

•	 Identificação e desenvolvimento de programas adequados de de-
senvolvimento de meios de vida incluindo projectos agrícolas (ex: 
agricultura de irrigação e de conservação) e outros projectos de 
geração de rendimentos  (ex: apicultura etc.);

•	 Gestão de compensação e/ou medidas físicas para a protecção de 
túmulos e locais religiosos/tradicionais; 

•	 Apoio e facilitação de eventos e cerimónias comunitários tradicio-
nais;

•	 Implementação de um sistema de monitoria pós-transferência do 
bem estar comunitário e sustentabilidade do reassentamento.

COORDENADOR COMUNITÁRIO
PARQUE NACIONAL DE BANHINE
(Período do Contrato: Três Anos)

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

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
2º CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE HANIFA ISMAEL PANACHANDE 
NARCY e HASSANE HASSANE EMICHANDE GUELLÁ

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de dezasseis do mês de Dezembro do 
ano dois mil e vinte e um, lavrada de folhas cinquenta e nove e seguintes, do livro de notas para 
escrituras diversas número trezentos e quarenta e três, traço “B” do Segundo Cartório Notarial 
de Maputo, foi lavrada perante JUDITE ELIAS MONDLANE MATCHABE, Conservadora e Notária 
Superior em exercício no referido Cartório, uma Habilitação de Herdeiros por óbito de HANIFA 
ISMAEL PANACHANDE NARCY, de setenta e seis anos de idade, falecida a trinta e um de Outubro 
de dois mil e nove no Hospital Central de Maputo, natural de Inhambane e de nacionalidade 
moçambicana, que teve como última residência no Bairro Central, filha de Ismael Panachande 
Narcy e Amina Ismael Salé e HASSANE HASSANE EMICHANDE GUELLÁ, de oitenta e quatro 
anos de idade, falecido a trinta de Julho de dois mil e vinte e um, no Hospital Polana Caniço, 
de nacionalidade moçambicana, que teve como última residência na cidade de Maputo, os 
quais eram casados entre si. Os de cujus não deixaram testamento ou quaisquer disposições 
que manifestam a sua última vontade. São declarados como herdeiros universais, seus filhos: 
SANDRO HASSANE GUELLÁ, solteiro, maior, natural de Maputo, onde reside e DÁRIO ISMAEL 
HASSANE, solteiro, maior, natural de Maputo, onde reside.
Que não existem outras pessoas que prefiram aos indicados herdeiros nem quem com eles 
possam concorrer na sucessão e da herança fazem parte bens  móveis e imóveis.

Está Conforme

Maputo, aos dezasseis de Dezembro de dois mil e vinte e um
A Conservadora e Notária Superior

(Ilegível)
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Faz saber que correm éditos de 

trinta (30) dias, a contar da data da 
afixação deste edital, citando ELVIRA 
NHANCUPE, solteira, maior de idade 
e com última residência conhecida no 
Bairro Chiboene, actualmente em parte 
incerta, para no prazo de dez (10) dias, 
findo que seja o dos éditos, contestar, 
querendo, a petição inicial que se 
encontra arquivada no Cartório deste 

Tribunal à sua disposição, podendo 
levantá-la dentro das horas normais de 
expediente, nos Autos em Processo 
de Acção Declarativa de Simples 
Apreciação nº 60/ADSA/20, que por 
este Tribunal lhe move o autor LUÍS 
BITONE NAHE, sob pena de, não o 
fazendo, correrem subsequentes termos 
processuais até final, nos termos dos 
artigos 247 e 248, nº 2, ambos do CPC.

Para constar passou-se o presente 
edital e outros de igual teor que vão ser 
legalmente fixados.

Moamba, aos 19 de Janeiro de 2022
O Juiz-Presidente

dr. Cirilo João Massingue

A Escrivã
drª Andrieta J. Matusse
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO
TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO DA MOAMBA

EDITAL

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
SERVIÇO DE JUSTIÇA E TRABALHO

CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL E NOTARIADO DE 
KATEMBE

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE 
JOSÉ USSENE MUCORI

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura do dia vinte e cinco de Janeiro 
de dois mil e vinte e dois, exarada de folhas um e três do livro de notas para escrituras 
diversas número dez “A”, da Conservatória do Registo Civil e Notariado da KaTembe, perante 
HENRIQUES JOSÉ MALUANA, Conservador e Notário Superior do referido Cartório, foi 
celebrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de JOSÉ USSENE MUCORI, 
de causa natural, solteiro, maior, que era natural de Mecanhelas, residente que era na 
KaTembe, quarteirão quatro, casa número trinta e seis, cidade de Maputo, filho de Ussene 
Mucori e Anita Uassine, sem ter deixado testamento ou qualquer outra disposição da sua 
última vontade.
Que deixou como única e universal herdeira, sua filha ASSUBIANA JOSÉ USSENE, solteira, 
maior, natural de Mecanhelas e residente na cidade de Maputo, Bairro, quarteirão quatro, 
casa número trinta e seis, distrito Municipal KaTembe, que segundo a lei não há pessoas que 
prefiram ou que possam concorrer a esta sucessão em relação à indicada herdeira.
Que da referida herança fazem parte bens móveis e imóveis.

Está Conforme

KaTembe, aos 26 de Janeiro de 2022

O Notário
(Ilegível)

1911

O MERITÍSSIMO DR. CIRILO JOÃO MASSINGUE, JUIZ-PRESIDENTE DESTE TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO DA MOAMBA
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PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ZONA PORTUÁRIA DA CIDADE DA BEIRA 

RAFAEL DOS SANTOS | + (27) 72 400 5462

ANA MESQUITA | +(258) 86 1667119

Tamanho do Terreno 6.100 m²
 
 

Área Bruta Locável 5.643,36 m² 

A SER COLOCADO EM LEILÃO:
17 DE MARÇO 2022 | 12:00

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo

13ª Secção Comercial

ANÚNCIO
Torna-se público, que pela Décima Terceira Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo 
correm éditos fazendo saber que no dia 8 de Março de 2022, pelas 9.30 horas, na Sala de Sessões desta 
Secção será realizada a abertura de propostas em carta fechada, pela primeira vez, pelo preço mínimo de 
4 910 000,00MT (quatro milhões, novecentos e dez mil meticais), para a venda em hasta pública do 
imóvel penhorado nos Autos de Execução Ordinária nº 15/20-B, movidos pelo exequente NOSSO BANCO, 
SOCIEDADE EM LIQUIDAÇÃO, contra a executada MILO RAJABALI, residente no Bairro da Matola “A”, Qº nº 
29, casa nº 721, província de Maputo, com a seguinte designação:

Verba única

Imóvel registado na Conservatória do Registo Predial de Maputo, descrito sob o nº 59881, a fls. 188 verso 
do livro B/203, e inscrito sob nº 88135, a fls. 40 verso do livro G/105 a favor do executado Milo Rajabali, 
e foi constituída uma hipoteca inscrita provisoriamente sob o nº 81197, fls. 25 do livro C/111, a favor do 
exequente Nosso Banco, SA, Sociedade em Liquidação.

Todas as propostas em carta fechada, deverão ser entregues até esse momento, no Cartório da 13ª Secção 
Comercial do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, sito na Av. 25 de Setembro, nº 916, 4º andar, porta 402, 

direito, cidade de Maputo, durante as horas normais de expediente, pelas pessoas interessadas na compra 
do referido imóvel, bem como ficam notificados aqueles que nos termos do artº 876º nº 2 do CPC, podiam 
requerer a adjudicação, bem assim aos titulares de qualquer direito de preferência na alienação do bem 
penhorado para, querendo, exercerem o seu direito no acto da praça.
O imóvel pode ser apreciado na Rua do Embondeiro, parcela 141/5, R/C, Bairro da Costa do Sol-Triunfo, 
cidade de Maputo, devendo contactar o fiel depositário, Dr. Célio Pimentel, colaborador do exequente, com 
domicílio legal no Banco de Moçambique, Av. 25 de Setembro, 4º andar, cidade de Maputo.

Maputo, aos 31 de Janeiro de 2022

A Secretária Judicial
Lúcia Monjane

Verifiquei

A Juíza de Direito
Maria da Luz
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

9ª SECÇÃO

ANÚNCIO

Pela Nona Secção deste Tribunal correm éditos de trinta 
dias, citando SEVEN SEAS, LDA, com sede no Bairro Central, 
Av. Amílcar Cabral, nº 1423, representada por Daniel 
Fernando Zimba, nesta cidade, 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, 
pagar ao exequente FRIENDS IN GLOBAL HEALTH (FGH) 
LLC, Organização Não Governamental (ONG), a quantia de 
285 012,00MT, (duzentos e oitenta e cinco mil e doze 
meticais), em dívida nos Autos de Acção Executiva para 
Pagamento de Quantia Certa Sob Forma Ordinária nº 
61/2021/D, que por esta Secção lhe move ao referido 
exequente, ou no mesmo prazo nomear ao penhora bens 
suficientes para tal pagamento e do mais que acrescer ou 
deduzir a oposição que tiver, nos termos do artigo 812º e 
seguintes do CPC, sob pena de não o fazendo se devolver 
esse direito à exequente, prosseguindo a execução seus 
termos, conforme tudo melhor consta do duplicado da 
petição inicial que se encontra à disposição do executado 
no Cartório desta Secção, podendo ser levantado dentro 
das horas normais de expediente.

Maputo, aos dez de Fevereiro de dois mil e vinte e dois

O Ajudante de Escrivão de Direito
Augusto Armando Nhanengue

Verifiquei
A Juíza de Direito

Drª Liliana Gina dos Santos Mazalo
1500
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ANÚNCIO DE CONSULTORIA PARA NOVO IMG

1- Introdução

A WLSA Moçambique em parceria com o Fórum Mulher, a ROSC, Associação das Mulheres de Carreira Jurídica (AMMCJ) 
e o CIES no âmbito do PAANE II está a desenvolver um Projecto denominado Enriquecendo a Participação Activa da 

Sociedade Civil para a promoção da igualdade de género e o empoderamento das mulheres e raparigas.   Ele está sendo 
executado em alguns distritos da província de Inhambane; Sofala; Cabo Delgado; Niassa e Tete .  O mesmo pretende 
ampliar a participação activa e efectiva das organizações da Sociedade Civil no acompanhamento, monitoria e advocacia 
das políticas públicas nas áreas temáticas da Violência de Género (VG,) Interrupção Voluntária de Gravidez (IVG)e 
Casamentos Prematuros (CP)  

No contexto do projecto pretende-se realizar uma consultoria visando a actualização dos Índices Municipais de Género 
(IMG)  já elaborados em 2020 visando contribuir  para o fortalecimento do sistema de recolha de dados estatísticos nas 
autarquias, asssim como os mecanismos e iniciativas postos em prática ou a implantar visando atenuar as disparidades 
de género.

2 - Objectivo do Trabalho
Elaborar o Índice Municipal de Género (IMG) nas autarquias indicando as ferramentas para a sua execução, o seu 
acompanhamento, monitoria, avaliação e acções de advocacia por parte das OSC. 

3 - Resultados Esperados

- Produção do novo IMG definindo metodologias detalhadas e ferramentas de recolha de informação;
-Produção do novo IMG, definindo  diversos indicadores (estruturais, de resultados e de processo) que permitam aferir 
em   números informações consideradas pertinentes para se atingir a igualdade de oportunidades nas autarquias.

4 - Envio das propostas

As propostas técnicas e financeiras deverão ser enviadas aos seguintes endereços electrónicos:
loforteana@gmail.com ;  claradiogo.mz@gmail.com até ao dia 7 de Março de 2022.

Os termos de referência da consultoria poderão ser solicitados através destes mesmos endereços. 

5 - Perfil do Consultor

O (a)  consultor (a) para a elaboração do Índice Municipal de Género deve possuir as habilitações e competências que 
a seguir se descrevem:

•	 Conhecimento profundo da abordagem de género e direitos humanos nos planos e programas;

•	 Qualificação mínima com grau de mestrado em Ciências Sociais;
•	 Experiência demonstrada há mais de 5 anos na área da realização de avaliação de programas, planificação e 

produção de estatísticas na perspetiva de género;

•	 Excelentes habilidades analíticas;

•	 Conhecimento do contexto em que a sociedade civil e os municípios operam em Moçambique. 

Maputo, aos 21 de Fevereiro de 2022
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Número do Concurso 
Modalidade

Objecto de Contratação Concorrente adjudicado
Valor 

adjudicado  
incluindo IVA

52A002341/CP/005/2021
Fornecimento , montagem, treinamento e 
manutenção de equipamento de laboratório 
para Faculdade de Veterinária da UEM

TIÓNICA MOÇAMBIQUE, LDA 1.631.089,00

52A00241/CP/09/2021
Fornecimento e montagem de equipamento 

informático ao Programa da SIDA 

Lote I - TRIANA BUSINESS 
SOLUTIONS, LDA

80.013,84

Lote II - REAL BUSINESS, LDA 88.766,73

Lote III - DATASERV, LDA 90.256,14

Lote IV - REAL BUSINESS, LDA 94.764,15

Lote V - JMC STATIONERY, LDA 110.937,00

Lote VI - DATASERV, LDA 114.394,41

Lote VII - JMC STATIONERY, LDA 68.200,00

Lote VIII - TRIANA BUSINESS 
SOLUTIONS, LDA

88.487,14

Lote IX - DATASERV, LDA 93.404,61

Lote X - JMC STATIONERY, LDA. 101.020,00

Lote XI - IMOSYSTEMS STATIONARY, 
LDA.

122.850,00

Lote XII - DATASERV, LDA. 132.235,74

Lote XIII - DATA CELL, LDA 31.590,00

Lote XIV - TRIANA BUSINESS 
SOLUTIONS, LDA

55.318,88

Lote XV - DATASERV, LDA 62.969,40

Lote XVI - REAL BUSINESS 4.043,52

Lote XVII - JMC STATIONERY, LDA 8.603,00

Lote XVIII - TRIANA BUSINESS 
SOLUTIONS, LDA.

11.725,07

Lote XIX - JMC STATIONERY, LDA 2.500,00

Lote XX - DATASERV, LDA 2.334,15

Lote XXI- TRIANA BUSINESS 
SOLUTIONS, LDA

2.494,44

52A002341/CP/010/2021
Fornecimento de serviços de agenciamento e 

de passagens aéreas ao Programa da SIDA 

Lote I - COTUR - COMÉRCIO E 
AGENCIAMENTO DE VIAGENS, LDA

5.000.000,00

Lote II - SIMARA TRAVEL & TOURS, 
LDA

5.000.000,00

Lote III - TARA TRAVEL, LDA 5.000.000,00

52A002341/CP/015/2021

Fornecimento de géneros alimentícios, 
produtos de higiene e limpeza , panificação e 
gás doméstico para estudantes bolseiros da 

Universidade Eduardo Mondlane

Lote I - SONCHEN COMERCIAL, EI 3.335.600,00

Lote II - KAWENDY, LDA 8.782.440,00

Lote III - SUPERMERCADO JULY, LDA 13.324.266,48

Lote IV - MOPLUS COMÉRCIO E 
SERVIÇOS, EI

5.324.500,00

Lote V - PADARIA PÃO DE LENHA 525.710,00

Lote VI - BONGAS MOZ, LDA 1.495.500,00

Lote VII - PROCHEM, LDA 5.213.898,65

CR52A002341CP2982021
Fornecimento de serviços de agenciamento 
e fornecimento de passagens aéreas para a 

Universidade Eduardo Mondlane 
SIMARA TRAVEL AND TOURS, LDA 9.000.000,00

CR52A002341CP3002021
Fornecimento de material de escritório e 
toneres a Universidade Eduardo Mondlane

Lote I - IMOSYSTEMS STATIONARY, 
LDA

6.817.150,00

  Lote II - GOLDEN TOUCH 5.817.337,38

CR52A002341CP03082021
Fornecimento de serviços de limpeza e 

recolha de resíduos sólidos na Universidade 
Eduardo Mondlane

Lote I - SÓ DETERGENTES, LDA 1.791.336,00

Lote II - SÓ DETERGENTES, LDA 3.317.472,00

Lote II - SÓ DETERGENTES, LDA 82.368,00

Lote IV - ELECCOL, LDA 263.400,00

Lote V - SÓ DETERGENTES, LDA 967.596,00

Lote VI - CLEAN ÁFRICA, LDA 156.000,00

Lote VII - SÓ DETERGENTES, LDA 276.456,00

Lote VIII - CLEAN ÁFRICA, LDA 468.000,00

Lote IX - GOLDEN CLEANING, LDA 381.888,00

Lote X - GOLDEN CLEANING, LDA 238.680,00

Lote XI - GOLDEN CLEANING, LDA 175.500,00

Lote XII - ZACI ENGENHARIA E 
INFRA-ESTRUTURAS , LDA 251.551,08

Lote XIII - ZACI ENGENHARIA E 
INFRA-ESTRUTURAS , LDA 1.131.979,68

Lote XIV - CLEAN AFRICA, LDA 510.000,00

Lote XV - SÓ DETERGENTES, LDA 552.912,00

CR52A002341CP3222021
Fornecimento de serviços de catering a 
Universidade Eduardo Mondlane

LIASSE SERVIÇOS, LDA 1.719.607,50

52A002341/CC/005/2021
Fornecimento de combustível a Universidade 
Eduardo Monlane

MICO, LDA 168.000,00

52A002341/CC/006/2021
Serviços de desembaraço aduaneiro à 
Universidade Eduardo Mondlane

FM- DESPACHANTE 350.000,00

52A002341/CC/007/2021
Fornecimento de recargas de telefone móvel 
a Universidade Eduardo Mondlane

SHAKA ELETRÓNICA, LDA 27.000,00

CR52A002341AD3782021
Fornecimento de material de ferragem para 
a Universidade Eduardo Mondlane

AUTO GEMO, LDA 1.498.828,10

Maputo, aos 21 de Fevereiro de 2022
A Directora
(Ilegível)

Anúncio de Adjudicação
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República de Moçambique 
Província de Manica 

Direcção Provincial de Manica 
Repartição de Gestão, Execução de Aquisições e Contratos

ANÚNCIO DE CONCURSOS 

A Direcção Provincial de Educação de Manica convida empresas 

qualificadas, interessadas e elegíveis a apresentarem propostas, 
fechadas para os concursos discriminados em abaixo, nos termos do 
artigo 64, nº 2 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: 

-  Concurso Limitado N.º 01/RGEAC/oe-of/DPE-M/CL/2022/B, 
Aquisição de Combustível para Funcionamento da DPE/M

-  Concurso Limitado N.º 02/RGEAC/fase-fsp/DPE-M/CL/2022/B, 
Aquisição de Combustível para a Supervisão Provincial da DPE/M

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar 
os Documentos do Concurso ou levantá-los na Direcção Provincial de 

Educação, na  Repartição de Gestão, Execução de Aquisições e Contratos 
5º Andar,  a partir do dia 20 de Fevereiro de 2022, durante as horas 
normais do expediente, mediante o depósito de quantia não reembolsável 
de 1.500,00MT (mil e quinhentos meticais) seguinte conta bancária:

•	 Titular da conta: Direcção Provincial de Educação 

•	 Moeda: MZN

•	 Banco: Millennium Bim
•	 Conta N.º:11174886
•	 NIB: 0001.0000.00011174886

               

Direcção Provincial de Educação de Manica
Repartição de Gestão, Execução de Aquisições e Contratos
Av. 25 de Setembro , nº 312, 5º andar, Manica-Chimoio
Telefone: 251-23880
Fax: +251-22475

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

                                                            

Manica, Fevereiro de 2022

Autoridade Competente
(Ilegível)

59

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com o n.º 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação 
de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto dos concursos abaixo 
indicados:

N.º Ref. do Concurso Objecto do Concurso/Contrato
Concorrente Adjudicado/

Contrato
Preço Adjudicado 
incluindo Taxas

ANEP/01/SG/2021 Segurança/Vigilância física do 
escritório

ALERTA – EMPRESA 
DE SEGURANÇA

974.885,60MT

ANEP/02/SG/2021 Sistema de segurança de viaturas  CARTRACK MOÇAMBIQUE
34.230,00MT
98.850,00MT

ANEP/03/SG/2021 Seguros de viaturas NATIONAL BROCKERS
725.761,48MT
189.052,50MT

ANEP/04/SG/2021 Seguros de viaturas SEGURADORA 
TRANQUILIDADE

296.416,42MT

ANEP/06/SG/2021 Sistema de vídeo segurança do 
escritório

BURGLAR ALERT
42.000,00MT

ANEP/07/SG/2021 Assistência & manutenção de IT IT COM 551.732,96MT

ANEP/11/SG/2021 Software de Contabilidade PRIMAVERA 57.729,74MT

ANEP/12/SG/2021
Serviços de alojamento do Sistema 

Electrónico de Gestão de Informação 
(SEGI-EP) e do Portal da ANEP

AXIENS MOÇAMBIQUE, LDA 3.032.640,00MT

ANEP/MAT/004/2021 Aquisição de materiais de escritório AMEK COMERCIAL 98.806,50MT

ANEP/MAT/005/2021 Aquisição de tinteiros diversos AMEK COMERCIAL 29.250,00MT

ANEP/MAV/05/2021

Concepção e produção de vídeo 
institucional alusivo ao Ensino Técnico 

e aos seis Centros de Referência

STANDUP MEDIA 
COMUNICAÇÕES 620.000,00MT

ANEP/PROD/SHOP-
06/2021

Fornecimento de produtos 
alimentares e materiais de higiene e 

limpeza:
Lote 1: Produtos alimentares 

Lote 2: Materiais de higiene e limpeza

Lote 1 & Lote 2:
SUPERMERCADO JULY, LDA

Lote 1: 121.155,00MT
Lote 2: 165.329,00MT

ANEP/MAT/SHOP-08/2021 Aquisição de cadeiras executivas
TECNOSTRAL 

MOBILIÁRIO DE 
ESCRITÓRIO

138.399,11MT

ANEP/MAT/SHOP-09/2021

Fornecimento de material de 
escritório e consumíveis: 

Lote 1 – Material de escritório
Lote 2 – Consumíveis 

Lote 1 & Lote 2:
PAPELARIA CHAIMI

Lote 1: 503.053,20MT
Lote 2: 580.320,00MT

ANEP/09/CS/ICS/2021

Elaboração de Qualificações CV5 de 
Higiene e Segurança no Trabalho e 

Respectivos Instrumentos de Avaliação ANTÓNIO JOSÉ CUMBANE US$ 14.750,00

ANEP/08/CS/ICS/2021

Desenvolvimento de Qualificações para  
Certificado Vocacional de Nível 3 de 

Serralharia Mecânica e Elaboração dos 
Respectivos Instrumentos de Avaliação

ROBERTO SAMUEL 
MACARINGUE

US$ 16.250,00

Maputo, aos 17 de Fevereiro de 2022

O Director-Geral
(Ilegível)

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

www.jornalnoticias.co.mz www.jornaldomingo.co.mz www.desafio.co.mz

ENCONTRE AS MELHORES 

VAGAS DE EMPREGO

EM PRIMEIRA MÃO
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REPÚBLICA DE 
MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL 
DA PROVÍNCIA DE 

TETE
5ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Faz saber que pela Quinta Secção 
Comercial deste Tribunal correm 
éditos de vinte dias, contados da 
afixação deste edital, citando os 
credores desconhecidos dos exe-
cutados: MOZTEIRA LIMITADA e 
PAULO AUADE JÚNIOR, solteiro, 
maior, de nacionalidade moçam-
bicana, natural de Maputo, titular 
do BI nº 1110100766132B, emit-
ido em 30/1/18, pelo Arquivo 
de Identificação Civil de Maputo, 
para, no prazo de dez dias, pos-
teriores àqueles dos éditos, recla-
marem, querendo, nos termos do 
artigo 864, alínea a), b), c) e d) do 
CP Civil, o seu crédito pelo produto 
dos bens penhorados de que ten-
ham garantia real, constituído por:

1º -  Um prédio descrito na Con-
servatória dos Registos e No-
tariado de Tete, sob o nº 5969 
folhas 162 verso, do livro 
B-21, inscrito sob o nº 5781, 
a folhas 9 verso, do livro G-12 
da referida Conservatória, lo-
calizada na casa cadastral da 
planta 452, no posto admin-
istrativo de Chifúnde 10,9ha, 
devidamente demarcado, 
pertencente a MOZTEIRA, 
LDA;

2º - Um imóvel sito na Rua Gen-
eral Cândido Mondlane, nº 
2494, 3º andar, flat esquerdo, 
descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Maputo, 
sob o nº 61944 a fls. 89 do liv-
ro B/216, pertencente a PAU-
LO AUADE JÚNIOR, em bom 
estado de conservação, sobre 
quem tenha garantia real, nos 
Autos de Acção Executiva 
para Pagamento de Quantia 
Certa nº 05/2020, em que é 
exequente Banco Comercial 
e de Investimentos.

Para constar passou-se o presente 
edital e outros de igual teor que 
vão ser afixados em lugares por lei 
designados.

Tete, aos 14 de Fevereiro de 2022

A Escrivã de Direito
Maria de Conceição Santos

Verifiquei
O Juiz de Direito

Dr. Solano Rota Sitão
1550

1. Nos termos do artigo 4, das normas de concessão de perdão de multas e redução de juros de mora, aprovado pelo Decreto n° 
29/2021, de 12 de Maio, comunica - se a todos contribuintes devedores de contribuições do Sistema de Segurança Social 
Obrigatória que continua a decorrer o processo para todos interessados na Delegação Provincial e Delegações Distritais do 
Instituto Nacional de Segurança Social,

2. Para o efeito, reiteramos o apelo aos contribuintes devedores e trabalhadores por conta própria, no sentido de elaborarem 
e remeterem todas as declarações de remunerações em falta e confirmar a dívida de contribuições, a solicitarem o termo de 
adesão junto da Repartição de Auditoria e Contencioso, sita no 2° andar do edíficio-sede da Delegação Provincial, e no Aten-
dimento ao Público das Delegações Distritais do INSS em Angónia, Cahora Bassa, e Moatize, nas horas normais de expediente, 

3. A medida abrange igualmente as empresas que por alguma razão, ainda não tinham regularizado a inscrição no Sistema de 
Segurança Social.

Tete, aos 6 de Janeiro de 2022

O Delegado Provincial

Daniel Manuel Simbanai
(Técnico Superior de N1)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE TETE

ANÚNCIO DE PUBLICAÇÃO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS 

REPUBLIC OF MOZAMBIQUE 

MINISTRY OF PUBLIC WORKS, HOUSING AND WATER RESOURCES  

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DE AQUISIÇÕES 

PROJECTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E APOIO INSTITUCIONAL II (WASIS II) 
1 

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

ASSESSOR DE GESTÃO DE CONTRATOS 

1 

IDA No: D110 

Indentificação do Contrato No.: FIPAG/WASIS II/CON-66/21  

1. A presente Solicitação de Manifestação de Interesse segue o Anúncio Geral de Licitação para este 
Projecto publicado no “ Development Business” de 4 de Dezembro de 2015.  

2. O Governo de Moçambique recebeu um crédito da Associação Internacional de Desenvolvimento pelo 
custo do Projecto de Abastecimento de Água e Apoio Institucional II (WASIS II), e tenciona aplicar 
parte dos fundos para cobrir pagamentos nos termos do Contrato para o Assessor de Gestão de 
Contratos. 

3. Os serviços estão descritos ao pormenor nos Termos de Referência, estão focalizados principalmente 
no Projecto WASIS II financiado pelo Banco Mundial em implementação na Beira, Dondo, Tete, 
Moatize, Nacala e Pemba. No entanto, o suporte do consultor também poderá ser necessário no 
projecto GMWSP e em outros projectos quando necessário. Os serviços incluem o seguinte: 

• Elaborar documentos de concurso, especificações técnicas e termos de referência para contratação 
de obras, bens e serviços. 

• Assistir na preparação de aspectos comerciais dos documentos de concurso e na avaliação de 
propostas para projectos de abastecimento de água. 

• Assessorar o FIPAG no desenvolvimento e implementação de procedimentos para gestão de 
contratos, de acordo com as políticas do projecto. 

• Fornecer orientação sobre questões contractuais para a equipa da unidade de gestão de projectos. 
• Assessorar o FIPAG no fecho ou extensão de contratos, desenvolvendo uma base de dados com 

lições aprendidas, bem como o desempenho de empreiteiros /consultores. 
• Apoiar na avaliação de projectos preliminares e detalhados. 
• Apoiar na preparação de estudos simplificados para sistemas de abastecimento de água. 
• Assistir e assessorar o FIPAG no cumprimento de suas obrigações como Dono da Obra na gestão 

comercial e na conclusão dos diversos contratos de consultoria e obras. 
• Estabelecer uma ligação eficaz com todas as partes, incluindo ARAs, AURA, Municípios, ONGs, 

Consultores, Empreiteiros e Agências Financiadoras envolvidas com o FIPAG para garantir uma 
melhor implementação dos projectos.  

• Assessorar o FIPAG na conclusão de todas as questões contratuais tais como: medições das 
quantidades finais, acordo das revindicações, disputas e variações antes da aprovação do orçamento 
final e emissão de Certificados de Conclusão das Obras. 

• Garantir a comunicação atempada a todas as partes interessadas sobre o progresso da 
implementação dos projectos, dados sobre operação e manutenção das instalações de abastecimento 
de água e relatórios de auditoria do projecto. 

• Participar em missões do Banco Mundial para o projecto WASIS II.  
 

4. O Fundo de Investimento e Património do Abastecimento de Água (FIPAG) como agência de 
implementação do Governo de Moçambique, convida os consultores individuais elegíveis, a 
manifestar seu interesse em prestar os serviços. Os consultores interessados deverão apresentar 
informação indicando que estão habilitados a executar os serviços (CV com a descrição de projectos 
similares, experiência em condições similares, etc). 

5. O Consultor deve possuir as seguintes qualificações e experiência: 
• Licenciatura em Engenharia Civil/Hidráulica. Diploma avançado em gestão de uma instituição 

terciária reconhecida internacionalmente será uma vantagem. 
• Ter pelo menos 10 anos de experiência em construção (preferencialmente no sector de águas, 

incluindo experiência no desenvolvimento de projectos de engenharia e recursos hídricos), dos 
quais pelo menos 5 como sénior. 

• Experiência na gestão de contratos para a construção de: estações de tratamento de água, condutas 
adutoras, estações de bombagem e redes de distribuição, com a gestão de pelo menos 3 contratos 
similares. 

• Experiência em projectos financiados pelo Banco Mundial, no entanto a experiência em outros 
Projectos com financiamentos externos (AfDB, Agência Francesa de Desenvolvimento, Millennium 
Challenge Corporation,  etc) será uma vantagem. 

• Experiencia na gestão de contratos usando os documentos do FIDIC. 
• Experiência em países em vias de desenvolvimento, de preferência na África Sub-Sahariana. 

Experiência em Moçambique será uma vantagem. 
• Fluência em português e inglês.  

6. A atenção dos Consultores interessados é direccionada a secção III, parágrafo 3.14, 3.16 e 3.17 dos 
“Regulamentos de Aquisições do Banco Mundial para Mutuários (IPF)”, de Julho de 2016, 
(Regulamentos de Aquisições), Selecção e Contratação de Consultores pelo Mutuário do Banco 
Mundial para créditos IBRD, que estabelecem a política do Banco Mundial sobre o conflito de 
interesses. 

7. O Consultor será selecionado de acordo com os procedimentos de Selecção de Consultores 
Individuais estabelecido pelas Directrizes do Consultor. 

8. Os consultores interessados podem obter mais informações no endereço abaixo das 8:30 às 12:00 e 
das 14:00 às 16:00 horas durante os dias normais de trabalho e os Termos de Referência (TdR) 
detalhados podem ser adquiridos mediante solicitação ao endereço que se segue: projec-
tos.investimentos@fipag.co.mz  

9. As Manifestações de Interesse deverão ser submetidas (no formato físico ou electrónico), em lingua 
inglesa no endereço abaixo até 14:30 horas, do dia 10 de Março de 2022. 

 

Director Geral 
FIPAG – Fundo de Investimento e Património do Abastecimento de Água 

Av. Filipe Samuel Magaia, Nr. 1291, R/C, Maputo-Moçambique 

Tel: + 258 21-308840, Fax: + 258 21-308881 

E-mail: projectos.investimentos@fipag.co.mz  
www.fipag.co.mz 

PROCUREMENT MANAGEMENT UNIT 

WATER SECTOR SERVICES AND INSTITUTIONAL SUPPORT PROJECT II (WASIS II)   
 
1 

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST 

CONTRACT MANAGEMENT ADVISOR 

 

IDA Grant No: D110 

Invitation for Bids No.: FIPAG/WASIS II/CON-66/21     

1. This Request for Expressions of Interest follows the General Procurement Notice for this Project that 
appeared in Development Business of 4th December 2015. 

2. The Government of Mozambique has received financing from the International Development 

Association toward the cost of the Water Services and Institutional Support Project II 
(WASIS II), and it intends to apply part of the proceeds of this grant for payments under the Con-
tract for the Contract Management Advisor. 

3. The services are detailed in the TOR and they will focus primarily on the WASIS II Project fund-

ed by the World Bank under implementation in Beira, Dondo, Tete, Moatize, Nacala and Pemba. 

However, the consultant support may also be required on GMWSP and other projects from time to 

time. The consultant will be required to liaise closely with the FIPAG Projects and Investments 
Directorate and other FIPAG staff. The services include the following: 

• Prepare Bidding Documents, Specifications and Terms of References for the identified services, 
works and goods. 

• Assist in the preparation of commercial aspects of tender documents and in the evaluation of 
tenders for water supply projects. 

• Assist FIPAG on developing and implementation of procedures for contract management in 
compliance with project policies. 

• Provide guidance on contractual matters to project management unit staff. 

• Assist FIPAG on contract close-out or extension, developing a database and record the lessons 
learned as well as contractor/consultant performance. 

• Support in the engineering assessment of preliminary and detailed designs. 

• Support in preparation of simplified studies for water supply systems. 

• Assist and advise FIPAG to fulfil its obligations as the Employer in the commercial manage-
ment and completion of the various consultancy and construction contracts. 

• Liaising effectively with all parties including ARAs, AURA, Municipalities, NGOs, Consult-
ants, Contractors, and Financial Agencies involved with FIPAG to ensure smooth implementa-
tion of projects. 

• Advise FIPAG on the completion of all commercial matters such as final measurements, agree-
ment of claims, disputes and variations before approval of final accounts and issuance of the 
Certificates of Final Completion. 

• Ensure timely reporting to all parties concerned on the progress of implementation of projects, 
data on operation and maintenance of the water supply facilities and project audit reports. 

• Participate in WB’s missions for the WASIS II project. 

4. The Fundo de Investimento e Património do Abastecimento de Água (FIPAG) as implementing 
agency of the Government of Mozambique, now invites eligible individual consultants to indicate 
their interest in providing the Services. Interested Consultants should provide information demon-
strating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the Services 
(CV with description of similar assignments, experience in similar conditions, etc.). 

5. The Consultant should possess the following qualifications and experience: 

• A degree in Civil Engineering/Hydraulic. An applicable advance degree in Management from 
an internationally recognized tertiary institution would be a plus. 

• At least ten years of experience in the construction (preferably in the water sector including 
experience in developing of engineering designs and water resources) of which at least five 
should be at a senior level.  

• Experience in contract management for construction of water treatment plants, transmission 
mains, pumping stations and network, with the management of at least 3 similar contracts. 

• Experience with World Bank funded projects, however experience with other externally funded 
projects (AfDB, French Development Agency, Millennium Challenge Corporation, etc.) is an 
advantage.  

• Experience in contract management using FIDIC documents.  

• Experience in developing countries preferably in Sub-Saharan countries. Experience in Mozam-
bique is an advantage.  

• Fluency in Portuguese and English. 
6. The attention of interested Consultant is drawn to Section III, paragraph 3.14, 3.16 and 3.17 of the 

World Bank’s Procurement Regulations for IPF Borrowers” July 2016, (“Procurement Regula-
tions”), setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest. 

7. A Consultant will be selected in accordance with the Individual Consultants Selection of method set out 
in the Procurement Regulations. 

8. Further information can be obtained at the address below during office hours, 8:00 to 12:00 and from 
14:00 to 16:00 hours and the detailed Terms of Reference (TOR) for the assignment can be requested at 
the following address: projectos.investimentos@fipag.co.mz  

9. Expressions of Interest must be delivered in written form (in English), to the address below (in per-
son, or by e-mail) by 14:30 hours on 10th March 2022. 

10. The above mentioned address is: 

Director Geral 
FIPAG – Fundo de Investimento e Património do Abastecimento de Água 

Av. Filipe Samuel Magaia, Nr. 1291, R/C, Maputo-Moçambique 

Tel: + 258 21-308840, Fax: + 258 21-308881 

E-mail: projectos.investimentos@fipag.co.mz  
www.fipag.co.mz 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
 CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS DE SAÚDE DA CIDADE 
HOSPITAL GERAL JOSÉ MACAMO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS 

1. O Hospital Geral José Macamo convida empresas interessadas, inscritas no Cadastro Único a apresentarem propostas fechadas, para os concursos abaixo indicados.

N.º do Concurso Objecto
Modalidade/ 
validade das 

propostas

Valor do 
Caderno de 

Encargo 

Hora/data da 
entrega das 
propostas

Hora/ data da 
abertura das 

propostas

Hora/ data de 
anúncio de 

posicionamento

Garantia 
provisória

58L001251/CP/01/22 Fornecimento de combustível e lubrificantes Concurso 
Público/120dias

1.000.00MT
    9.00 horas
  16/3/2022

9.15 horas
     16/3/2022

10.00 horas
       18/3/2022

77.750,00MT

58L001251/CL/01/22

Prestação de serviços de manutenção e reparação 
do imóvel do Hospital Geral José Macamo e 10 (dez) 
Centros de Saúde da área (parte hidráulica, eléctrica, 

carpintaria e serralharia

Concurso 
Limitado/90dias

1.000.00MT
     9.00 horas
    7/3/2022

915 horas
7/3/2022

9.00 horas
9/3/2022

Não requerida

58L001251/CL/02/22
Prestação de serviços de segurança física ao Hospital 

Geral José Macamo
Concurso 

Limitado/90dias
1.000,00MT

      10.00 horas
    7/3/2022

10.15 horas
7/3/2022

10.00 horas
9/3/2022

Não requerida

58L001251/CL/03/22
Prestação de serviços de catering e aluguer de tenda 

gigante ao Hospital Geral José Macamo  
Concurso 

Limitado/90dias
1.000,00MT

      11.00 horas
    7/3/2022

      11.15 horas
    7/3/2022

11.00 horas
9/3/2022

Não requerida

58L001251/CL/04/22 Fornecimento de géneros alimentícios (pão) ao Hospital 
Geral José Macamo

Concurso 
Limitado/90dias 1.000,00MT

      12.00 horas
    7/3/2022

      12.15 horas
    7/3/2022

12.00 horas
9/3/2022 Não requerida

58L001251/CL/01/22
Prestação dos serviços de reparação, manutenção de 

reclames luminosos e montagem de sinaléticas ao 
Hospital Geral José Macamo

Concurso por 
cotações/30dias

500,00MT      9.00 horas
   2/3/2022

9.15 horas
2/3/2022

9.00 horas
4/3/2022

Não requerida

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinando os documentos do concurso ou levantá-los na UGEA desta.

3. Os Documentos do Concurso poderão ser adquiridos e/ou consultados durante os dias úteis da semana, das 8.00 às 14.00 horas. O pagamento deverá ser em débito Directo na conta: Nº 0012111000311 
– Hospital Geral José Macamo, CADERNO DE ENCARGOS no Banco ABSA.

4.  As propostas serão abertas em sessão pública no endereço abaixo.
Hospital Geral José Macamo

Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEA) 
1º andar-Bloco Administrativo

Av. da OUA, n.º 1033, Fax: +258 21 400177, Tel: +258 21 405292
Maputo – Moçambique

5.    Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de 
Março.

Maputo, Fevereiro de 2022
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UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES 
 PROJECTO DE APOIO INSTITUCIONAL AO SECTOR DE  

ABASTECIMENTO DE ÁGUA II (WASIS II)   

NOTIFICAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONCURSO 

CONCURSO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA O ESTABELECIMENTO DAS EMPRE-
SAS REGIONAIS DE ÁGUA (SUL E ÁREA METROPOLITANA DE MAPUTO)  

CONTRATO NO. FIPAG/WASISII/CON-60/21 
 

Na sequência do Pedido de Manifestação de Interesse publicado entre os dias 13 e 15 de Setembro de 
2021 com prazo de submissão de 6 de Outubro de 2021, a lista curta resultante do processo de 

Avaliação EOI realizado de acordo com o Regulamento de Licitação do Banco Mundial é a seguinte:  

Os Consultores Selecionados acima serão solicitados a apresentar Propostas Técnicas e Financeiras 
oportunamente. Qualquer esclarecimento sobre os Resultados da Avaliação EOI pode ser direcionado 

para o endereço abaixo: 

 

FIPAG –Fundo de Investimento e Património do Abastecimento de Água 

Av. Filipe Samuel Magaia, nº 1291, R/c – Maputo 

Tel: (+258 - 1) 21 308840/21308815 / Fax: (+258 – 1) 21 308881 

Email: projectos.investimentos@fipag.co.mz 

www.fipag.co.mz 
 

14 de Fevereiro de 2022 

CONSULTOR  PAÍS 

Águas de Portugal Internacional (AdPI) Portugal 
HIDROPLAN Ingenieur-Gesellschaft mbH / GWIC Angola, S.A/ 
LANDPLAN Ltd 

Alemanha/ Angola/ 
Moçambique 

INDAQUA/CASTALIA Portugal/ França 
Metito Utilities Limited (MUL)/ DouroECI – Engineering, Consul-
tancy and Innovation Ltd UAE/ Portugal 

RE-SOLVE Consulting (Pvt) Ltd/DevEmerge Consultancy (Pvt) Ltd Africa do Sul/India 
SUEZ Consulting (SAFEGE)/ COBA Group França/Moçambique 
VISAQUA, Gestão de Infraestruturas e Serviços Ambientais S.A. Moçambique 
WAPCOS, LTD India 

 
 1) 21 308881

 

  

 
 

 
 

 
 1) 21 308881

 

  

 
 

 
 

PROCUREMENT MANAGEMENT UNIT 
 WATER SECTOR SERVICES AND INSTITUTIONAL SUPPORT  

PROJECT II (WASIS II)  

NOTIFICATION OF THE EOI EVALUATION RESULTS 

TECHNICAL ASSISTANCE FOR ESTABLISHMENT OF (SOUTHERN AND MAPUTO 
METROPOLITAN REGIONAL) WATER UTILITY 

CONTRACT NO. FIPAG/WASISII/CON-60/21 
 

Following the Request for Expressions of Interest published on 13th and 15th September 2021 with 
submission deadline of 6th October 2021, the shortlist was finalized from the EOI Evaluation process 

carried out in accordance with World Bank Procurement Regulations and is detailed below:  

The above Shortlisted Consultants will be requested to submit Technical and Financial Proposals in 
due course. Any clarification regarding the EOI Evaluation Results can be directed to the address 

below: 

 

FIPAG –Fundo de Investimento e Património do Abastecimento de Água 

Av. Filipe Samuel Magaia, nº 1291, R/c – Maputo 

Tel: (+258 - 1) 21 308840/21308815 / Fax: (+258 – 1) 21 308881 

Email: projectos.investimentos@fipag.co.mz 

www.fipag.co.mz 
 

February 14th 2022 

CONSULTANT COUNTRY 

Águas de Portugal Internacional (AdPI) Portugal 
HIDROPLAN Ingenieur-Gesellschaft mbH / GWIC Angola, S.A/ 
LANDPLAN Ltd 

Germany / Angola/ 
Mozambique 

INDAQUA/CASTALIA Portugal/ France 
Metito Utilities Limited (MUL)/ DouroECI – Engineering, Consultan-
cy and Innovation Ltd UAE/ Portugal 

RE-SOLVE Consulting (Pvt) Ltd/DevEmerge Consultancy (Pvt) Ltd South Africa/India 
SUEZ Consulting (SAFEGE)/ COBA Group France/Mozambique 
VISAQUA, Gestão de Infraestruturas e Serviços Ambientais S.A. Mozambique 
WAPCOS, LTD India 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DA 
PROVÍNCIA DE MAPUTO

12ª SECÇÃO (COMERCIAL)

ANÚNCIO
Faz-se saber que por esta 
Secção correm termos proces-
suais uns Autos de Inquérito 
Judicial à Sociedade, regista-
dos sob o nº 40/21/C, em que 
é autor GUILHERME PEREI-
RA SOARES, residente na 
Rua das Bananeiras, nº 126, 
Bairro da Matola “B” e réus: 
OCEANA DISTRIBUTION, 
LDA, com sede na Av. Samora 
Machel, Parcela nº 3 370, Bair-
ro de Malhampsene, cidade 
da Matola, MAHOMED HAS-
SIM OMAR TORANIA, com 
último domicílio na cidade de 
Maputo, Av. Friedrich Engels, 
edifício Vila Itália, nº 635 e 
AHMED AIOB ABBA, com úl-
timo domicílio na cidade de 
Maputo, Av. Tomás Nduda, nº 
42, flat nº 1.
São desta forma citados os 
réus: Mahomed Hassim 
Omar Torania e Ahmed Aiob 
Abba, actualmente em parte 
incerta, para no prazo legal de 
5 (cinco) dias, com dilação de 
10 (dez) dias, contestar, quer-
endo, os Autos de Inquéri-
to Judicial à Sociedade, que 
lhes move   Guilherme Perei-
ra Soares, pelos fundamentos 
constantes da petição inicial.
Advertindo-se-lhes de que a 
falta de contestação importa 
a confissão dos factos articu-
lados pelo autor, seguindo os 
autos à revelia, devendo con-
stituirem advogado, dentro do 
mesmo prazo, sob pena de ser 
de nenhum efeito a defesa que 
forem a deduzir, nos termos 
conjugados dos artigos 1479, 
nº 3; 480, 483, 484, nº 1; 32 nº 
1, alínea a) e 33, todos do CP 
Civil.
Para constar se passou o pre-
sente anúncio nos termos do 
artigo 251, nº 2 do CP Civil.

Matola, aos 18 de Fevereiro 
de 2022

O Escrivão de Direito
Alfredo César Bila

Verifiquei
O Juiz de Direito

Dr. Domingos Samuel
1934
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Descrição Breve / Objectivo do Trabalho: Especialista de 
Apoio aos Trabalhadores do Projecto (Temane)

Gere a implementação de serviços para lidar com os trabalhadores do projecto bem 

como serviços e soluções de RH em toda a cadeia de valor de RH no departamento 

da empresa atribuído (ambiente de projecto) ou função. Esta posição inclui 

a conversão dos requisitos da empresa e do projecto em soluções integradas, 

e a prestação de serviços de consultoria e aconselhamento em todas as áreas 

relevantes respeitante aos trabalhadores do projecto, de modo a permitir que o 

desempenho na empresa seja uma experiência satisfatória para os trabalhadores 

ou contratados, bem como dá apoio à proposta de valor global dos trabalhadores 

da Sasol.

Descrição do Recrutamento / Principais Responsabilidades

Demonstra compreensão experiente do departamento designado na empresa, 

compreende os principais motores da empresa e elabora a agenda dos 

trabalhadores do projecto alinhada com o negócio e a estratégia de RH do país.

Relaciona-se com as partes interessadas do cliente para compreender as 

exigências da empresa e do projecto, realidades e expectativas de desempenho a 

fim de adaptar o plano de distribuição de pessoas de acordo com o que acrescenta 

mais valor à empresa. Analisa e fornece diagnósticos dos trabalhadores que 

acrescentam valor tangível à empresa o que permite aos líderes empresariais 

tomar decisões sobre os trabalhadores que exercem impacto directo nos 

resultados empresariais.

Compreende as prioridades dos trabalhadores no âmbito do ambiente do projecto 

e co-desenvolve planos específicos dos trabalhadores para a carteira de clientes 

atribuída.

Desenvolve um roteiro claro de soluções para os trabalhadores incluindo 

abordagem, objectivos, inter-relações, resultados esperados e impacto potencial.

Providencia aconselhamento especializado, consulta os processos de RH e treina 

gestores nas soluções de RH que determinam o desempenho.

Demonstra compreensão clara do envolvimento e das questões relacionadas com 

o bem-estar dos trabalhadores e providencia aconselhamento nestes assuntos 

aos líderes empresariais.

Participa em todos os recrutamentos e selecção para assegurar o cumprimento 

da lei de trabalho & PLA.

Participa no Grupo de Trabalho existente (GT) criado no âmbito dos Acordos 

de Desenvolvimento Local (ADLs) assinados pela Sasol com as comunidades e 

governos distritais locais de Inhassoro e Govuro.

Assegura o cumprimento da autorização de trabalho / expatriado no SOP e 

requisitos.

Apoia nas questões relacionadas com ER/IIR em coordenação com o Gestor ER/

IR / escritório.

Realiza auditorias regulares aos processos dos trabalhadores dos contratados; 

apoia o bem-estar e a cultura.

Gere as questões respeitantes aos trabalhadores.

Aplica normas, políticas e ferramentas de RH regionais / nacionais de modo a 

permitir níveis mais elevados de motivação, envolvimento e empoderamento 

dos trabalhadores, bem como trabalha em colaboração com as equipas de RH da 

fábrica.

Assegura a implementação de iniciativas claras e a melhoria dos processos a fim 

de reduzir o absentismo, a rotatividade dos contratados, o atraso, os acidentes e 

outros assuntos relacionados.

Lidera e gere a implementação efectiva dos processos de sucessão dos 

contratados e envolve-se com os gestores nas questões relacionadas com os 

trabalhadores, especificamente em relação à gestão de recursos.

Apoia e aconselha os líderes BU com recursos e planos de distribuição de 

trabalhadores, assegurando a existência dos planos de retenção necessários.

Gere os processos de recrutamento e integração dos trabalhadores / contratados, 

adoptando uma abordagem multidisciplinar à procura de candidatos, incluindo 

competências limitadas. Tal concretiza-se através de uma compreensão da 

dinâmica do mercado de talentos externos.

Orienta o recrutamento e a selecção até mesmo de posições mais elevadas 

(identifica necessidades, desenvolve especificações de trabalho, identifica 

processos e ferramentas de selecção e determina ofertas adequadas.

Orienta o cumprimento legal dos regulamentos e presta assistência na consultoria 

respeitante às relações laborais de primeiro plano.

Assegura que as relações laborais são orientadas segundo a legislação, códigos 

de conduta e política da empresa.

Realiza investigação apropriada, produz documentação relevante, aconselha 

e levanta questões para facilitar o cumprimento do processo de Relações 

Laborais com os Trabalhadores, por exemplo, processos disciplinares, queixas, 

despedimentos, greves, prática laboral desleal e / ou ligação com o trabalhador 

do contratado, se aplicável.

Assegura que as políticas e práticas de compensação e benefícios são 

compreendidas pelos trabalhadores e pelos gestores - se aplicável.

Utiliza tecnologia e sistemas de RH para extrair dados relevantes e proporciona 

aos líderes empresariais uma gestão de partilha de informação relevante que 

informa a tomada de decisões eficazes e a definição de prioridades.

Elabora relatórios de pessoas relevantes através da interpretação, comparação e 

análise de tendências e propõe soluções.

Governação proactiva e gestão de risco dos trabalhadores.

Assegura que a gestão de linha é totalmente apoiada para a posse e execução de 

programas de trabalhadores -chave.

Habilitações Académicas 

Licenciatura 

Experiência Mínima 

6+ anos relevantes

Certificação & Filiação Profissional

Nenhum

Competências

Visão de Negócios: Compreensão intuitiva e aplicável de como uma empresa 

ou departamento realiza dinheiro. Mostra uma compreensão profunda do que 

impulsiona a rentabilidade. Mantém uma abordagem do negócio orientada para o 

mercado. Mantém uma compreensão global do negócio e das suas inter-relações, 

permitindo tomar melhores decisões comerciais. A capacidade de fazer bons 

julgamentos comerciais e decisões rápidas de uma forma que possa conduzir 

a um bom resultado. Ser proficiente em Inglês de Negócios tanto escrito como 

falado.

Conformidade: Compreensão das regras, regulamentos, sanções e outros 

requisitos legais, normas e instruções relacionadas com os órgãos e organizações 

do governo, tanto internamente como externamente.

Foco no cliente: Um enfoque contínuo nas necessidades e exigências dos 

utilizadores e clientes, antecipando as suas necessidades, permanecendo 

sensíveis aos clientes enquanto prestam serviços e respondem às necessidades 

dos mesmos.

Liderar a mudança: Requer a criação de experiências para trabalhadores que 

revelem novas possibilidades, ao mesmo tempo unindo-os no desenvolvimento 

de estratégias, aproveitando os recursos na conquista do mercado. Exige a 

optimização da cultura de uma organização enquanto se fazem simultaneamente 

investimentos para desenvolver o crescimento da empresa.

Negociar: A capacidade de compromisso e de cooperação no sentido de chegar a 

conclusões e resultados mutuamente satisfatórios.

Gestão de Projectos: O processo de planeamento, organização e gestão de 

tarefas e recursos a fim de alcançar um objectivo bem definido, geralmente no 

âmbito das limitações de tempo, recursos e custos.

Gestão das relações laborais: O objectivo consciente de desenvolver e gerir 

relações laborais de longo prazo e / ou de confiança com clientes internos ou 

externos, distribuidores, fornecedores, ou outras partes num ambiente que 

pode incluir marketing, vendas, prestação de serviços e outras áreas em que 

uma relação laboral é crucial para o sucesso contínuo. A um nível mais elevado, 

inclui relações de nível C com gestores em posições mais elevadas, tais como CEO 

[Director Geral], CIO [Director de Informação ], e CFO [Director Financeiro],

Autocontrolo: Assume a responsabilidade de orientar o próprio crescimento 

através do desenvolvimento da autoconsciencialização, reflectindo, procurando 

informação e autocorrecção.

Para concorrer, visite a lista de posições disponíveis, até ao dia 25 de Fevereiro,  

no website da sasol, www.sasolcareers.com, clique na opção Careers e seleccione 

Moçambique para ter acesso às vagas disponíveis.

TÍTULO DO TRABALHO: 
ESPECIALISTA DE APOIO A TRABALHADORES DO PROJECTO (TEMANE)

(PEOPLE SUPPORT SPECIALIST)
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O Instituto de Gestão das Participações do Estado (IGEPE), é um 

instituto público dotado de autonomia administrativa, patrimonial 

e financeira, criado pelo Conselho de Ministros, através do Decreto 
nº 46/2001, de 21 de Dezembro, e tem por finalidade o exercício, 
nos termos legais, da gestão das participações sociais do Estado. O 

IGEPE é tutelado pelo Ministro da Economia e Finanças.
 

De acordo com a Lei nº 3/2018, de 19 de Junho, é da responsabilidade 
do IGEPE a elaboração de relatórios consolidados sobre o desempenho 
do sector empresarial do Estado. Neste contexto o IGEPE, no quadro 
das suas atribuições e competências pretende contratar uma empresa 

especializada para a prestação de serviços de consultoria para a 
concepção, desenho e implementação de um sistema informático 
(software) para a consolidação de contas do SEE.

A consultoria tem como principal objectivo dotar o IGEPE de um 

sistema robusto, flexível e escalável, que lhe permita aumentar a 
eficiência, eficácia e fiabilidade do processo de consolidação de 
contas e reporte. Este sistema deverá contemplar um conjunto de 
funcionalidades, de entre as quais:

a) Controlo e gestão de diferentes ciclos de recolha de informação 
e dos fluxos de informação entre vários intervenientes;

b) Geração de um conjunto de relatórios padrão (e.g. informação 
financeira consolidada a ser incorporada no relatório e 
contas) com base na informação carregada;

c) Dashboards de gestão para análise de indicadores de gestão e 
acompanhamento; e

d) Consultas, análises e relatórios customizados sobre a 
informação disponível.

O projecto deverá ter como âmbito de trabalho o perímetro de 
consolidação contabilístico do SEE. Actualmente o perímetro de 
consolidação é composto por cerca de 25 (vinte e cinco) empresas.

Neste sentido, o IGEPE convida pessoas colectivas elegíveis 
nacionais a manifestar o seu interesse na provisão deste serviço. Os 
concorrentes interessados deverão apresentar propostas indicando 

que estão habilitados a executar estes serviços, mostrando com 
evidências claras e objectivas que já efectuaram trabalhos similares, 
qualificações técnicas, jurídicas e regularidade fiscal, nomeadamente 
(anexos à manifestação de interesse).

a) Experiência em trabalhos similares: clientes a 

quem prestou esses serviços, cartas de referências ou 
abonatórias;

b) Qualificações jurídicas;

c) Qualificações técnicas;

d) Regularidade fiscal;

e) Certificado de Inscrição no Cadastro Único emitido pela 
UFSA, documento de elegibilidade para a prestação de 
serviços ao Estado.

A manifestação de interesse, escrita em português, não deverá 
conter mais de 30 páginas A4, devendo descrever de forma clara e 
sucinta, a experiência, a competência, metodologia e as qualificações 

do concorrente para a execução deste tipo de consultoria, incluindo 
os CV “curriculum vitae” do corpo técnico a afectar ao serviço. 
A manifestação de interesse deverá ser remetida em triplicado 
(original e duas cópias) e em envelope selado, com os seguintes 

dizeres:

Manifestação de Interesse

Concurso nº 27A001641/SC/001/2022

Concurso de Consultoria para Concepção, Desenho e 

Implementação do Sistema Informático (Software) Para a 

Consolidação de Contas do Sector Empresarial do Estado (SEE)

A manifestação de interesse deverá ser entregue no endereço abaixo 
indicado, até às 15.00 horas do dia 11 de Março de 2022.

Endereço: 

Instituto de Gestão das Participação do Estado                                        

(IGEPE)

Rua de Mukumbura, n.º 363 – Maputo

O concurso será regido pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.

A Entidade Contratante

 (Ilegível)
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UGEA

Concurso de Consultoria para Concepção, Desenho e Implementação do Sistema Informático (Software)

 Para a Consolidação de Contas do Sector Empresarial do Estado (SEE)

Pedido de Manifestação de Interesse
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE INHAMBANE

SERVIÇO PROVINCIAL DE SAÚDE

AVISO DE RECRUTAMENTO PARA INGRESSO NO APARELHO DO ESTADO

De acordo com o Despacho de 14/2/2022 do Exmo Senhor Director do Gabinete do 

Secretário de Estado na Província de Inhambane, ao abrigo dos números 2 e 3 do artigo 

35 do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, aprovado pela Lei nº 10/2017, 

de 1 de Agosto, conjugado com o Decreto nº 11/2021, de 9 de Março, que aprova as 

condições excepcionais de ingresso de profissionais de Saúde e das áreas de apoio com 
dispensa de concurso público, estão  abertas vagas para o ingresso no Aparelho do Estado, 

por um período de 15 dias, a contar de 21 de Fevereiro de 2022, para o provimento 

de 28 vagas existentes no quadro pessoal deste Serviço e no Hospital Provincial de 

Inhambane, de Profissionais de Saúde nas carreiras de Médico de Clínica Geral (3 
vagas), Técnicos Superiores de Saúde N1 (1 vagas) e Técnicos de Saúde (24 vagas), nas 
categorias abaixo descritas:

Ord Carreira Categoria/Ocupação Nº de 
Vagas

 Afectação

1 Médico de Clínica Geral Médico de Clínica Geral de 2.ª 3 SPSI e HPI

Subtotal  3

2 Técnico Superior de Saúde N1 Terapia de Fala 1 HPI

Subtotal  1

       3

        

  Técnico de Saúde

Técnico de Medicina Geral 6 HPI

Enfermeiro Geral 6 HPI

Técnico de Psiquiatria 2       HPI

Técnico de Radilogia 2       HPI

Técnico de Estatística 
Sanitária 6

SPSI e HPI

Técnico de Medicina Fisica e 
Reabilitação-Ortoprotesia 2

      HPI

Subtotal  24

Total 28

1. Requisitos para a candidatura:
a. Ser de nacionalidade moçambicana;

b. Registo de Identificação Tributária (NUIT);
c. Ter idade igual ou superior a 18 anos;

d. Não ter sido aposentado ou reformado.

2.  Admissão a vaga é solicitada ao Exmo Senhor Director do Gabinete de Secretário 
de Estado da Província de Inhambane, por meio de requerimento, instruído com os 

seguintes documentos:

a. Fotocópia do B.I. ou Certidão de Registo de Nascimento autenticada;
b. Fotocópia do Certificado de habilitações literárias autenticada;
c. Certidão de Registo Criminal;
d. Certidão de Aptidão Física e Sanidade Mental para o exercício da actividade;
e. Comprovativo de inscrição ou cumprimento do Serviço Militar Obrigatório;  
f. Certificado das respectivas Ordens Profissionais para as carreiras Médicas e de 

Enfermagem;

g. Currículo Vitae;
h. Declaração sob compromisso de honra autenticada.

3. A selecção dos candidatos é feita mediante a avaliação curricular, ao abrigo do nº 3 do 
artigo 4 do Decreto nº 11/2021, de 9 de Março, que aprova as condições excepcionais 

de ingresso de pessoal com dispensa de concurso público de profissionais de saúde e 
das áreas de apoio.

4. O processo de candidatura deverá dar entrada durante as horas normais de expediente, 
de segunda a sexta-feira, das 7.30 às 15.30 horas na Secretaria do Serviço Provincial de 
Saúde de Inhambane/Direcção Provincial de Saúde de Inhambane, sita na Av. Acordos 
de Lusaka, Caixa Postal, n.º 23. 

Inhambane, aos 17 de Fevereiro de 2022

A Directora do Serviço Provincial

(Ilegível)

Endereço:                                                                                                                                                            Telefone nº (293) 20549/20148
Serviço Provincial de Saúde de Inhambane                                                                                                                          Fax: (293) 20346
Av. Acordos de Lusaka
Caixa Postal, 23 – Inhambane * República de Moçambique
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE CABO DELGADO

CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO  
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO INSTITUTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA)

Anúncio de Concursos

1. No âmbito da implementação do seu Plano de aquisições para o ano 2022, o Instituto de Comunicação 
Social, Delegação de Cabo Delgado, e em cumprimento do estabelecido nos artigos 32 e 33, conjugados 
com a alínea a) do artigo 44 e ao artigo 45, ambos do Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, que aprova o 
Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Forneceimento de Bens e Prestação de 
Serviços ao Estado, através da Unidade Gestora Executora das Aquisições vem por este meio convidar 
pessoas singulares ou colectivas nacionais, interessadas e que reúnem requisitos de elegibilidade a 

apresentarem as suas propostas fechadas para empreitada de obras públicas, fornecimento de bens e 

prestação de serviços abaixo indicados:

N.º/
Ord

Modalidade de 
contratação e 

respectiva referência

Objecto do Concurso Data e hora para 
entrega dos 

documentos de 
qualificação e 

proposta

Data e hora para 
abertura dos 

documentos de 
qualificação e proposta

Validade 
das 

propostas

01 Concurso Limitado no 
01/RAQ/ICS/CD/2022

Fornecimento de 
material de escritório e 

consumíveis
7/3/2022
9.00 horas

7/3/2022
9.30 horas

30 dias

02 Concurso Limitado no 
02/RAQ/ICS/CD/2022

Fornecimento 
de maquinaria e 
equipamentos

7/3/2022
9.00 horas

7/3/2022
9.30 horas

30 dias

03 Concurso Limitado no 
03/RAQ/ICS/CD/2022

Fornecimento  
equipamento 
informático

7/3/2022
9.00 horas

7/3/2022
9.30 horas

30 dias

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso 
ou adquirí-los na Delegação Provincial do Instituto de Comunicação Social, Bairro Cariacó, Cidade de 
Pemba, no valor de 1.000,00MT (mil meticais) não reembolsáveis para cada lote;

3. As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado e serão abertas na data e hora 

indicada na tabela, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer;

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

Março.
Pemba, aos 21 de Fevereiro de 2022

O Delegado Provincial

Patrício Alfredo Agostinho Manhique
(Docente N1)

(Em Liquidação)

 

CHAMADA DE CREDORES
                                                                      

Através do Decreto n° 31/2021, de 31 de Maio, o Conselho de Ministros 
decretou a dissolução da EMEM-Empresa Moçambicana de Exploração 
Mineira, SA e delegou a sua liquidação ao Instituto de Gestão das 

Participações do Estado (IGEPE) que por sua vez nomeou uma Comissão 
Liquidatária que neste momento está a proceder a avaliação técnica, 
financeira e patrimonial da empresa.

Deste modo, e ao abrigo do artigo 46 da Lei no 3/2018, de 19 de Junho, e do 

artigo 48 do respectivo Regulamento, aprovado pelo Decreto no 10/2019, 

de 26 de Fevereiro, a Comissão Liquidatária vem por este meio solicitar 

a todos os credores a apresentação dos créditos a seu favor, no prazo 
de 30 dias, a contar da publicação do presente anúncio. A relação dos 

créditos deve ser acompanhada dos respectivos comprovativos, por carta 
protocolada, endereçada à Comissão Liquidatária da EMEM, SA, a ser 
entregue nos escritórios do IGEPE, sitos na Rua de Mukumbura, n.º 363; 
Tel: +258 2185643 ou 21487168; Fax: +258 21485641 ou 21487596, 

Cidade de Maputo.

Maputo, aos 21 de Fevereiro de 2022

A Comissão Liquidatária

1588
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ASSEMBLEIA GERAL DE ACCIONISTAS

CONVOCATÓRIA
São por este meio convocados os Senhores accionistas da ADL- ANGOCHE 
DESENVOLVIMENTO E LOGÍSTICA, SA, com sede na cidade de Maputo, matriculada 
na Conservatória de Registo das Entidades Legais de Maputo, sob NUEL: 100857553, 
com capital social de 6.000.000,00MT (seis milhões de meticais) para se reunirem em 
Assembleia Geral no próximo dia 5 de Março de 2022, pelas 10.00 horas, na Sala de 
conferências do SNJ (Sindicato Nacional de Jornalistas), com os seguintes pontos de agenda:

Um:  Apreciar e aprovar a informação sobre as contas dos exercícios 2019, 2020 e 
2021;

Dois:  Apreciar e aprovar a informação das actividades da Sociedade realizadas 
desde a sua Constituição;

Três:  Diversos.

Maputo, aos 18 de Fevereiro de 2022

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

(Ilegível)
1931

 DIRECÇÃO DE LOGÍSTICA E APROVISIONAMENTO

Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO DE PÚBLICO 

Concurso Público Nº 52A002341/CP/001/2022

A Universidade Eduardo Mondlane (UEM) convida  empresas interessadas a apresentarem propostas 
fechadas para fornecimento, manutenção e reparação de equipamentos do Laboratório de Tecnologia 
de Alimentos da Faculdade de Veterinária da Universidade Eduardo Mondlane (Especificações Técnicas 
constantes dos Documentos do Concurso).

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou 
adquirí-los mediante solicitação por escrito na UGEA Central a funcionar no Edifício da Reitoria, Campus 
Universitário, Av. Julius Nyerere, n.º 3453, Maputo, entre às 8.00 e 15.00 horas, pela importância não 
reembolsável de 1.500,00MT (mil e quinhentos meticais) a ser depositada na conta 170475561 – UEM do 
Millennium BIM.

As propostas deverão ser entregues no endereço acima até às 10.00 horas locais do dia 15 de Março de 
2022 e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço às 10.15 horas do mesmo dia, na presença 
dos concorrentes que desejarem comparecer. 

O posicionamento dos concorrentes será anunciado no dia 25 de Março de 2022 às 10.30 horas, na 
presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

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 21 de Fevereiro de 2022

A Directora
(Ilegível)
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CONVOCATÓRIA

Assembleia Geral Ordinária
Ao abrigo do disposto nos nºs 1 e 2 do Artigo Décimo Sétimo dos Estatutos da Televinte Investimentos, SA, é 
convocada a Assembleia Geral da Sociedade para se reunir, em sessão ordinária, no Auditório do Centro de 
Conferências do Instituto de Formação das Telecomunicações, sito no prolongamento da Avenida Kim Il Sung, 
pelas 9.00 horas do dia 26 de Março de 2022, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

1. Informe sobre o estágio actual da Sociedade;

2. Apreciação e deliberação sobre os Relatórios e Contas dos exercícios 2019 e 2020;

3. Preenchimento de vagas no Conselho Fiscal;

4. Apreciação do plano de actividades para 2022;

5. Outros assuntos de interesse para Sociedade.

Se,  à hora indicada para o início dos trabalhos não estiver representada a maioria do capital social, 
a Assembleia-Geral reunirá trinta minutos depois, em segunda convocatória, com qualquer número de 
accionistas presentes.

Maputo, aos 21 de Fevereiro de 2022

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Benedito Marime

Av. Acordos de Lusaka, n.º 2121 | Tel: 21467238 | Cel: 82 120 0089 | mail: televinte@televinte.co.mz | www.televinte.co.mz
1935

Televinte Investimentos, SA

1923
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BAIXE O APLICATIVO NOTÍCIAS DIGITAL 

www.jornalnoticias.co.mz www.jornaldomingo.co.mz www.desafio.co.mz
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FACULDADE DE MEDICINA

EDITAL
BOLSAS DE ESTUDO PARA O PROGRAMA FINANCIADO PELA COOPERAÇÃO SUÉCA

Estão abertas candidaturas para o Programa de Bolsas de Estudo para Mestrado no programa financiado pela Cooperação Suéca

NOTA:

O Curriculum Vitae, a carta de motivação e as duas cartas

de recomendação devem ser apresentados em formato

electrónico e físico.

*Formulários disponíveis por e-mail.

Instrução dos Processos de Candidatura
Os processos de candidatura devidamente instruídos,

deverão dar entrada até ao dia 11 de Março de 2022,

através do e-mail: anasofiaarminda@gmail.com e onde

poderá obeter mais informações.

Os resultados das candidaturas serão divulgados até ao

dia 25 Março de 2022.

Objectivos do Programa
A Cooperação Suéca tem estado a apoiar no fortalecimento da

capacidade da Universidade Eduardo Mondlane (UEM) para

oferecer formação pós-graduada (mestrado, doutoramento e pós-

doutoramento) e gerar resultados de pesquisa transdisciplinar em

várias áreas. Este edital é referente à candidatura à bolsas de

estudo para o mestrado, no âmbito do programa “Capacitação em

Pesquisa em Saúde Pública em Moçambique, cujo o objectivo é de

produzir um nível elevado e sustentável da capacidade em

pesquisa em ciências de saúde pública, com enfoque no controle e

prevenção do trauma e violência e na promoção da segurança”.

Local da Formação
As bolsas de estudo para o Mestrado, estão disponíveis para os

estudantes aprovados para o Curso de Mestrado em Saúde Pública

da Faculdade de Medicina da Universidade Eduardo Mondlane,

Moçambique. Este curso decorre no período pós-laboral (das

16:00h às 19:00h).

Duração
O Programa tem a duração de 04 semestres com início em

Fevereiro de 2022.

Vagas
As vagas existentes são específicas para a área de pesquisa em 

Inovações sociais e tecnológicas para prevenir lesões e 

promover a segurança entre as crianças.

Grupo alvo
Podem candidatar-se para os estudantes que aprovaram ao

exame de admissão para o curso de Mestrado em Saúde

Pública, com o grau de licenciatura ou equivalente em Ciências

Básicas de Saúde, Ciências Sociais, Ciências Biológicas ou outras

áreas afins, com competência comprovada de domínio das

línguas Portuguesa e Inglesa.

Procedimentos para a Candidatura
• Formulário de candidatura devidamente preenchido*;

• Requerimento de candidatura dirigido ao Director da

Faculdade de Medicina da UEM;

• Certificado de habilitações literárias;

• Certificado de disciplinas feitas licenciatura e respectivos

créditos e classificação;

• Fotocópia do BI/Passaporte;

• Curriculum Vitae*;

• Carta de motivação;

• Duas cartas de recomendação;

• *Formulários disponíveis na Faculdade de Medicina
1906

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E 

RECURSOS HÍDRICOS
COMISSÃO CENTRAL DE AVALIAÇÃO E 

ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS DE HABITAÇÃO DO 
ESTADO

Anúncio de 
Adjudicação

Comunica-se que o objecto do Concurso 

N.º 02/CCAAIHE/SERVIÇOS/2022, para 

prestação de serviços de fornecimento 

de combustíveis (gasolina/gasóleo) foi 

adjudicado por Concurso por Cotações 

a EDMAR, LDA ao preço de (Gasolina-

69,04MT e Gasóleo-61,71MT por litro), 

incluindo IVA.

Maputo, aos 18 de Fevereiro de 2022

A UGEA

1587

SAIBA O QUE 
ACONTECE 

NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS 

DEDICA 

DIARIAMENTE 

UMA PÁGINA

À CIDADE 

DA BEIRA

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

A Décima Segunda Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade de 
Maputo faz saber nos termos do disposto no artigo 35º, nº 1, alínea a), do 

Regime Jurídico da Insovência e da Recuperação dos Empresários Comerciais, 

aprovado pelo Decreto-Lei nº 1/2013, de 4 de Julho, que a Assembleia Geral 

de Credores da MOCOTEX, SA, terá lugar em 2ª Convocatória, no próximo 

dia 4 de Março de 2022, pelas 9.00 horas, na Sala de Audiências da Décima 

Segunda Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, sita na 

Av. 25 de Setembro, nº 916, 4º andar, prédio Macau.

A AGC terá a seguinte agenda de trabalho:

1 - Constituição do Comité de Credores;

2 - Avaliação da relação de Credores;

3 - Deliberação sobre as modalidades de realização do activo; e

4 - Diversos.

Maputo, aos 15 de Fevereiro de 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

12ª SECÇÃO COMERCIAL

ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES DA MOCOTEX, SA

CONVOCATÓRIA

1591
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Superfície  75 334  km²
População  1 228 514 (2007); 12 Distritos

Necessárias 201 salas para 
acabar com turmas ao ar livre

88,2 de 2020.
Já na 12.ª classe, registou-

-se evolução de 4,2 por cento, 
pois transitaram 61,4, contra 
57, 1 por cento em 2020.

“Constatámos, com mui-
ta preocupação, o decréscimo 
do resultados. Recomenda-
mos que os serviços distritais 
e directores das escolas façam 
uma reflexão profunda por-
que não podemos continuar a 
justificar os resultados negati-
vos com a Covid-19, pois esta 
doença está entre nós e só nos 
resta sabermos conviver com 
ela e trazer resultados”, aler-
tou Mapandzene Chongo.

Outra questão que preo-
cupa este sector é o grande 
número de solicitações de 
mobilidade de funcionários, 
sobretudo depois de 2018, al-
tura em que praticamente o 
Estado parou de contratar. 

Na última semana, a go-
vernadora de Gaza visitou 
as direcções provinciais dos 
Transportes e Comunicações, 
Educação, Meio Ambiente, 
Agricultura e Pescas,   

Na ocasião, Margari-
da Mapandzene mostrou-se 
preocupada, por exemplo, 
com a fraca procura dos ser-
viços de inspecção de viaturas 
na cidade de Xai-Xai. Soube 
que nesta fase do ano a pro-
cura tem sido de perto de 30 
utentes por dia.

A governadora apelou 
para que se faça um trabalho 
para melhorar os níveis de 
procura, porque alguns aci-
dentes têm sido causados por 
deficiências mecânicas das 
viaturas.

A 
EDUCAÇÃO em Gaza 
precisa de construir 
201 salas de aula para 
acabar com turmas ao 
ar livre.

Além das 201 novas salas 
de aula necessárias, Atanásio 
Cossa, director provincial da 
Educação e Desenvolvimento 
Humano, revelou que o sector 
almeja conseguir ainda melho-
rar as condições de outras 1494, 
que são de construção precá-

ria. Assim, ao todo, a província 
necessita de 1695 salas de aula 
para a melhorar as condições 
de ensino e aprendizagem. 

Cossa disse ainda que, em 
2021, o sector funcionou com 
401 turmas ao ar livre, o que re-
presentou um acréscimo de 66 
por cento comparativamente 
a 2020, envolvendo ao todo 
19.600 alunos. 

“Contribuiu para esse o au-
mento a destruição de salas de 

material precário e convencio-
nal por ventos fortes e a criação 
de subturmas devido à Co-
vid-19”, esclareceu durante o 
informe apresentado à chefe do 
Conselho Executivo Provincial 
(CEP), Margarida Mapandzene 
Chongo.

BAIXO APROVEITAMENTO 
PREOCUPA MAPANDZENE  
A governadora de Gaza 

mostrou-se preocupada com o 

baixo nível de aproveitamento 
escolar, sobretudo na 10.ª clas-
se. 

Segundo o informe de 
Cossa, houve um decrésci-
mo de 16,9 por cento, pois, 
no ano passado, apenas 33,6 
por cento dos examinados 
aprovaram, contra 50,5 do 
ano anterior. Na sétima clas-
se, o decréscimo foi de 12,2 
por cento. Transitaram desta 
classe 76,2 por cento, contra 

Gaza precisa de cerca de 1700 novas salas de aula para melhorar condições de ensino

Baixo Limpopo
espera colher mais de
35 mil toneladas de arroz

Mantêm-se boas perspectivas na produção do arroz

O REGADIO do Baixo Limpopo (RBL) prevê 
uma produção de mais 35 mil toneladas de ar-
roz na presente época agrícola (2021/22). 

Esta produção será alcançada numa área 
de 5500 hectares, que já está lavrada e semea-
da, esperando-se um rendimento médio de 
6.5 toneladas por hectare. No total, estão pre-
parados para a presente época agrícola 13.600 
hectares de terra arável para diversas culturas, 
com destaque para cereais, hortícolas, tubér-
culos e leguminosas. 

Entretanto, decorreu semana passada, no 
distrito de Chongoene, uma reunião intermé-
dia de balanço da primeira fase da campanha 
agrícola 2021/22, que juntou quadros do sec-
tor da agricultura da província, do RBL, pro-
dutores e as três empresas fomentadoras de 
arroz, nomeadamente Wambao, LianFeng e 
Limpopo Indústrias Alimentares (LIA). O en-
contro visou identificar as necessidades que 
possam contribuir para o aumento dos níveis 
de produção e produtividade. 

Segundo Rogério Manhaussele, porta-voz 
da reunião, as perspectivas para a próxima sa-
fra são positivas, pois “97 por cento dos cerca 
de 13.600 hectares planificados para receber 

as culturas já estão semeados, o que relança 
esperanças de boa produção, sobretudo do 
arroz”.

 
BUCHILE DEFENDE SEMENTES CERTIFICADAS 
Em visita aos produtores de arroz no bloco 

Ponela, no RBL, o administrador do distrito de 
Xai-Xai, Carlos Buchile, falou da necessidade 
de aumento da produção de sementes certi-
ficadas para responder às necessidades dos 
pequenos agricultores locais, no âmbito da 
melhoria da sua produtividade.  

Buchile, que visitou o regadio no âmbito 
da monitoria e avaliação do projecto Sustenta, 
referiu que a agricultura é um dos principais 
eixos para garantir a segurança alimentar das 
populações, razão pela qual é importante que 
se juntem esforços públicos e privados para 
combater a fome e a pobreza nas famílias. 

Sublinhou ainda que, na província, o Re-
gadio do Baixo Limpopo constitui um celeiro 
na produção deste cereal. “O arroz produzido 
nesta região, além de ser comercializado lo-
calmente, tem servido outros pontos do país, 
destacando-se a cidade e província de Mapu-
to”, frisou. 

SEGUNDO GRAÇA MACHEL

Mandlakazi não pode 
vacilar no combate ao HIV
O DISTRITO de Mandlakazi é um dos 
menos afectados por HIV/SIDA em 
Gaza, dizem estatísticas recentes. E 
Graça Machel apela à população para 
não relaxar porque estes resultados 
podem não serem completamente 
fiáveis.

Para a presidente do Conselho 
de Administração da Fundação para 
o Desenvolvimento da Comunidade 
(FDC), não se pode “adormecer por-
que, infelizmente, não temos rea-
lizado testes suficientes para com-
provar as estatísticas que indicam 
que Mandlakazi é dos distritos com 

menor índice de contaminação (oito 
por cento de casos na província). 
Digo isso, sobretudo, por saber que 
aqui é corredor e, por conta, disso há 
muito contacto com a África do Sul, 
país que, à semelhança de Moçam-
bique, tem os piores índices da zona 
austral”.

“Pode acontecer que os núme-
ros sejam mais elevados do que nos 
dizem as estatísticas disponíveis. 
Por isso, vamos ser rigorosos na pre-
venção e comecemos aqui, em Man-
dlakazi, a estender a testagem para 
que as pessoas conheçam verdadei-

ramente o seu estado. As pessoas 
ainda não cultivaram o interesse de 
procurar saber do seu estado (seroló-
gico), ao contrário do que se faz, por 
exemplo, em relação à Covid-19”, 
disse, falando num seminário de ca-
pacitação de jovens sobre prevenção 
do HIV/SIDA, iniciativa da FDC. 

O “workshop”, sobre liderança 
adaptativa, contou com a partici-
pação de representantes de vários 
segmentos da sociedade oriundos de 
diversos pontos do distrito. 

Segundo Graça Machel, é preci-
so que os pais tenham “coragem de 

falar com as crianças, educar as pes-
soas que o teste é bom e necessário. 
Vamos introduzir práticas que ainda 
não existem, mas que nos podem fa-
zer conhecer melhor e fazer de Man-
dlakazi, terra de Eduardo Mondlane, 
uma luz para o país na abordagem ao 
HIV/SIDA”, disse. 

Ainda de acordo com Graça Ma-
chel, os pais devem assumir a inten-
ção de tirar o país da lista odiosa dos 
10 países do mundo que registam 
mais crescimento de casos de HIV/
SIDA.

Gasóleo mais barato para transportadores
O GASÓLEO é cerca de três 
meticais mais barato para os 
transportadores rodoviários da 
província de Gaza desde 5 de 
Fevereiro corrente.

Este combustível é adquiri-
do ao preço de 60 meticais por 
litro contra os 63,61 do custo 
oficial e cobrado nos postos 
convencionais da cidade de 
Xai-Xai.

Tal é possível desde a inau-
guração, naquele dia, das 
bombas da Associação dos 
Transportadores Rodoviários 
de Gaza (ASTROGAZA), mate-
rializadas com vista a minorar 
as dificuldades dos seus mem-
bros e assegurar a continuidade 
da actividade.

Fabião Chongo, presidente 
da ASTROGAZA, revelou que, 
“numa primeira fase, temos 
estas bombas que funcionam 
aqui na associação, mas pre-
tendemos abrir mais três  pos-
tos nos distritos de Bilene, Chi-
buto e Mandlakazi, para que o 
desconto não seja apenas aqui 

na sede”. 
Chongo revelou ainda estar 

em curso a construção de uma 
loja para a venda de acessórios 
na sede da ASTROGAZA, de 
modo a flexibilizar a assistência 
dos autocarros.

 
NOVOS PREÇOS DE “CHAPA” 
AGUARDAM APROVAÇÃO
Entretanto, a governadora 

da província de Gaza, Marga-
rida Mapandzene Chongo, que 
visitou as bombas da ASTRO-
GAZA, revelou que está em fase 
conclusiva a harmonização dos 
novos preços de transporte de 
passageiros a vigorarem bre-
vemente. “Está-se a trabalhar 
para que os novos preços sejam 
aceitáveis para todos (trans-
portadores e passageiros)”, 
disse.

Os novos preços do trans-
porte de passageiro serão apro-
vados dentro de dias pela As-
sembleia Provincial de Gaza, 
depois de meses de procura de 
consenso entre o Governo e os 

transportadores.
A última actualização dos 

preços de transporte intrapro-
vincial ocorreu em 2018. 

A ASTROGAZA anun-

ciou que a ligação entre o sul 
e norte de Gaza, através da 
recém-inaugurada estrada 
Caniçado-Chicualacuala, está 
a ser efectuada com melhor 

comodidade por conta do uso 
de autocarros de 25 lugares, 
que vêm substituir as carrinhas 
de caixa aberta que faziam este 
percurso.

As bombas que funcionam desde 5 de Fevereiro na sede da ASTROGAZA
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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 
Vilankulos ...
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COSAFA FEMININO:
Mocambique decide 
continuidade

Desporto Nacional

“Mambas realizam 
único treino 
no país “

SOCIEDADE
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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…

Pague os Jornais Impressos
e ganhe subscrição do Digital

Aproveite já esta oportunidade 
Campanha válida até 31 de Janeiro
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ÂNGELO CAETANO

HÁ cada vez mais indiferença em relação ao 
que acontece à nossa volta. A falta de humil-
dade e honestidade estão a retrair pessoas de 
boa vontade para acções de benevolência 
pois, dificilmente se pode distinguir quem 
está a agir por necessidade ou aquele que se 
apresenta com uma face quando, na verda-
de, as suas intenções são maléficas.

Este pequeno introito vem a propósito 
de uma situação que ocorreu na manhã de 
um dia útil de trabalho, em plena via públi-
ca. Um cidadão, aparentemente com boas 
intenções, pedia dinheiro aos transeuntes. 
Escolhia alguém para abordar e nesse con-
tacto implorava por dinheiro, alegadamen-
te para suprir algumas necessidades porque 
o que tinha não chegava.

Infelizmente, no dia em que testemunhei 

o acto, este cidadão não teve o seu pedido 
satisfeito porque a pessoa a quem abordou 
alegou não ter dinheiro para o ajudar. En-
quanto isso, algumas pessoas atentas já 
comentavam porque o teriam visto no dia 
anterior a proceder do mesmo modo. Abor-
dava os transeuntes para pedir dinheiro. 
Sendo assim, deduziu-se que algo de errado 
podia estar a acontecer com aquele cidadão, 
daí que se avançaram várias hipóteses.

Uma das delas é de que este cidadão 
podia estar a ser acometido por alguma 
doença de fórum psicológico, a avaliar 
pela forma como se apresentava: trajado de 
roupa limpa como que a condizer que tinha 
condições materiais para a sua higieniza-
ção de modo a apresentar-se condignamen-
te em público.

Mas, imediatamente esta hipótese foi 
rebatida por outra transeunte, alegadamen-

te porque podia tratar-se de um consumidor 
de estupefacientes a precisar urgentemente 
de dinheiro para alimentar o seu vício. 

Uma outra hipótese era de que o mes-
mo queria ganhar dinheiro, fazendo menos 
esforço. Ou seja, ele apenas se faz à rua 
para abordar algumas pessoas que de for-
ma voluntária lhe dariam algumas moedas 
para poder sobreviver.

Estas hipóteses avançadas pelos tran-
seuntes devem-se ao facto de diariamente 
acompanharmos relatos de casos de burla 
em que as pessoas se fazem passar por gen-
te bem intencionada quando, na verdade, 
procuram retirar o pouco que se ganha com 
honestidade para satisfazer as suas neces-
sidades.

É assim que fiquei a saber que, por 
exemplo, existem pessoas que se fazem pas-
sar por deficientes auditivos e surdos para 

poderem pedir dinheiro. Fiquei boquiaberto 
porque sempre que alguém me aparece pela 
frente a falar da causa do deficiente procuro 
apoiar, na medida do possível.

Tenho encontrado pessoas posiciona-
das à entrada dos supermercados, próximo 
dos corredores de transporte a solicitar aju-
da para deficientes, sabido que esta pessoas 
desta camada social passam por muitas 
dificuldades financeiras para se movimen-
tarem e também adquirirem meios de loco-
moção, etc.

É assim que temendo estar a ajudar 
pessoas mal intencionadas, as pessoas re-
traíram-se, os que realmente precisam de 
ajuda ficam prejudicados. Deste modo, e 
de modo particular para os deficientes, jul-
go haver necessidade de melhorarem a sua 
identificação para que se possa, com algu-
ma facilidade, distinguir “o trigo do joio”. 

JORGE LUBANGA
 
O ANO dois mil e vinte foi fatalmente brutal! Todos iremos 
relembrar desse ano como o “não-ano”, claro, se nos atermos 
ao desaire sanitário imposto pela Covid-19, com impacto ne-
fasto no nosso dia-a-dia, esta chaga que, até hoje que escre-
vo, continua a dilacerar vidas e esperanças de todos nós, claro 
que hoje sem o mesmo pânico e letalidade de dois mil e vinte. 
Porém, continua fresca nas nossas mentes, mas, apesar de todos 
esses pesares, em dois mil e vinte houve um evento carregado 
de significâncias que, de certeza absoluta, ressalva o ano: a pu-
blicação das “Ferramentas para desmontar a noite” de Japone 
Arijuane. Para aqueles que gostam de poesia moçambicana e 
acompanham o mercado editorial nacional, estes, com certeza, 
irão concordar que este livro marca, aliás, “desmonta” poetica-
mente a nossa literatura.

O livro “Ferramentas para desmontar a noite” é um livro 
cheio de si, que é, no fundo, vários livros, com uma poesia 
fina e acutilante, aliás, como chamou o autor, “ferramentas” 
que desmontam a monotonia poética que nos era habituado. 
Arijuane consegue fotografar de forma bela e profunda todos 
os seres humanos, em primeiro plano, e os moçambicanos no 
segundo, trazendo as vivências, os fantasmas e agonias destes 
últimos, denunciando males de todos os outros e tudo aquilo 
que faz com que a vida por estes lados da terra não seja aquilo 
que deveria ser. Só para elucidar no que estou a dizer, cito um 
dos poemas (A) que abre o livro: 

“Como desmontar a noite com uma vontade sem gumes?/a 

noite é navalha a verter incertezas/lâmina viva plantada na 

carne do vento/voz incendiada nas falas do cifrão/grito de va-

zios nas entrelinhas da cidade/onde a dança cósmica do pão 

emerge/ para o amor rouco no silêncio das mãos/a delirar a 

incoerência que inunda as almas/onde crianças submergem 

cuspidas de inocência/mulheres repetem-se no satélite altivo 

de cada esquina/dentro delas um olhar fúnebre no coração 

da casa/tinge os músculos da escuridão/a música rasgada na 

boca à madrugada de cada grito/para eco do coração remen-

dado a zero hora”.

Como podem ver, isto é um poema e tanto, e poemas como 
esses o livro tem de mais, podiam reter minha atenção apenas 
a analisar este excerto, que me sobe os neurónios com o corpo 
vivo. Aliás, é exactamente isso que acontece com os poemas 
desse livro publicado em 2020: sobem-nos à alma, tiram-nos 
do lugar e levam-nos a um outro lugar onde apenas a boa poesia 
é capaz de lá nos levar.

Nesta segunda obra deste poeta originário do armazém de 
poetas, a Zambézia, a poesia aparece como uma autonomia 
própria, com vida e que nos convida à dança da vida, este livro 
nos desassossega, nos excita a sermos mais nós, mais seres hu-
manos, mais moçambicanos, mais puros, se assim o que sere-
mos, como podem testemunhar nesse segundo excerto:

 Então fecho-me dentro das feridas entreabertas no ros-

to das mães/com o terror de imaginar a vida à madrugada/

sem iluminação e loucura suficiente para abraçar a alma/
entornado nas capulanas extasiadas por baixo da mesa/eis 

que meto os sentidos na lembrança da noite/esqueço-me de 

tudo que me torna este nada incompleto/canto alto a surdez 

dessa noite sem rigor espiritual/como maçaroca a crescer 

no imaginário das crianças/adormecidas no quintal minado 

de infelicidades/eu desentendo a vida e o que será a vida/

senão um desentendimento(?)/passeio breve ao labirinto em 

que definhamos/às entranhas das naves sonsas a tarde/onde 
as mães dançam a tristeza audível no cio do silêncio/e há 

flores metálicas escondidas/por baixo do rosto prolonga-

do das mães/tudo é pureza e o maxakene altivo no vácuo 

do pão/à cesariana imagem da tarde intrínseca dentro das 

mães.

Ora, como podem ver, este é um livro cheio de livros, onde 
o amor tem um espaço sublime, como podem testemunhar nes-
se outro excerto que abre o segundo caderno do livro:

Depois de tudo isso não me vejo a ser outra coisa/não ha-

verá nada que represente o inexiste/nem este nada que antes 

pensei que eu fosse/não saberei ser nem estar algures fora de 

ti/eu sorrio porque estou em ti/minha alma é o teu sorriso/hoje 

não me lembro nada que não sejas tu/tu incorporaste o nada, 

o vazio que era minha essência/vem, quebra-te em quantos 

pedaços puder/eu estarei em cada um deles/assim a saquear 

o teu ventre/até inundar de mim mesmo a tua boca/depois de 

tudo isso passar/este espaço azul dos teus olhos será a porta/a 

espreitar o quanto fui feliz sendo tu.

 Portanto, como é óbvio, poderia trazer outros e vários ex-
certos ou falar mais do livro, mas esta é uma missiva de um 
mero leitor, não de um estudioso de literatura, aliás, a esses 
se espera mais, é difícil entender como livros como esses não 
têm a devida repercussão académica? O que estarão a fazer os 
graduados da Faculdade de Letras, sobretudo os do curso de 
literatura moçambicana da Universidade Eduardo Mondlane? 
Julgo que a esses é reservada a tarefa de iluminar às entreli-
nhas de livros como esses ou que sejam a peneira que separa 
o trigo do joio. Numa altura em que me parece haver muitas 
publicações, é preciso separar as águas, aqui estamos perante 
o doce trigo Arijuaniano, desfrutem, comprem o livro, mais do 
que isso: leiam o livro deste poeta, assim como outros da sua 
geração, poetas com linguagem própria que renovam a litera-
tura moçambicana.

 Bem-haja a poesia e o poeta Japone Arijuane!

ENCHO-ME de emoção cada vez que 
vejo jovens talentosos a brilhar em di-
versas áreas do saber, muito particular-
mente os do meio rural que não deixam 
a humildade e privações falarem mais 
alto que os seus sonhos.

Falo  de jovens e/ou adolescentes 
que têm elevado bem alto o nome das 
suas comunidades, fazendo algo inco-
mum, útil para todos e que a todos or-
gulham.

É que eles conseguem contrariar 
privações e fazer diferença, mudando o 
rumo das coisas não só das suas vidas, 
como também do meio em que vivem.

De uma zona rural da província de 
Gaza, onde o que abundava era mesmo 
o nada, nasceu uma menina que prefiro 
tratá-la por Mara. Filha de pais cam-
poneses, com machambas que eram 
autênticos desertos todo o ano, Mara 
passava em consequência disso, por ne-
cessidades das mais básicas, ao ponto 
de não ter, muitas vezes, uma refeição. 

Ao progenitor e chefe da família, 
pouco restava senão encontrar solução 
no abate das árvores nativas, resistentes 
à seca, que esculpidas poderiam resul-
tar em utensílios domésticos como pi-
lão, tábuas de cozinha, colheres de pau 
e trituradores de cereais.

O mercado para esses artigos era 
cada vez mais diminuto porque em 
muitas famílias da comunidade do 
escultor, haviam muitos outros com 
as mesmas habilidades,  geralmente 
comprados com pouca frequência dado 
serem e de terem longo tempo de vida 
útil.

Muitas vezes, o que restava para 
aquele chefe de família era assistir a 
sua família privada do básico para ma-
tar a fome e carregar, na consciência, 
o peso de ter gerado filhos e não poder 
sustentá-los como gostaria.

Quis o destino que Mara fosse aco-
lhida por uma família da cidade. Onde 
teve cama, mesa e “futuro”, uma vez 
colocada numa escola para o que desse 
e viesse. Esse empoderamento durou 
alguns anos ao ponto de ela concluir o 
nível secundário e ingressar numa es-
cola técnica.

Não lhe faltou a oportunidade de 
ter a bíblia de todos naquele curso, o 
manual de Contabilidade Geral, que 
outros colegas seus provavelmente não 
tiveram a sorte de o ter. Chegou a tocá-
-lo e folheá-lo com alegria, tal como o 
faz quem está diante de uma obra novi-
nha, em folha.

Com a pandemia da Covid-19 inter-
romperam-se as aulas e também o seu 
sonho. O convívio demorado com pa-
rentes de outras vivências foi suficiente 
para ela ser influenciada ao ponto de 
trocar o seu manual de Contabilidade 
Geral por um trabalho  remunerável, 
numa machamba onde se produzia so-
ruma, numa região distante da que viu 
Mara nascer.

É que pela sua estadia lá, durante a 
suspensão das aulas, devido à maldita 
Covid-19, em pouco tempo conseguiu 
dinheiro com o qual comprou um tele-
fone, unhas postiças e algumas peças 
de roupa, como fruto do trabalho nessa 
plantação, proibida.

Esses bens foram suficientes para 
lhe afastar da escola, e que a colocou 
ainda muito mais distante do sonho e, 
consequentemente, próximo do salário 
para comprar bens que a colocariam 
próximo das tendências da moda, neste 
caso sem olhar a meios. 

A influência de uma parente foi 
suficientemente forte, pois Mara, sem 
muita hesitação, trocou os manuais 
pela soruma.

SIM, retomamos aos trambolhões, às 
curvas e contracurvas, desenvoltos, aos 
sassaricos. Depois de vários meses sem 
o convívio de rua, eis que desfraldamos 
a vela e o barco se fez ao mar alto, sem 
limites. Isso mesmo, voltamos ao sem li-
mite, e esquecemos que o mundo já não é 
mais o mesmo, mudou.

Em todo este cenário, só nos resta 
uma certeza - Os abraços e convívios, 
mesmo à moda antiga, podem trazer des-
graça.

Convenhamos que esta é a nossa 
forma de viver, compartilhar e repartir, 
que tem passado de geração em geração. 
Voltou a ser normal as pessoas se encon-
trarem e se reunirem em grupo, desta vez 
sem as habituais cortinas para esconder o 
que está do lado de lá. 

É verdade que as fangarradas nunca 
pararam, mas o que assistimos este fim 
de semana, um pouco por toda a zona 
metropolitana de Maputo, pode significar 
um revés ao esforço colectivo para com-
bater a Covid-19.

Todo o mundo está a relaxar as me-
didas de prevenção. Isto está a acontecer 
num contexto em que a maioria dos ci-
dadãos pelo mundo fora está vacinado. 
Na nossa realidade os números indicam 
que até aqui só foi possível atingir 30 por 
cento da população. Decididamente, sig-
nifica que ainda não podemos desarmar 
as medidas, a opção deve ser a responsa-
bilidade individual e colectiva - continuar 
a prevenir, prevenir sempre. 

Acredito que somos seres sociais não 
apenas porque dependemos de outros 
para viver, mas nada justifica o desleixo 
e o descuido a que nos entregamos, so-
freguidamente, justificando pelo facto de 
já passar muito tempo que as medidas 
estavam em vigor e, aparentemente, não 

aconteceu nada ao nosso lado que justifi-
que a sua manutenção.

Com a proibição da venda de álcool 
nas barracas, assistimos cenas de arrepiar. 
A bebida é vendida nos quintais, nalguns 
casos dentro das residências.

Nos quintais e discotecas clandes-
tinas, o respeito pelas medidas de pre-
venção é zero. E a roda vai andando... e 
teremos construído mais um foco de pro-
pagação da Covid-19.

Esquecemo-nos, facilmente, do dra-
ma no pico da Covid-19, em finais de 
Janeiro e princípios de Fevereiro do ano 
passado, quando os casos da doença e 
mortes repetiam-se, dia após dia.

Este ano foi diferente, os meses de Ja-
neiro e Fevereiro não foram tão severos, 
facto que permitiu abrir várias janelas 
para a vida.

A nossa maior desgraça reside no fac-
to de ainda não termos apreendido bem a 
viver com a Covid-19 e, no esforço de 
nos sentirmos plenos e felizes, ignora-
mos o mais importante.

A Covid-19 não está a poupar. Não 
olha a estrato social ou cor da pele. Esta 
doença está a implementar uma lógica de 
chamamento estranha e indisfarçável.

A aposta na prevenção continua a ser 
a lógica mais acertada, evitando a infec-
ção e a doença que, a todos os títulos, é 
uma experiência dolorosa.

As medidas de alívio começaram a 
ter validade este sábado. O cenário que 
vivemos, demonstra que agora, mais do 
que antes, a Polícia vai ter que sofrer 
para impor a ordem. Os focos de desvio 
às normas multiplicaram-se e já não há o 
recolher obrigatório que permitia ter um 
aparente controlo da situação. 

Sassaricar voltou a estar na moda. Ou 
será este um sinistro pacto com a morte?

Trocar os manuais
pela soruma

Sassaricando sem limites

Ferramentas para desmontar
a noite: um livro cheio de si!

Como distinguir o trigo do joio?
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ERCA de 4800 estu-
dantes do Ensino Su-
perior terão serviços 
de orientação profis-
sional e incremento 

de competências para o em-
prego, no âmbito da imple-
mentação de um programa 
de desenvolvimento de car-
reiras. 

A iniciativa foi lançada 
recentemente pelo Governo 
norte-americano, em par-
ceria com a Universidade 
Eduardo Mondlane (UEM), 
UniPúnguè e Instituto Su-
perior Politécnico de Manica 
com vista a fomentar o aces-
so aos serviços de empre-
gabilidade de qualidade por 
via de centros de desenvol-
vimento de carreiras nestas O projecto visa acabar com o problema de desemprego após a formação

UEM e parceiros lançam programa 
de desenvolvimento de carreiras

instituições. 
O programa, orçado em 

cerca de dois milhões de 
dólares norte-americanos, 
prevê igualmente um diá-
logo com o mercado de 
trabalho nomeadamente, 
o Governo, instituições de 
formação e o sector produti-
vo, de modo a permitir uma 
melhor orientação vocacio-
nal, inserção e carreiras pro-
fissionais aos beneficiários. 

Os centros de desenvol-
vimento de carreiras estarão 
localizados em cada uma das  
três instituições parceiras do 
programa e vão entrar em 
funcionamento a partir des-
te ano. 

De um universo de mais 
de 221 mil estudantes do 

Ensino Superior existentes 
no país actualmente, cerca 
de 24 por cento poderá ter 
acesso a estes serviços nos 
próximos quatro anos. 

Segundo Amália Uamus-
se, vice-reitora académica 
da UEM, a iniciativa consti-
tui um salto qualitativo para 
a forma como a instituição se 
relaciona com as entidades 
empregadoras, estudantes e 
graduados. 

“O plano permitirá que 
os graduados se destaquem 
no mercado de emprego, le-
vando consigo um conjunto 
de saberes, formas de estar e 
informações que irão acres-
centar valor às instituições 
empregadoras para as quais 
se dirigem ”, sublinhou. 

Por sua vez, Helen Pataki, 
da Agência dos Estados Uni-
dos para o Desenvolvimento 
Internacional (USAID) disse 
que a iniciativa vai ajudar a 
preencher a lacuna existente 
entre jovens e empregado-
res, através de fornecimento 
de quadros com competên-
cias necessárias para o su-
cesso de ambos. 

O lançamento oficial 
do programa está previs-
to para o primeiro trimes-
tre do ano em curso e a sua 
implementação vai decorrer 
incorporando um conjun-
to de actividades tais como 
auscultação, consulta e rea-
lização de estudos no domí-
nio da empregabilidade dos 
graduados.  

MOÇAMBIQUE está a preparar-
-se para receber 100 antenas de 
radioastronomia destinadas à 
criação de duas estações de as-
tronomia nas províncias de Ma-
nica e Tete, até 2027. 

A criação destas unidades faz 
parte de um amplo projecto in-
ternacional que prevê conectar 
cerca de quatro mil antenas de 
radioastronomia espalhadas em 
diversos locais do mundo para a 
colecta de dados através da as-
tronomia visando a produção 
científica para várias áreas do 
saber. 

Com a criação das duas 
estações e com capacidade 
técnica interna em recursos 
humanos, Moçambique esta-
rá em condições de integrar 
o Observatório Internacio-

nal SKA (Organização Rádio 
Astronómica Internacional).  
Neste contexto, a Universida-
de Eduardo Mondlane (UEM) 
em parceria com o Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior (MCTES) está a formar 
moçambicanos com níveis de 
mestrado e doutoramento, para 
que possam estar capacitados 
de modo a responder a demanda 
quando Moçambique acolher o 
evento global. 

O movimento de treinamen-
to de astrónomos é implementa-
do através do projecto DARA, da 
Faculdade de Ciências.

Segundo Cláudio Moisés, 
coordenador do projecto, três 
moçambicanos já foram forma-
dos em astronomia no Brasil e 
África do Sul e outros dois en-

contram-se a frequentar cursos 
de mestrado no Reino Unido e na 
África do Sul. 

Acrescentou que mais três 
estudantes seguem viagem nos 
próximos dias para fazerem 
mestrados na Namíbia e África 
do Sul. 

Adiantou que decorrem tra-
balhos entre o grupo de Astrofí-
sica, Ciências Espaciais e Inteli-
gência Artificial da Faculdade de 
Ciências e o governo sul-africano 
para criação de um pequeno ob-
servatório de treinamento e evi-
tar, desta forma, as deslocações 
para o Gana.

“Numa fase inicial, esta-
mos a trabalhar com o gover-
no sul-africano para termos 
duas antenas de treinamen-
to na Universidade Eduardo 

Mondlane para conciliarmos 
a teoria e a prática”, disse.  
Laurinda Maringue, estudan-
te na UEM, que esteve recen-
temente na República do Gana 
para treinamento, relatou que 
manteve contacto com uma 
antena de radiotelescópio de 32 
metros de diâmetro e aprendeu 
sobre o funcionamento do apa-
relho e colecta de dados. 

Samuel Mabote, um dos be-
neficiários da bolsa de estudo, 
garante que a sua passagem pelo 
projecto DARA consolidou os 
seus conhecimentos em maté-
rias de astronomia e que recebeu 
formação em iniciação científica 
e outros campos de astronomia 
como o estudo do Sol, estrelas, 
do aglomerado de galáxia, entre 
outros.

Moçambique vai criar estações de astronomia  

EGIPTO, Quénia, Nigéria, Senegal, África do 
Sul e Tunísia são os primeiros seis países que 
vão receber, este ano, a tecnologia necessária 
para produzirem vacinas mRNA contra Co-
vid-19 no continente africano.

O anúncio foi feito semana passada por 
Tedros Adhanom, director-geral da Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS), durante a 
cimeira União Europeia (UE)/ União Africana 
(UA) em Bruxelas.

O centro global de transferência de tec-
nologia mRNA foi estabelecido em 2021 para 
apoiar fabricantes em países de baixo e médio 
rendimento a produzir as suas próprias vaci-
nas, medicamentos e diagnósticos para en-
frentar emergências de saúde e alcançar uma 
cobertura de saúde universal.

Criado principalmente para fazer face à 

emergência da pandemia da Covid-19, o cen-
tro tem o potencial de expandir a capacidade 
de fabrico de outros produtos, o que coloca os 
países na liderança, quando trata-se dos tipos 
de vacinas e outros medicamentos de que 
necessitam para enfrentar as suas prioridades 
sanitárias.

“Nenhum outro evento como a pande-
mia do novo coronavírus demonstrou que a 
dependência de algumas empresas para for-
necer bens públicos globais é limitada e peri-
gosa”, salientou Tedros Adhanom. 

Acrescentou que a melhor forma de abor-
dar as emergências sanitárias e alcançar uma 
cobertura sanitária universal é aumentar sig-
nificativamente a capacidade de todas as re-
giões fabricarem os produtos de saúde de que 
necessitam, tendo como principal objectivo o 

acesso equitativo.
Para assegurar que todos os países cons-

truam a capacidade necessária para produzir 
as suas próprias vacinas e outras tecnologias 
de saúde, a OMS está a trabalhar para esta-
belecer um centro de formação de mão-de-
-obra que irá formar profissionais de todas as 
nações interessadas na investigação científica 
e clínica. 

O esforço inicial centra-se nas tecnolo-
gias biológicas do mRNA, que são importan-
tes para o fabrico de imunizantes, mas que 
também podem ser utilizadas para outros 
produtos, tais como insulina, para o trata-
mento da diabetes, medicamentos contra 
cancro e, potencialmente, vacinas para ou-
tras doenças prioritárias, como a malária, tu-
berculose e HIV. 

COVID-19

Seis países africanos vão receber 
tecnologia para produzir vacinas mRNA
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“É preciso que as diferenças não diminuam 
a amizade e que a amizade não diminua as 

diferenças”.
- Bob Marley (1945 — 1981), cantor e composi-

tor jamaicano

QUARTO CRESCENTE - Será na quinta-feira, às 18.59 horas

02.20-GENTE DA NOSSA TERRA

03.10- CLÁSSICOS AO DOMINGO

04.57- HINO NACIONAL

05.10- CAMPO E DESENVOLVI-
MENTO

05.30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

05.45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06.00- JORNAL DA MANHÃ

08.10- ECONOMIA PARA TODOS

08.15- INSS

09.10- VERÃO

10.30- JULGAMENTO DAS DÍVIDAS 
NÃO DECLARADAS

11.30- PARABÉNS A VOCÊ

12.00- TÓPICOS DO JORNAL DA 
TARDE

12.02- MAGAZINE DESPORTIVO

12.20- BOLETIM METEOROLÓGICO

12.30- JORNAL DA TARDE

13.00- INFORMATIVO CORO-
NAVÍRUS

14.25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

15.10- VERÃO

16.10- JULGAMENTO DAS DÍVIDAS 

NÃO DECLARADAS

17:10 - ECONOMIA PARA TODOS

17:15- VERÃO

18.10- UMA DATA NA HISTÓRIA

18.25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

18.30- RÁDIO-NOVELA “OURO 

NEGRO”

18.55- UMA HISTÓRIA PARA TI

19.00- TÓPICOS DO JORNAL DA 

NOITE

19.02- MAGAZINE DESPORTIVO

19.20- BOLETIM METEOROLÓGICO

19:30- JORNAL DA NOITE

20.00- BALANÇO DO GOVERNA-

DOR DA PROVÍNCIA DE 

SOFALA

21:10- ÚLTIMO TEMPO

23.15- INSS

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 6.47 horas e às 
18.54, com 3.30 e 3.10 metros, re-
spectivamente   

BAIXA-MAR - À 00.36 horas e 
às 12.59, com 0.70 e 0.90 metros, 
respectivamente 

INHAMBANE

32/25

VILANKULO

32/26

TETE

34/24

QUELIMANE

29/25

NAMPULA

28/23

PEMBA

34/25
LICHINGA

24/22

BEIRA

34/27

XAI-XAI

31/24

CHIMOIO

31/20

MAPUTO

32/24

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 - 
BONS IRMÃOS DESENHOS 
ANIMADOS: CHAVES - “A 
CASA DA BRUXA” 

08:15  TENDA DA JUSTIÇA  
REPETIÇÃO

09:00  NOTÍCIAS  

09:05  PELA LEI E ORDEM  
REPETIÇÃO

09:30  A HORA DO CTP - QUELI-
MANE  
DIRECTO / QUELIMANE

10:00  NOTÍCIAS  

10:05  TUDO ÀS 10  
DIRECTO – 1ª PARTE

11:00  NOTÍCIAS  

11:05  TUDO ÀS 10  
DIRECTO – 2ª PARTE

12:00  NOTÍCIAS  

12:05  3600 SEGUNDO REPETIÇÃO

13:00  JORNAL DA TARDE   
DIRECTO

14:00  A HORA DO CTP - INHAM-
BANE: “INHAMBANE EM 
DIÁLOGO”  
DIRECTO - INHAMBANE

15:00  NOTÍCIAS  

15:05  JUNTOS À TARDE DIRECTO

16:00  NOTÍCIAS  

16:05  ENCONTROS DA MALTA  
DIRECTO

17:00  JORNAL EM LÍNGUAS 
MOÇAMBICANAS  

DIRECTO

17:45  GINÁSTICA:  TXUNA A 
SAÚDE COM EDUMUNDO 
RIBEIRO - “ABS”  

18:00  CHAT COM SHEILA IBRAI-
MO DIRECTO

19:00  SAÚDE E BEM ESTAR: IM-
PORTÂNCIA DA DOAÇÃO 
DE SANGUE  

19:30  O MÁGICO REPETIÇÃO

19:50  PUB  

20:00  TELEJORNAL  
DIRECTO

21:00  REPORTAGEM DESPORTI-
VA: O AMOR NO DESPORTO 
 GRAVADO

22:00  FILME NACIONAL: CHIKW-
EMBO   

23:00  TV SURDO  
REPETIÇÃO

23:30  PONTOS DE MEMÓRIA: 
HISTÓRIAS DOS ATAQUES 
DO IAN SMITH REPETIÇÃO

00:00  CHAT COM SHEILA IBRAI-
MO REPETIÇÃO

01:00  JUNTOS À TARDE  
REPETIÇÃO

02:00  ENCONTROS DA MALTA  
REPETIÇÃO

03:00  TUDO ÀS 10  
REPETIÇÃO

04:50  REPORTAGEM DESPORTI-
VA: O AMOR NO DESPORTO 
 REPETIÇÃO

05:40  HINO NACIONAL 

O COMUNICÓLOGO moçambicano Sérgio 
Langa vai apresentar ainda este ano um 
artigo científico intitulado “Comunicação 
e memória cultural”, na Universidade de 
Oxford, após aprovação num concurso.

No artigo, Langa procura compreen-
der sob ponto de vista cultural os valores 
transmitidos a partir de canais mediáticos 

(rádio, imprensa, televisão e multimédia) 
enquanto espaço para mediar a educação.

Para tal, na Universidade da Oxford, 
o investigador vai falar da memória cul-
tural, que é o produto do imaginário co-
lectivo de qualquer sociedade e terá uma 
ligação com a comunicação na medida em 
que lhe interessa saber o lugar da cultura 

neste domínio, mas antes compreender o 
lugar da cultura na educação.

“Pretendo entender como a memória 
cultural se manifesta nos mais variantes 
quadrantes, questiono se é possível man-
termos a nossa memória cultural no con-
texto da diáspora, onde os moçambicanos 
recebem outros valores que são uma rea-

lidade diferente da nossa”
Segundo Langa, foi uma satisfação ver 

um artigo seu aprovado para apresenta-
ção numa das três maiores universida-
des do mundo, atendendo que teve toda 
a formação em Moçambique, “sendo um 
país onde muito se critica a qualidade de 
ensino”.

E
RAM pontualmente 
oito horas de sábado 
quando a caravana, 
na cidade de Mapu-
to, partiu em direcção 

à Praça da Independência. 
Marchou-se a partir da está-
tua de Eduardo Mondlane, na 
avenida com o mesmo nome, 
no bairro do Alto Maé, pas-
sando-se pela Karl Marx até 
chegar à Praça da Indepen-
dência. Tudo em prol de uma 
sociedade melhor, no âmbito 
de um projecto denominado 
“Ler e Brilhar”.

Fazia algo raro de se ver 
na capital do país. Dezenas 
de pessoas de quase todas as 
idades marcharam pela lei-
tura. O acto, aprovado pelo 
Conselho Municipal de Ma-
puto, coordenado pela escri-
tora Lídia Mussá, contou com 
escolta policial, que garantiu 
a ordem e segurança durante 
a caminhada. 

Atrás da viatura de es-
colta policial, seguiram os 
manifestantes, com panfle-

tos de apelo à leitura e, como 
acontece em quase todas as 
marchas, os participantes 
gritavam dando “vivas” aos 
livros e apelando a todos que 
paravam para os ver, que ler 
pode ser um mecanismo de 
aprendizagem e diversão. 
O som dos apitos, por outro 
lado, parecia soar muito mais 
alto. 

Na Praça da Independên-
cia, a marcha terminou, mas 
não antes de os organizado-
res deixarem um anúncio 
segundo o qual mais cami-
nhadas do género terão lugar 
no país, nos próximos meses. 
Também não chegou ao fim 
sem que se realizassem pe-
quenas palestras e jogos com 
crianças, por sinal a faixa 
etária mais representada no 
evento. 

“Vimos alertar sobre a 
necessidade de se preveni-
rem de doenças como não 
saber ler, escrever e falar. 
Para ser-se perfeito nisso, 
é preciso ler”, disse Lércio 

O NOVO director do Centro do 
Património Mundial da Orga-
nização das Nações Unidas para 
Educação, Ciência e Cultura 
(UNESCO), Lazare Assomo, 
considera que a restituição de 
bens a países africanos é im-
portante, mas não vai esvaziar 
os museus europeus.

Isso porque, na opinião do 
camaronês, as obras reclama-
das são apenas aquelas que os 
requerentes as consideram im-
portantes. 

“As restituições são muito 
importantes porque podem dar 
mais sentido a um determina-
do lugar [...] Os profissionais 
dos museus africanos não que-
rem a restituição de todos os 
objetos nos museus ocidentais, 
reclamam os mais importan-
tes”, afirmou.

Com um percurso de qua-
se 20 anos na UNESCO, Lazare 
Assomo é o primeiro africano a 
dirigir o centro da Organização 
das Nações Unidas (ONU), que 
tem como uma das principais 
missões acompanhar os 1.124 
locais classificados como Pa-
trimónio Mundial espalhados 
pelo mundo e ajudar a preparar 
novas candidaturas.

O alto funcionário da 
UNESCO, de 58 anos, que tem 
participado nos processos de 
restituição de obras de arte 
roubadas ou espoliadas a certos 
países, acredita ainda que os 
museus europeus como o Quai 
Branly - Jacques Chirac, em 
França, que recentemente de-
volveu obras de arte ao Benim, 
são importantes, pois têm feito 
um bom trabalho de conserva-
ção.

Esclarecendo que não lhe 
cabe estabelecer as prioridades 
do Centro do Património Mun-

Maputo marchou pela leitura
tivar as pessoas a ler, sem 
o hábito de leitura não há 
como perceber o que está 
escrito no livro”, disse, 
alertando que a iniciativa 
também visa, dentre outras 
coisas, despertar a socieda-
de do sono profundo que se 
submete ao ser inimiga dos 
livros.

“Veja só o número de 
participantes, era suposto 
que tivéssemos muito mais, 
isso para dizer que a socie-
dade ainda não valoriza a 
leitura”, lamentou, incen-
tivando aos gestores doutras 
escolas públicas e privadas a 
se juntarem ao projecto. 

Na ocasião, a promoto-
ra do evento, Lídia Mussá, 
explicou que esta é a con-
tinuação do projecto “Ler e 
Brilhar”, que nos próximos 
dias irá publicar uma an-
tologia de contos e poemas 
com 30 crianças, fruto de 
um concurso com o mesmo 
nome da iniciativa, organi-
zado em Novembro de 2021.

Dezenas de pessoas saíram à rua para marchar pela leitura

Dauto, um dos adolescen-
tes que se juntou à marcha 
e ficou maravilhado com as 
sessões de declamação de 
poesia e música.

De acordo com Suzana 
Rita, directora do Colégio 
Educare, um dos parceiros 
da iniciativa, a marcha vi-
sava mostrar às pessoas que 

sem leitura pode se esperar 
por uma sociedade meio 
“aleijada”.

“É a partir da tenra idade 
que nós temos que incen-

COMUNICAÇÃO E MEMÓRIA CULTURAL

Moçambicano apresenta artigo 
na Universidade de Oxford

Museus africanos “não 
querem” todas as obras 
que estão na Europa

dial da UNESCO, disse que a sua 
experiência no terreno permite 
compreender a importância 
que este património representa 
para as comunidades.

“É uma questão de brio, 
mas também porque o pa-
trimónio mundial tem um pa-
pel importante na preservação 
das identidades culturais, pro-
moção da paz e até na reconci-
liação”, explicou.

Mostrou-se também preo-
cupado com o facto de o ter-
rorismo representar uma das 
maiores ameaças aos lugares 
com forte carga de herança 
cultural, com pequenas co-
munidades a verem-se priva-
das do seu passado.

“O terrorismo é uma 
ameaça, porque, por exem-
plo, se falarmos do Sahel, ele 
não foi erradicado. Quando 
vemos as consequências do 
terrorismo em aldeias que são 
pequenos patrimónios e são 
completamente aniquiladas, 
incendiadas, são todas as re-
ferências culturais destas pe-
quenas comunidades que de-

saparecem”, lamentou.
Quanto às mudanças súbi-

tas de regime, por exemplo, no 
Mali, onde trabalhou durante 
anos, lembrou que a organi-
zação está em contacto com as 
comunidades para garantir a 
protecção do património cul-
tural.

Com menos de um décimo 
dos lugares classificados como 
património mundial, África 
está ainda sub-representa-
da na lista de locais naturais 
ou construídos pelo Homem, 
uma situação reconhecida pela 
UNESCO, afirmando que tal 
deve-se à razões históricas.

“Na altura em que foi cria-
da a Convenção do Património 
Mundial, certos países esta-
vam a aceder à independência, 
portanto a inscrição não era 
uma prioridade como foi na 
Europa. [...] Quando vemos as 
primeiras inscrições, elas eram 
sob categorias que não exis-
tiam em África, não daquela 
maneira, dou muitas vezes o 
exemplo da Torre Eiffel. Mas 
há certas categorias que são 

testemunhos importantes de 
como as sociedades se desen-
volveram. Estas novas catego-
rias começam a ser aceites no 
Património Mundial e isso vai 
levar a mais inscrições”, escla-
receu.

Quanto a uma possível li-
mitação de inscrição de novos 
lugares nas listas, Lazare Asso-
mo disse que os Estados estão 
cada vez mais conscientes da 
apresentação de dossiers sóli-
dos e que devido ao desequilí-
brio entre as regiões do mundo 
não pode haver um número 
máximo de inscrições.

“Esta ferramenta tornou-
-se verdadeiramente universal 
há poucos anos, portanto os 
países que assinaram mais tar-
de, têm, como é óbvio, o direi-
to de ser inscrever lugares na 
lista do Património Mundial”, 
indicou.

Fora dos critérios mais for-
mais que levam ou não a um 
reconhecimento de um edi-
fício ou uma cidade, o novo 
director considerou que a uni-
versalidade é o que liga todos 
estes locais.

“Quando chegamos a 
qualquer sítio no Mundo clas-
sificado como património 
mundial é o respeito que im-
porta, portanto quando com-
preendemos o seu valor, a sua 
importância para as comuni-
dades que ali vivem, é isso a 
universalidade”, indicou.

Com a Convenção do Pa-
trimónio Mundial a celebrar 
50 anos em 2022 e com uma 
ratificação plena por todos os 
países do mundo, Lazare Elou-
ndou Assomo espera que o pa-
trimónio mundial continue a 
unir os povos nos próximos 50 
anos. (LUSA)

 Lazare Assomo

Autores 
com a “alma” 
de Guilherme 
Afonso
UM homem apaixonado pela 
leitura e escrita, é assim como 
se pode caracterizar Guilher-
me Afonso, um escritor e críti-
co de cinema cuja parte do seu 
espólio está agora nas mãos da 
Associação dos Escritores Mo-
çambicanos (AEMO). 

O acervo do autor dos li-
vros de contos “Circuito”, 
de 1988, de poesia “Memória 
Imensurável”, de 2006, e de 
teatro “Pão Amargo”, de 2010, 
foi há dias doado à AEMO pela 
família de Guilherme Afonso, 
na sede desta agremiação, na 
cidade de Maputo, por ocasião 
da passagem, no dia 15 de Fe-
vereiro do segundo aniversário 
da sua morte. 

Através deste acervo pode 
perceber-se o homem culto 
que o escritor era. Amava as le-
tras e artes cénicas, particular-
mente o teatro, afinal em vida 
fez parte do Teatro Amador de 
Lourenço Marques (TALM) e 
do Cine-Clube de Lourenço 
Marques, depois Maputo.

O espólio agora no poder 
da AEMO é composto por mais 
800 itens diversos sobre estas 
e mais disciplinas artísticas, 
dentre eles 192 livros de e so-
bre literatura e teatro, e cer-
ca de 400 revistas literárias, 
entre as quais uma colecção 
encadernada de 188 números 
da revista portuguesa de cul-
tura e arte “Vértice”, abran-
gendo um período entre 1961 
e 1975. 

É também composto por 
seis caixas de arquivo que 
contêm inúmeros recortes 
sobre escritores e literatura. 

Este exercício de leitura 

fez de Guilherme Afonso um 
autodidacta multifacetado 
que escreveu vários artigos 
de crítica de cinema para o 
jornal “Notícias”, em 1977 
e 1978, e apresentou o pro-
grama semanal “Vamos Falar 
de Cinema”, na Televisão de 
Moçambique (TVM).

De acordo com o escritor 
Afonso Santos, em represen-
tação da família, a entrega 
deste espólio é uma forma de 
dar continuidade à activida-
de de divulgação cultural que 
caracterizou a vida de Gui-
lherme Afonso, que morreu 
faltando alguns meses para 
completar 91 anos de idade, 
em 2020.

“A família entendeu que 
uma parte deste material 
deveria estar à disposição 
do público, para que seja se-
mente e possa germinar e dar 
frutos para todos aqueles que 
queiram ter acesso à informa-
ção, conhecimento e saber”. 

Por seu turno, o secretá-
rio-geral da AEMO, Carlos 
Paradona, referiu que o acto 
serve de incentivo às iniciati-
vas da AEMO, como o apoio e 
apetrechamento de bibliote-
cas escolares. 

“Uma parte do acervo 
doado será alocada à bibliote-
ca da AEMO como de manter 
viva a sua presença no recinto 
da associação. A outra par-
te irá para as instituições de 
formação de professores, pois 
acreditamos que um pro-
fessor com gosto pela leitura 
multiplicará o mesmo gosto 
no seio dos seus alunos”, dis-
se Carlos Paradona. 



NECROLOGIA

ISABEL PEDRO GEMO

FALECEU

Suas filhas Cláudia e Ariana, irmãos, netos e demais familiares 
comunicam com profunda dor e consternação o falecimento 
do seu ente querido ISABEL PEDRO GEMO, ocorrido no dia 
19/2/2022, no HCM, vítima de doença, cujo funeral se realiza amanhã, terça-fei-
ra, dia 22/2/2022, no Cemitério de Lhanguene, pelas 11.00 horas, antecedido de 
velório, na capela do HCM, pelas 9.00 horas. Paz à sua alma.

1595

Segunda-feira, 21 de Fevereiro de 202236

GLÓRIA PAULINO 
LANGA
FALECEU

Seus filhos Melanie Nhassen-
go, Cleiton Uamusse e demais 
familiares comunicam com profunda mágoa e 
consternação o desaparecimento físico da sua 
mãe, tia, irmã e filha GLÓRIA PAULINO LANGA, 
ocorrido no dia 19/2/2022, vítima de doença, 
cujo funeral se realiza amanhã, dia 22/2/2022, 
no Cemitério de Lhanguene, pelas 11.00 horas, 
antecedido de velório, na capela do HCM, pelas 
9.00 horas. Paz à sua alma.       1593

GLÓRIA PAULINO 
LANGA
FALECEU

A BPA Sociedade de Advogados, 
Limitada e seus colaboradores co-
municam com profunda mágoa e consternação o fa-
lecimento da Sr.ª GLÓRIA PAULINO LANGA, mãe da 
Melanie Nhassengo, filha do Dr. Gabriel Nhassengo, 
colaborador e sócio da BPA Sociedade de Advogados, 
ocorrido no dia 19/2/2022, cujo funeral se realiza ama-
nhã, dia 22/2/2022, no Cemitério de Lhanguene, pelas 
11.00 horas, antecedido de velório, na capela-2 do 
HCM, pelas 9.00 horas. À família enlutada endereçam 
as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

593

GILBERTO CHAI 
CHAI

FALECEU
É com grande pesar e dor que seus 
irmãos Eugénia, Marcelina, Maria, 
Briolange, Elisa, Amílcar, Águeda, 
Teles, Humberto, Cândida, Maria Joaquina, Rosária, Lu-
cas, Carlos, Artur e Franklino, filhos Pelsínia, Briolange, 
Isabel Lucas e demais familiares comunicam o desapa-
recimento físico do seu irmão, pai, tio, primo e avô GIL-
BERTO CHAI CHAI, ocorrido no dia 19/2/2022, vítima de 
doença, cujas cerimónias fúnebres se realizam amanhã, 
dia 22/2/2022, no Cemitério de Lhanguene, pelas 13.00 
horas, antecedidas de velório, na capela do do mesmo 
cemitério, pelas 12.30 horas. Paz à sua alma.

1596

ARMANDO ISAÍAS 
UBISSE
FALECEU

Domingos Jorge Peho, filhos Fran-
cisco Peho, Gertrudes Peho Maho-
meta, Paula Peho, Aristóteles Peho e Lúcia Peho, 
genros, noras e netos lamentam o falecimento do 
seu compadre ARMANDO ISAÍAS UBISSE, ocorrido 
no dia 20/2/2022, cujo funeral se realiza amanhã, 
dia 22/2/2022, pelas 11.00 horas, no Cemitério da 
Texlom, antecedido de missa de corpo presente, na 
Paróquia São Gabriel Arcanjo, na cidade da Matola, 
pelas 9.00 horas.

1601

ARMANDO ISAÍAS 
UBISSE
FALECEU

Sua esposa Lúcia Banze Ubisse, filhos 
Olívia Ubisse e Adriano Ubisse, genro 
Leonardo, nora Paula Peho, netos Gil-
berto, Nhelete, Nelson, Kuane, Eliana e Kécia, bisnetos 
Alícia e Kylian, tristemente anunciam o falecimento de 
ARMANDO ISAÍAS UBISSE, ocorrido no dia 20/2/2022, na 
sua residência, na Matola (Djuba), vítima de doença, cujo 
funeral se realiza amanhã, terça-feira, dia 22/2/2022, pelas 
11.00 horas, no Cemitério da Texlom, Matola, antecedido 
de missa de corpo presente, na Paróquia São Gabriel Ar-
canjo, na cidade da Matola, pelas 9.00 horas. Pai, com a 
sua partida, sentiremos muito a sua falta. Que sua alma 
repouse em paz.

1601

PUBLICIDADE

ENCONTRE AS MELHORES

  OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO

PARA A SUA EMPRESA EM PRIMEIRA MÃO

NOTÍCIAS DIGITAL
EM QUALQUER LUGAR DO PAÍS

GLÓRIA PAULINO LANGA
FALECEU

Seu pai Samuel Tembe, mãe Alice Cavele, 
irmãs Celeste, Janete, Elsa, Lídia e demais 
familiares comunicam com profunda má-
goa e consternação o desaparecimento 
físico da sua filha, irmã, mãe e tia GLÓRIA PAULINO 
LANGA, ocorrido no dia 19/2/2022, vítima de doença, cujo 
funeral se realiza amanhã, dia 22/2/2022, no Cemitério de 
Lhanguene, pelas 11.00 horas, antecedido de velório, na 
capela do HCM, pelas 9.00 horas. Paz à sua alma.

1593

GILBERTO MÁRIO 
CHAI-CHAI

FALECEU

Sua cunhada Maria Chai-Chai, sobrinhos 
Vanda, Vasco e Rosivalda, genro Abduremane Samimo 
e demais familiares comunicam com profunda mágoa e 
consternação o falecimento do seu cunhado, tio e sogro 
GILBERTO MÁRIO CHAI-CHAI, ocorrido no dia 19/2/2022, 
vítima de doença. Paz à sua alma.

1600

JOANA JOSÉ MANUEL

FALECEU

A família Andrigo comunica com profunda dor e consternação 
o desaparecimento físico do seu ente querido JOANA JOSÉ 
MANUEL, ocorrido no dia 19/220/22, no Hospital Central, vítima 
de doença, cujo funeral se realiza amanhã, dia 22/2/2022, no Cemitério de Lhan-
guene, pelas 11.00 horas, antecedido de velório, na sua residência, no Bairro 
Militar, pelas 9.00 horas. Paz à sua alma.

1592

ESTÊVÃO JÚLIO LICUSSA
FALECEU

Sua esposa Inês Pedro Mugaduia, filhos Elsa Matânia, Orlando 
Júlio, Claudete Sílvia e Inês Cármen, netos Stephanie, Adérito, 
Magaly, Shanel, Liane e demais familiares comunicam com 
profunda dor e consternação o falecimento do seu ente que-
rido ESTÊVÃO JÚLIO LICUSSA, ocorrido no dia 19/2/2022, na 
sua residência, vítima de doença, cujo funeral se realiza amanhã, terça-feira, dia 
22/2/2022, pelas 11.00 horas, no Cemitério de Lhanguene, antecedido de velório, 
pelas 9.00 horas, na Paróquia Santo António da Polana, na cidade de Maputo. 
Paz à sua alma.                1599

CELSO JOAQUIM MAGODE
FALECEU

Com percepção de perda irreparável, dor e profunda mágoa 
por parte da mãe, filhos, irmãos e demais familiares a família 
Magode comunica o falecimento de CELSO JOAQUIM MAGO-
DE, ocorrido no dia 18/2/2022, por morte súbita, cujo funeral se 
realiza amanhã, dia 22/2/2022, pelas 10.00 horas, no Cemitério de Michafutene, 
antecedido de velório, pelas 8.00 horas, na capela do Hospital Central. Paz à sua 
nobre alma.

1598

ESTÊVÃO JÚLIO LICUSSA
FALECEU

A família Mazive, Arlindo Moisés Mazive, Leonel Mazive e Sónia 
Mazive, netos Liane Mazive e Wanga Mbulo comunicam com 
profunda dor e consternação o desaparecimento físico do seu 
compadre, sogro e avô ESTÊVÃO JÚLIO LICUSSA, ocorrido 
no dia 19/2/2022, na sua residência, vítima de doença, cujo funeral se realiza 
amanhã, terça-feira, dia 22/2/2022, pelas 11.00 horas, no Cemitério de Lhanguene, 
antecedido de velório, pelas 9.00 horas, na Paróquia Santo António da Polana, 
na cidade de Maputo. Que a sua alma descanse em paz.       1599

PEDRO AMÓS CAMBULA
(1º ano de eterna saudade)

Seus filhos, netos, irmãos, noiva e família Cambula comunicam 
que por ocasião da passagem do primeiro ano do desapareci-
mento físico do seu ente querido PEDRO AMÓS CAMBULA, se 
realiza em sua memória e homenagem um culto de celebração 
no sábado, dia 26/2/2022, na sua residência, na KaTembe, pelas 10.00 horas, 
precedida da deposição de flores, pelas 9.00 horas, no Cemitério de Lhanguene. 
Paz à sua alma.

1594

ERNESTO 
SITEFANE
FALECEU

Sua esposa Luísa Manaças Site-
fane, filhos Simão e João, noras, 
irmãos Sebastião, Laura e Jeróni-
mo, cunhadas, sobrinhos, netos e demais familiares 
comunicam com profunda dor o falecimento do 
seu ente querido ERNESTO SITEFANE, ocorrido 
no dia 19/2/2022, em Lisboa, vítima de doença, cuja 
cremação se realiza hoje, dia 21/2/2022, em Lisboa, 
simultaneamente missa, na Sé Catedral de Maputo, 
pelas 18.00 horas. Paz à sua alma.

1602
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VENDE-SE VENDE-SE

N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

MORADIA tipo 3, com 2 pisos, quintal, 
garagem para 6 carros, jardim, guarita e 
cozinha grande, em Tchumene, na EN4, 
no Condomínio Vila Camejo, vende-se 
urgente por 6 milhões de meticais. NB: 
Precisa de obras, mas fica top com 
piscina. Contacto: 82-4904440 ou 84-
4904441.

1574

CASA nova, de três pisos, tipo 4 sui-
tes, com cozinha moderna, duas salas 
embaixo e outra sala no último piso, 
piscina e parque para 5 carros, vende-se. 
Contacto: 84-5571322.

1873 

FLAT tipo 2, num 2º andar, com sala du-
pla, casa de banho e parque para 1 via-
tura, na Av. Paulo Samuel Kankhomba, 
próximo do ISPU, vende-se. Contacto: 
82-4875000.

1759

MORADIA super luxuosa, tipo 3, com 
sala espaçosa, área de serviço, cozinha 
americana, copa, 2wc modernas, gara-
gem, dependência fora, jardim, cobertura 
de placa, no B. Tchumene, próximo da 
estrada, vende-se por 4 200 000,00MT, 
negociáveis. Contacto: 84-2075176.

1938

PROPRIEDADE de 100x120m, no 
Bairro Tchumene, a 5 minutos da EN4, 
vende-se por 100 000USD. Contacto: 
84-2075176.

1938

APARTAMENTO tipo 2, num R/C, na 
Malhangalene, com quintal indepen-
dente, vende-se por 5 500 000,00MT; 
apartamento tipo 3, num prédio novo, no 
Condomínio Golf Residence por 14 000 
000,00MT, negociáveis; apartamento tipo 
3, novo, no Aqua Park por 150 000USD. 
Contacto: 84-2006465 ou 87-9106465.

1932

FLAT tipo 3, com suite, 2wc, cozinha 
americana, dependência e garagem, 
no B. Polana, próximo da Av. Julius 
Nyerere, num prédio pequeno, vende-se; 
flat tipo 3, com 2wc, cozinha americana 
e garagem, no B. Central, próximo do 
Jardim Dona Berta por 6 800 000,00MT. 
Contacto: 87-6018959 ou 84-6018957.

1933

VIVENDA tipo 5, com suite, 3wc, co-
zinha americana, dependência, jardim, 
quintal e garagem, no B. Coop, próximo 
da Clínica 222, ideal para habitação ou 
escritórios, vende-se; flat tipo 2, num 
R/C, próximo da estátua E. Mondlane por 
4 200 000,00MT; flat tipo 3, na Malhan-
galene por 5 500 000,00MT. Contacto: 
87-6018959 ou 84-6018957.

1933

CASA nova, de placa, tipo 3 com suites, 
no Bairro de Magoanine-CMC, vende-se 
por 4 200 000,00MT; flat tipo 1, num R/C, 
na Malhangalene por 4 000 000,00MT; 
padaria com todos equipamentos e 
casa tipo 2, na Matola-700 por 14 000 
000,00MT; propriedade de 75x80, em 
Marracuene, na berma da estrada. Con-
tacto: 86-6259666, Vilanculos.

1936

PROPRIEDADE de 9,5 hectares, na 
berma da estrada EN4, no Tchumene, 
vende-se por 1 000 000USD; proprie-
dade de 50/150, na berma da estrada 
EN1, em Bobole por 3 000 000,00MT; 
propriedade de 3 hectares, na berma 
da estrada, na vila de Marracuene por 
450 000USD; propriedade de 50x50, 
com muro, no Bairro da Facim por 1 500 
000,00MT. Contacto: 86/84-5926921.

1937

FLAT tipo 3, na Avenida 24 de Julho, 
prédio África, num 11º andar, pronta a 
habitar, vende-se por 9 750 000,00MT. 
Contacto: 86-7584880.

1347

TÁXI Marcelo, serviço de táxi 24 horas, 
GPS X2, a/c e rádio, táxi 40km, VHF, 
7 a 15 minutos de espera dentro da 
cidade. Whatsapp e facebook baixe 
o aplicativo através da App Store e 
Google Play. Desfrute de melhores 
preços ou pague 70,00MT por Km em 
pedido por aplicativo ou contacte pelos 
números: 84-5050050, 82-5050050 ou 
86-5050050.

1901

DIVERSOS

FLAT tipo 3, num R/C, no Bairro do 
Jardim, com 2wc e estacionamento; 
propriedade em Tsalala, inacabada, 
tipo 3, num 32x32, com 2wc e muro 
de vedação parcial, vendem-se, sem 
intermediários. Contacto: 84-8814470 
ou 82-8814470.

1356

FLAT tipo 3, com 2wc, garagem e 
anexo, num 2º andar, prédio pequeno 
e organizado, vende-se por 10 500 
000,00MT; flat tipo 3, com suite, cozinha 
moderna, no Condomínio Tivane, na 
Polana por 15 000 000,00MT; flat tipo 
2, num 2º andar, na Coop por 5 500 
000,00MT. Contacto: 87/84-4277003 
ou 82-1387740, Dúlcio Novela.

1830

TEM terrenos para habitação na Som-
merschield-2, Costa do Sol, Dona Alice, 
Mapulene e KaTembe; terrenos na 
praia em KaTembe e Ponta Malongane; 
quintas de 1 hectare em KaTembe. 
Ligue e agende uma visita. Contacto: 
84-3999454, GLS Imobiliária.

894

DUAS (2) dependências interliga-
das tipo 3 + 1, com água, instalação 
eléctrica, num terreno de 30x15m, 
muro e DUAT, no Bairro Kumbeza, a 
800m da EN1-Acipol, vende-se por 1 
300 000,00MT, negociáveis. Contacto: 
87-0040993.

25

TÁXI Marcelo precisa de Centrais 
de Atendimento que conheçam a 
cidade em 100%, dinâmicos, com es-
pírito de equipa, que tenha noções de 
inglês, com idade entre 24 e 30 anos, 
apresentáveis e responsáveis. Mais 
informações contacte: 84-5050050 ou 
84-3993930.

1901

FLAT tipo 2 o 3, nos Bairros Som-
merschield, Polana, Coop, Central, 
Malhangalene ou Alto Maé, precisa-se 
com muita urgência para comprar, pa-
gamento cash, de 3 000 000,00MT a 45 
000 000,00MT. NB: Se for mais, pode-
-se negociar. Contacto: 84-6018957 ou 
87-6018959.

1933

A REAL HOME IMOBILIÁRIA precisa 
com muita urgência para arrendar ou 
vender: moradias, flats e lojas, nas se-
guintes zonas: Polana, Sommerschield, 
Coop, Central, Malhangalene, Alto Maé 
e Triunfo. Contacto: 84-4277003, 87-
4277003 ou 82-1387740.

1830

ARRENDA-SE

PRECISA-SE

VIVENDA para escritório, com 10 
compartimentos, na Polana, arrenda-se 
por 150 000,00MT; geminada, com 6 
compartimentos, na Av. Julius Nyerere 
por 100 000,00MT; moradia tipo 6, 
com 3wc, perto do Banco Mundial por 
4 000USD. Contacto: 84-2006465 ou 
87-9106465.

1932

LOJA e sobre-loja, na Av. da Malhan-
galene, nº 753, arrenda-se. contacto: 
84-4833650, local.

1864

VIVENDA em Pemba, tipo 2, implanta-
da em um espaço de 30x50, no Bairro 
Cimento, do lado oposto ao Hospital 
Provincial, Rua Base Beira, arrenda-
-se por 50 000,00MT. Contacto: 84-
8789968, 84-7762191 ou 87-4291040.

1824

 ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO
CONCURSO N.º 004/2022 – RISE – JHPIEGO : PROJECTO, PROCURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CANALIZAÇÃO DE 

GASES MÉDICOS (OXIGÉNIO) E LIGAÇÃO ÀS UNIDADES DE PRODUÇÃO                                                                                                

1. Data de Lançamento do Concurso: 14/2/2022 e 21/2/2022
2. Projecto, Procuração e Instalação de Sistema de Canalização de Gases Médicos (Oxigénio) e Ligação às Unidades de Produção no Hospital Provincial de Inhambane (Inhambane), Centro de Saúde de Maciene 

(Gaza) e Hospital Psiquiátrico de Nampula (Nampula).
3. Os Documentos de Concurso e Caderno de Encargos pode ser adquirido a custo zero sendo que os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar e proceder a obtenção dos mesmos no 

endereço indicado no quadro abaixo.
4. Os concorrentes deverão estar inscritos no Cadastro Único e possuir Alvará de Empreiteiro de Obras Públicas das classes abaixo mencionadas.
5. As propostas deverão ser válidas por um período mínimo de 90 dias, contados a partir da data de fecho do concurso.
6. As propostas deverão ser entregues no dia 25 de Fevereiro de 2022, das 8.00 às 13.00 horas, na Av. Armando Tivane, nº 1588
7. O concurso será regido pela Política e Padrão de Procedimentos de Operação para Procurement da JHPIEGO.

Item Local da Obra Levantamento dos Documentos do Concurso Visita às Instalações
Local de 

Submissão de 
Propostas

Data/ Horário de 
Submissão

Data/ 
Local 

Abertura
Classe do Alvará

1

1o – HP Provincial 
Inhambane;
2o – CS Saúde Maciene;
3 o – HP de Nampula;

A partir do dia 15/2/2022 enviando um e_mail para 
dulce.marrengule@jhpiego.org

Com o título: Cadernos de Encargo concurso 004/2022 
– RISE - JHPIEGO

Consta do caderno de 
encargo o contacto para 
o qual deverá ligar para 

agendar a visita à(s) 
instalações

Av. Armando 
Tivane, nº 1588

25/2/2022 
das 8.00 às 13.00 

horas
N/A

Mínimo 3 CLASSE; 
Com experiência 

aprofundada na área 
de rede eléctrica, 
canalização e Gás 

Hospitalar
                                                                                                                                                                                                                                                            

Maputo, aos 14 de Fevereiro de 2022

Escriório de Moçambique         T: +258 21490370
Rua A.W. Bayly, n.º 61               F: +258  21490375
Afiliado da Universidade Johns Hopkins – Jhpiego.org
Maputo-Moçambique 125

SAIBA O QUE 
ACONTECE 

NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS 

DEDICA 

DIARIAMENTE 

UMA PÁGINA

À CIDADE 

DA BEIRA

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

Renovar a subscrição 
dos seus Jornais digitais

É Simples, Rápido e Prático.

*Termos e condições aplicáveis 
+258 84 3400623

Apoio ao cliente:

Info@snoticias.co.mz

Use: Internet 
(ebanking)

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 

DO PAÍS OU MUNDO
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N LIGAS EUROPEIAS DE FUTEBOL N LIGAS EUROPEIAS DE FUTEBOL N LIGAS EUROPEIAS DE FUTEBOL N

O BAYERN recebeu e venceu 
o Furth (4-1), em jogo da 23.ª 
jornada do Campeonato Ale-
mão. Foi o regresso dos bávaros 
às vitórias, depois da surpreen-
dente derrota diante do Bo-
chum (2-4) na última jornada.

E por momentos pareceu 
desenhar-se nova surpresa em 
Munique quando Hrgota (43’) 
colocou o último classificado 

da prova a vencer para o inter-
valo. Contudo, a reacção não 
demorou no segundo tempo 
com um bis de Lewandowski 
(47’ e 82’), um autogolo de 
Griesbeck (61’) e o tento de 
Choupo-Moting (90+1’) a sela-
rem a reviravolta do campeão.

Com este resultado, o 
Bayern segue isolado na lide-
rança com 55 pontos. Noutros 

jogos, Mainz venceu Bayer 
Leverkusen, 3-2, Wolfsburgo 
perdeu 1-2 frente ao Hoffe-
nheim, Estugarda e Bochum 
empataram a um golo, Au-
gsburgo perdeu em casa 1-2 
contra o Friburgo, Bielefeld 
venceu 1-0 ao Union Berlim, 
mesmo desfecho conseguido 
pelo Colónia diante do Eintra-
cht Frankfurt.

C
OM dois golos, Har-
ry Kane foi decisivo 
na vitória, por 3-2, do 
Tottenham em Man-
chester frente ao City, 

em jogo da 26.ª jornada da 
Premier League. O Manches-
ter City entrou praticamente 
a perder, jogada de antologia 
dos spurs com Kane a isolar 
Son e este a oferecer de ban-
deja para Kulusevski inaugurar 
o marcador ao quarto minuto. 
Os locais sentiram muitas di-
ficuldades para furar o muro 
londrino, que, porém, abriu 
uma brecha aos 33 minutos: 
cruzamento de Sterling, Llo-
ris, pressionado por De Bruy-
ne, larga a bola para a frente 
e Gundogan não perdoou. 
Na segunda parte, o Totte-
nham chegou ao segundo golo 
ao minuto 59, por Kane. Na 
compensação, Romero de-
fendeu com o braço o cru-
zamento de Bernardo Silva e 
da marca dos 11 metros Ma-
hrez fez, aos 90+2, o empate. 
O público acreditava na revi-
ravolta, mas Harry Kane si-
lenciou o Etihad aos 90+5, 
golpe de cabeça, após cru-
zamento de Kulusevski. 
O desfecho permite ao Liver-
pool continuar a sonhar com 
a conquista do título, depois 
de ter vencido o Norwich em 
Anfield por 3-1. A formação 
visitante, apesar de mergulha-
da na zona de despromoção, 
mostrou-se bem atrevida no 
arranque.

Rashica abriu o marca-
dor aos 48 minutos, mas em 
três minutos, Mané empatou 
num pontapé acrobático (64’) 
e Salah, assistido pelo guarda-
-redes Alisson, bailou à frente 
de quatro adversários antes de 
confirmar a reviravolta no mar-

A FÓRMULA 1 irá continuar a 
correr em Austin, no Texas, até 
ao ano de 2026, segundo anun-
ciou o organizador da competi-
ção esta sexta-feira.

Os Estados Unidos da Amé-
rica vão continuar a acolher a 
competição até 2026, após uma 
prorrogação de contrato de 
cinco anos.

O desporto automóvel re-
gressou aos Estados Unidos 
em 2021, depois de uma pausa 
forçada devido à pandemia e o 
anúncio da extensão de contra-
to reflete o “impulso contínuo 
que a Fórmula 1 tem nos Esta-
dos Unidos”.

 O Presidente e CEO da 
Fórmula 1, Stefano Domenicali 

revelou-se entusiasmado pela 
extensão de contrato: “Esta-
mos entusiasmados por anun-
ciar a extensão com o Circuito 
das Américas da excitante nova 
temporada-2022. Quero agra-
decer ao promotor pela sua 
contínua dedicação e entusias-
mo pela Fórmula 1, onde juntos 
continuamos a aumentar a ex-
citação em torno do nosso des-
porto nos EUA, após o enorme 
sucesso da Netflix, o trabalho 
da ESPN, e a incrível tempora-
da que tivemos em 2021. Austin 
é uma grande cidade, e a pista é 
a favorita de todos os pilotos, e 
estamos ansiosos por regressar 
em Outubro para mais acção e 
entretenimento”.

COM 37 anos, LeBron James 
tem uma carreira invejável 
na NBA, campeonato norte-
-americano de basquetebol, 
onde já se sagrou campeão 
em quatro ocasiões e foi 
eleito em inúmeras outras o 
melhor jogador da prova. No 
entanto, o extremo dos Los 
Angeles Lakers revelou, sá-
bado, durante a conferência 

de imprensa do jogo All-Star, 
que tem um último objectivo 
antes de colocar um ponto 
final.

“O meu último ano vai ser 
a jogar com o meu filho. Para 
onde quer que o Bronny seja 
seleccionado, é para onde eu 
vou. Neste momento já não 
penso em dinheiro, é só fazer 
de tudo para jogar um ano na 

mesma equipa com o meu fi-
lho”, explicou.

Recorde-se que Bronny 
ainda está no secundário, 
pelo que só será elegível para 
o draft da NBA em 2024. Com 
o contrato com os Lakers a 
terminar em 2023, LeBron 
James enfrenta um ano de 
indefinição até à entrada do 
filho na NBA.

O MANCHESTER United 
já decidiu e deixará Cris-
tiano Ronaldo sair no final 
da temporada. Esse será o 
desejo do internacional 
português caso a equipa 
não consiga o apuramento 
para a edição da Liga dos 
Campeões de 2022/23: 
nesta altura, o Man. Uni-
ted é quarto classifica-
do, com quatro pontos de 
avanço para o West Ham. 
Segundo o Mirror, a di-
recção do clube apenas 
“exigirá” que seja o pró-
prio Ronaldo a mostrar 
vontade de sair.
No seio do clube vai cres-
cendo a ideia de que tra-
zer CR7 de volta terá sido 
“um erro” e que os facto-
res comerciais e publici-
tários à volta de Ronaldo 
acabaram por pesar mais 
do que o rendimento des-
portivo.

A AS Roma empatou em casa (2-
2) com o Hellas Verona, numa 
partida em que esteve a perder 
por 2-0 e foi “salva” por golos 
de dois jovens (Volpato e Bove). 
No entanto, o jogo ficou tam-
bém marcado pela expulsão de 
José Mourinho na recta final. 
O treinador já vinha manifestan-
do a sua irritação para com a ar-
bitragem de Luca Pairetto, che-
gando a rematar uma bola para a 
bancada por considerar que este 

estava a ser complacente com o 
anti-jogo do adversário. Depois 
de levar um aviso, Mourinho 
voltou a protestar pouco depois, 
fazendo o sinal de um telefone-
ma na direcção do árbitro, gesto 
este que lhe valeu o vermelho 
directo. Embora o motivo seja 
desconhecido, há em Itália quem 
aponte que o mesmo possa ter 
sido uma referência ao pai Pier-
luigi Pairetto, que esteve envol-
vido no escândalo do Calciopoli.

O técnico português não 
gostou de ser expulso e tentou, 
em fúria, pedir explicações ao 
juiz da partida, mas foi travado 
pelos seus adjuntos. Antes de 
sair, ainda cumprimentou o trei-
nador adversário. 

Refira-se que as desavenças 
de Mourinho com este árbitro 
não são novas, pois em Dezem-
bro passado, após uma derrota 
com o Bolonha, foi pedir-lhe ex-
plicações.

Tottenham relembra 
sabor de derrota 
ao Manchester City

cador (67’).
Lançado em profundidade 

por Henderson, Luís Diaz fi-
nalizou com classe, picando-a 
por cima do guardião contrário 
(81’).

Noutros encontros, Man-
chester United derrotou Leeds 
por 4-2; Arsenal venceu 2-1 ao 
Brentford e o Chelsea festejou 
o 0-1 ao cair do pano na des-
locação ao terreno do Crystal 
Palace. Southampton derrotou 
Everton, 2-0, Watford ganhou 
1-0 em casa do Aston Vila e 
West Ham empatou a um com 
Newcastle. Burnley venceu 
3-0 no terreno do Brighton. 

REAL MADRID VENCE

 
Depois de derrota com o 

PSG (0-1, na Liga dos Cam-
peões) e empate com o Vi-
llarreal (0-0), o Real Madrid 
regressou aos triunfos na Liga 
Espanhola, batendo o Alavés 
por 3-0, em desafio da 25.� 
jornada.

Marco Asensio fez o 1-0 e 
Vinícius Júnior ampliou. Já em 

tempo de descontos, Benze-
ma estabeleceu o 3-0 final na 
marcação de uma grande pe-
nalidade.

O Atlético também ganhou 
3-0 no terreno do Osasuna, 
com golos de João Félix, Luis 
Suárez e Correa. Villareal go-
leou fora o Granada 4-O, en-
quanto Cádiz e Getafe empata-
ram a um golo.

Ontem, o Barcelona foi ao 
Mestalla golear o Valência por 
4-1, com uma primeira parte 
verdadeiramente arrasadora 
a equipa de Xavi Hernández 
chegou ao intervalo a vencer 
por 3-0, mercê de dois golos de 
Pierre-Emerick Aubameyang 
(23’ e 38’), os primeiros do ga-
bonês com a camisola “blau-
grana”, e do tento do neerlan-
dês Frenkie De Jong (32’). No 
arranque do segundo tempo, 
Carlos Soler (52’) reduziu, num 
cabeceamento certeiro, mas 
Pedri, aos 63’, fechou o resul-
tado a favor dos “catalães”. O 
Sevilha empatou a um no ter-
reno do Espanhol.

BENFICA SEM NORTE

A visita ao Bessa até come-
çou da melhor maneira para 
o Benfica, que chegou a estar 
a vencer o Boavista, com dois 
golos de vantagem, mas as 
“águias” acabaram por con-
sentir o empate (2-2), em jogo 
relativo à 23.ª jornada do Cam-
peonato Português.

Única novidade no onze 
dos encarnados, o médio mar-
roquino Taarabt pôs o Benfica 
na frente assistido por Rafa à 
passagem do minuto 21’. Musa 
ainda esboçou reacção, sem 
efeito (28’), antes de Grimaldo 
ampliar: Darwin cruzou rastei-
ro, Rafa foi parado por Bracali e 
o espanhol, na recarga, atirou 
para o fundo das redes. Vanta-
gem ao intervalo que poderia 
ser mais dilatada, não fossem os 
golos anulados a Everton (34’) e 
Darwin (39’), por fora de jogo.

No entanto, o Boavista au-
mentou a pressão na segunda 
parte, Musa cabeceou ao lado 
(65’), antes de Sauer reduzir, 
assistido por Musa (74’). Ha-

mache ameaçou o empate com 
uma bomba ao poste esquerdo 
(77’), mas foi Makouta a fazer o 
2-2, após jogada de Gorré (80’). 
A reviravolta ainda pairou, mas 
o livre de Hamache (77’) e o re-
mate de Musa (89’) passaram 
por cima da barra.

Noutras partidas, Gil Vicen-
te venceu Belenenses SAD, 2-0, 
Paços de Ferreira ganhou 2-1 ao 
Vizela e Guimarães perdeu em 
casa perante o Arouca.

PSG SURPREENDIDO

O Paris Saint-Germain caiu 
com estrondo na deslocação ao 
terreno do Nantes, com uma 
derrota por 3-1, em jogo da 25.ª 
jornada da Ligue 1. Ao intervalo, 
diga-se, os parisienses já per-
diam por 3-0. 

O PSG viu-se em desvanta-
gem logo aos quatro minutos, 
fruto de um golo de contra-ata-
que de Kolo Muani. Pouco de-
pois, aos 16 minutos, o 2-0: des-
ta feita foi Merlin a marcar, num 
grande golo, e o terceiro chegou 
em cima do intervalo, aos 45+5 
minutos, de penalte. Foi Ludovic 
Blas a fazer o gosto ao pé.  

A segunda parte ainda deu 
ares de uma possível reacção pa-
risiense. Logo aos 47 minutos, 
Messi descobriu Neymar com 
um passe genial e o avançado 
reduziu para 3-1. Mas cerca de 
dez minutos, o mesmo Neymar 
falhou uma grande penalida-
de de forma muito displicente 
e permitiu a defesa do guardião 
adversário. 

Contas feitas, o PSG continua 
a liderar de forma confortável a 
tabela classificativa, mas agora 
com mais uma derrota no cur-
rículo – a segunda. O Nantes é 
quinto, com 38 pontos, os mes-
mos do Lyon, que empatou a um 
no terreno do Lens.

Sem derrotas na Premier League desde Outubro, Manchester City caiu aos pés do Tottenham

Bayern apanhou susto 
frente ao último

LeBron James 
quer jogar com o filho

Fórmula 1 no Texas até 2026

PARA O ÁRBITRO

Mourinho expulso 
após gesto de telefone

Porta aberta para Ronaldo 
sair do Manchester United
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PUBLICIDADE

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

A
S equipas do Maxa-
quene e Costa do Sol 
seguem invictas no 
Campeonato de Fu-
tebol da Cidade de 

Maputo - Fase (Liga Jogabets), 
liderando as séries “A” e “B”, 
respectivamente.

Os “tricolores” derrotaram 
o rival Desportivo por 2-0, en-
quanto os “canarinhos” vence-
ram Académica por 1-0. Para a 
Série “A”, há ainda a destacar 
a goleada imposta pelo Bla-
ck Bulls ao Matchedje por 6-1. 
Noutras partidas o Ferroviário 
bateu 1º de Maio (3-0), en-
quanto Vulcano e Ferroviário 
das Mahotas empataram a dois 
golos.

Pela Série “B”, Estrela 
Vermelha e Águias Especiais 
empataram sem golos, mes-
mo desfecho da partida entre 
Mahafil e Nacional. Racing e 
Liga Desportiva completam a 
ronda amanhã.
INHAMBANE TAMBÉM
JÁ COMEÇOU

Em Inhambane, a Associa-
ção Desportiva de Vilankulo 
empatou a zero com Temusa 
Costa do Sol da Massinga, em 
jogo da primeira jronada. 

Em outras partidas da ron-
da inaugural, o Ferroviário de 
Inhambane aplicou uma go-
leada de 5-0 à formação de Or-
ganizações Samboco de Inhar-
rime, isso para a Série “A”. Foi 
a partida que assinalou o início 
da prova no sábado. Ontem, 

LIGA JOGABETS

Maxaquene e Costa 
do Sol dominantes

domingo, para a mesma sé-
rie, no campo de Ravene, em 
Inharrime, União Desportiva 
de Zavala bateu Nova Aliança 
da Maxixe por 3-0.

Também ontem, para a Sé-
rie “B”, Sporting de Massinga 
recebeu e perdeu por 0-2 dian-
te do vizinho Morrumbene FC.

MATCHEDJE DE MOCUBA 
VENCE NA ZAMBÉZIA

Na província da Zambézia 
houve registo de duas faltas 
de comparência. A Associação 
3 de Fevereiro faltou ontem 
ao jogo que deveria ter reali-
zado com Sumeia de Mocuba. 
O Ferroviário de Quelimane 

também somou três pontos na 
secretaria após confirmar-se a 
falta do 1° de Maio, também de 
Quelimane, que alegou moti-
vos organizacionais.

No sábado, Sporting de 
Quelimane derrotou Ferro-
viário de Nicoadala por 2-0, e 
ontem Matchedje de Mocuba 

venceu, por 4-2, o Sonho Real 
de Nicoadala. Foi adiado o jogo 
Efwua de Namacurra - Djerre 
de Inhassunge devido à im-
praticabilidade do campo da 
primeira equipa, ainda a bene-
ficiar-se de obras de melhora-
mento para a respectiva visto-
ria prevista para esta semana.

Objectivo concretizado. Há 36 anos 
que o Costa do Sol não conquistava um 
título nacional e hoje, com muita ale-
gria, conseguiu esse êxito. Dar os pa-
rabéns para estas meninas que nunca 
desistiram. Do primeiro ao último mi-
nuto foram implacáveis. Desde a vez que 
estivemos a perder por 10 pontos nunca 
vergamos. Fomos buscar também uma 
desvantagem de sete pontos. E foi depois 
daí que montamos uma jogada para ma-
tar o jogo.

O segredo foi acreditar e lutar até ao 
fim porque o Ferroviário veio com plano 
de adiar para último jogo do “play-off”. 
Fomos persistentes, buscámos 10 pon-
tos, depois sete e a poucos segundos do 
fim perdíamos por 1 ponto e fizemos uma 
jogada para matar o jogo. Aquilo é mor-
tal. Matámos o jogo com aquela jogada. 

LIGA SASOL DE BASQUETEBOL SÉNIOR FEMININO

Título revigora 
“canarinhas”
O TÍTULO de campeão na-
cional de basquetebol sé-
nior feminino conquista-
do pelas “canarinhas”, 36 

anos depois, foi resultado 
de uma planificação cui-
dadosa e trabalho aturado 
do departamento da mo-

dalidade, atletas e trei-
nadores, segundo defen-
deram os novos campeões 
nacionais.  

Trabalhámos muito
- Shelsea Rafael, extremo do Costa do Sol

Este título é resultado de muito tra-
balho, muito esforço até ao último mi-
nuto. Foi o que queríamos e conseguimos 
alcançar o primeiro lugar, fruto de mui-
to trabalho. Nunca desistimos, sempre a 
trabalhar para alcançarmos os nossos ob-

jectivos.
Hoje é chegada a hora de celebrar 

uma vitória muito importante. Eu lutei, a 
equipa lutou e estamos a celebrar. O se-
gredo é trabalhar, trabalhar, trabalhar…e 
nunca desistir. O primeiro lugar está aqui.

Só queria 
ajudar 
a equipa

- Ingvild Mucauro, MVP

- Eu só queria ajudar a minha equipa a 
conseguir o objectivo. O lançamento é fruto 
do trabalho da equipa. O título foi fruto de 
muito trabalho, trabalhámos muito e mere-
cemos. Entrámos mal para o jogo, estávamos 
muito nervosas, mas conseguimos contra-
riar. Lutamos até ao fim.

“Fizemos uma jogada mortal”
- Leonel Manhique, treinador do Costa do Sol

O FUTEBOLISTA moçambi-
cano Geny Catamo estreou-se 
na noite de sábado com a ca-
misola do Guimarães. O médio 
ofensivo entrou aos 62 minutos 
para o lugar de Ruben Lameiras 
numa altura que os vimara-
nenses perdiam por 3-1, diante 
do Arouca, resultado que não 
sofreu alteração até ao apito 
final.

Geny Catamo, que está na 
turma do Minho por emprés-
timo do Sporting, tinha ficado 
de fora nos jogos com o Braga e 
Belenenses. 

Com 23 jornadas realizadas, 
o Guimarães está na luta por 
um lugar que dá acesso a Liga 
Europa. 

REINILDO GOLEIA
Reinildo alinhou a titular 

na goleada do Atlético de Ma-
drid no campo do Osasuna por 
3-0, em partida da 25.ª jornada 
da La Liga.

Foi o regresso dos “colcho-

neros” às vitórias após a derro-
ta caseira diante do Levante.

O Atlético ocupa a quinta 
posição com 42 pontos e está 
em zona de acesso a Liga dos 
Campeões, mas a hipótese de 
revalidar o título continuam 
escassas, visto que Real segue 
na liderança com 57 pontos. 

No campo individual, refe-
rir que este foi o segundo jogo 
de Reinildo à titular. Recorde-
-se, Reinildo tinha entrado de 
início no desafio com o Levan-
te.

WITI TROPEÇA
FRENTE AO LÍDER 

O Nacional do moçambica-
no Witi perdeu diante do Casa 
Pia por 1-0, em jogo da 23.ª jor-
nada da II Liga portuguesa. 

Witi, lesionado, esteve de 
fora e assistiu da bancada a 
derrota dos madeirenses que 
não perdiam há três jogos. A 
última derrota dos insulares 

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO 

Geny Catamo estreou-se no Guimarães 
tinha sido a 22 de Janeiro no 
confronto com Vilafranquense. 

O Nacional ocupa a sexta 
posição com 36 pontos e com 
este desaire atrasou-se na cor-
rida pela subida de divisão. 

DOMINGUEZ 
CONTINUA DE FORA

Dominguez somou o ter-
ceiro jogo sem constar pelo 
menos da convocatória do Real 
Kings. O internacional mo-
çambicano ficou desta vez de 
fora do jogo com Chippa United 
realizado sábado, tendo termi-
nado empatado a dois golos.

A última vez que Domin-
guez esteve em campo foi a 
22 de Dezembro na derrota do 
Real Kings ante o Baroka de 
Kambala. 

O Kings ocupa o terceiro 
lugar com 30 pontos, estando 
a um do Orlando Pirates e 18 
do líder destacado o Mamelodi 
Sundowns. 

DEPOIS de romper contra-
to, amigavelmente, com o 
Cape Town City da África 
do Sul, o internacional mo-
çambicano Edmilson Dove 
decidiu tomar outro rumo 
na sua carreira, vinculan-
do-se à União Desportiva do 
Songo, segundo garantiu o 
presidente daquela colecti-
vidade. Refira-se que o late-
ral esquerdo moçambicano 
tinha um contrato valido até 
ao próximo mês de Junho, 
mas porque não tinha espaço 
na equipa sul-africana optou 
por rescindí-lo para respirar 
outros ares.

Durante um período con-
siderável, Edmilson esteve 
lesionado e face à situação 
ficou afastado das convoca-
tórias da Selecção Nacional, 
devendo ser este regresso ao 

país um trampolim para vol-
tar a merecer a confiança do 
seleccionador nacional. 

O presidente da União 
Desportiva do Songo, Xavier 
dos Santos, revelou que Ed-
milson é último reforço dos 
“hidroeléctricos”, depois de 
ter garantido Danito, tam-
bém lateral esquerdo (ex-Li-
ga Desportiva de Maputo), 
Macaime (ex-ENH), Talapa, 
Foken (ex-Ferroviário de 
Maputo), Estêvão (ex-Li-
ga Desportiva de Maputo) 
e mais dois avançados es-
trangeiros, nomeadamente 
Muzaza (zambiano) e Adams 
(ganês).

No entanto, Foken e Mu-
zaza ainda não se juntaram à 
equipa por não ter sido ainda 
autorizado o pedido para tra-
balhar no país. 

Edmilson está a caminho de Songo

LEMBRETE
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A pandemia não acabou. Todos podemos 
apanhar a Covid-19, não importa a idade, a 

raça e principalmente onde vivemos.   

O 
PROGRAMA Mun-
dial de Alimentação 
(PMA) alertou se-
mana passada para o 
agravamento da cri-

se alimentar no Sahel, onde o 
número de pessoas à beira da 
fome aumentou dez vezes e o 
número de deslocados subiu 
400% em três anos.

“Em apenas três anos, o 
número de pessoas a caminho 
da inanição disparou de 3,6 
milhões para 10,5 milhões em 
cinco países – Burquina Faso, 
Chade, Mali, Mauritânia e Ní-
ger”, alerta a organização, em 
comunicado.

Sublinhando que a região 
do Sahel vive actualmente 
uma das maiores secas dos úl-
timos anos, o PMA, das Nações 
Unidas, estima que a crise ul-

trapasse a dos anos anteriores 
devido a factores agravantes, 
incluindo a insegurança, au-
mento da pobreza por causa da 
Covid-19 e aumentos dramá-
ticos no custo dos alimentos 
básicos.

“Uma crise absoluta está a 
desenrolar-se perante os nos-
sos olhos na região do Sahel”, 
disse sexta-feira o director-
-executivo do PMA, David 
Beasley, desde o Benim e após 
visitar as operações da organi-
zação no Níger e no Chade.

Citado no comunicado, o 
responsável alerta que as orga-
nizações humanitárias “estão a 
ficar sem dinheiro e o povo está 
a ficar sem esperança”.

Devido à falta de fundos, o 
PMA diz estar na difícil situa-
ção de ter de “tirar aos que têm 

O PRIMEIRO-MINISTRO etíope, Abiy Ahmed, 
lançou ontem oficialmente a produção de 
electricidade na Grande Barragem do Renas-
cimento Etíope, no Nilo Azul, projecto milio-
nário fortemente contestado pelo Egipto e pelo 
Sudão.

“O início da geração de electricidade nesta 
barragem é uma bênção, não só para nós, mas 
também para o Egipto e o Sudão”, disse Abiy 
num discurso na inauguração.

Numa cerimónia realizada ao início da 
manhã, o próprio chefe do Governo, acompa-
nhado de numerosos altos funcionários, pres-
sionou uma série de interruptores num ecrã 
electrónico para pôr em marcha a primeira 
turbina.

“Esta grande barragem foi construída pe-
los etíopes, mas para benefício de todos os 
africanos, para que todos os nossos irmãos e 
irmãs africanos possam tirar proveito”, disse 
um alto responsável que participava na inau-
guração.

A Etiópia considera esta enorme barragem 
– a maior do género em África - estratégica 
para o seu desenvolvimento, mas desde que 
o projecto foi lançado em 2011 provocou um 
contencioso com o Sudão e o Egipto, ambos 
dependentes do Nilo.

Os dois Estados consideram que o enchi-
mento da barragem pode afectar gravemente 

os níveis de água do Nilo nos seus respectivos 
troços.

O Cairo condenou ontem a entrada em 
funcionamento do empreendimento, denun-
ciando “mais uma violação” do compromisso 
assumido por Addis-Abeba em 2015 de não 
afectar os países a jusante.

“Depois de ter começado de forma unila-
teral a primeira e a segunda etapas do enchi-
mento da barragem (…), este passo é mais uma 
violação pela parte etíope dos seus compro-
missos assumidos na Declaração de Princípios 
de 2015”, alertou o Ministério dos Negócios Es-
trangeiros egípcio em comunicado.

O Nilo Azul, rio que conflui com o Nilo 
Branco e com o rio Atbara, é um dos principais 
afluentes do rio Nilo, sendo responsável, du-
rante a estação chuvosa, por até 80% da água 
deste último.

Sudão e Egipto temem que o projecto colo-
que o caudal do rio Nilo sob o controlo da ad-
ministração etíope.

A Etiópia considera, por seu lado, que o 
projecto é estratégico para o seu desenvolvi-
mento, tanto em termos de irrigação como em 
termos de produção de electricidade.

Com cerca de seis mil quilómetros, o rio 
Nilo é uma fonte vital para o abastecimento de 
água e electricidade para cerca de 10 países da 
África Oriental.  - (LUSA)

trabalho por falta de opor-
tunidades. 

O director-geral da Or-
ganização Internacional do 
Trabalho (OIT) afirma que a 
pandemia “exacerbou de-
sigualdades, dentro e entre 
os países, a chamada gran-
de divergência.”

Segundo Guy Ryder, as 
divisões económicas e so-
ciais aumentaram, sendo 
que as pessoas que já esta-
vam em desvantagem an-
tes da Covid-19 foram ain-
da mais afectadas: jovens, 
mulheres, migrantes e pe-
quenos comerciantes.

O chefe da OIT afirma 
que o Dia Mundial da Jus-
tiça Social 2022 acontece 
num “ponto de inflexão”, 
quando formuladores de 
políticas “estão a remode-
lar a recuperação da pande-
mia”.

Ryder destaca que o que 
for feito definirá os rumos 
da mudança e com as me-
didas certas, será possível 
moldar a economia da ma-
neira corretca.

Formalizar o sector de 
empregos informais pre-
cisa ser prioridade, lembra 
o chefe da OIT, pois esses 
trabalhadores devem ter os 
seus direitos e protecção 
respeitados. 

O director-geral da OIT 
lista algumas medidas que 
devem ser tomadas, no-
meadamente garantir a 
protecção social universal, 
melhorar a protecção dos 
empregados, promover o 
emprego decente e o cres-
cimento económico inclu-
sivo, assim como criar a 
transição para uma econo-
mia global neutra em car-
bono. - (ONU NEWS)

O MALAWI detectou um caso de poliomielite selvagem, mas o 
caso, o primeiro em África em mais de cinco anos, não põe em cau-
sa o estatuto do continente, declarado livre da doença desde 2020, 
anunciou a Organização Mundial da Saúde (OMS). Em comunicado 
sexta-feira divulgado, a OMS diz que as autoridades do Malawi de-
clararam um surto de pólio vírus selvagem tipo 1 após descobrirem 
um caso numa criança na capital do país. África foi declarada livre 
da poliomielite em Agosto de 2020, após eliminar todas as formas 
de pólio selvagem da região.

Segundo a OMS, testes laboratoriais mostram que a estirpe 
agora detectada no Malawi está ligada à estirpe que circula na pro-
víncia de Sindh, no sul do Paquistão, país onde a doença permane-
ce endémica.

Por se tratar de um caso importado do Paquistão, a detecção 
não afecta o estatuto do continente africano de livre da pólio, ex-
plica a OMS.

“Enquanto houver pólio selvagem em qualquer lugar do mun-
do, todos os países estão em risco de importar o vírus”, disse a di-
rectora regional da OMS para África, Matshidiso Moeti, citada no 
comunicado da organização.

Após a detecção do caso no Malawi, a OMS está a tomar “me-
didas urgentes para evitar a sua potencial disseminação”, acres-
centou a responsável, sublinhando que o “alto nível de vigilância 
da poliomielite no continente” e a “capacidade de detectar rapida-
mente o vírus” permitem “uma resposta rápida” e a protecção das 
crianças. A OMS está a ajudar as autoridades do Malawi a avaliar 
o risco e a responder ao surto, incluindo com imunização suple-
mentar, esclarece a organização no comunicado, acrescentando 
que outras organizações parceiras estão também a enviar equipas 
para o país.

“O último caso de pólio vírus selvagem em África foi identi-
ficado no norte da Nigéria em 2016 e globalmente só houve cinco 
casos em 2021. Qualquer caso de pólio vírus selvagem é um acon-
tecimento significativo e vamos mobilizar todos os recursos para 
apoiar a resposta do país”, disse o coordenador para a pólio na OMS 
África, Modjirom Ndoutabe.  - (LUSA) 

A RÚSSIA e a Ucrânia pediram 
ontem que os esforços diplo-
máticos para evitar a guerra 
sejam intensificados, mas tro-
caram acusações sobre a res-
ponsabilidade pela escalada 
das hostilidades na linha de 
frente que separa o território 
ucraniano de áreas controladas 
por rebeldes, no leste no país.

Moscovo e Kiev pediram 
mais diálogos depois que o 
Presidente francês, Emma-
nuel Macron, teve uma longa 
conversa telefónica com o ho-
mólogo russo, Vladimir Putin, 
e em seguida com o corre-
lativo ucraniano, Volodimir 
Zelensky.

Países ocidentais liderados 
pelos Estados Unidos acusam 
a Rússia de mobilizar mais de 
150 mil soldados na frontei-
ra da Ucrânia para lançar um 
ataque, e Washington reitera 
frequentemente que a invasão 
pode ocorrer “a qualquer mo-
mento”.

A presidência francesa 

descreveu as negociações de 
ontem como um dos “últimos 
esforços possíveis e necessários 
para evitar um grande conflito 
na Ucrânia”.

Essas trocas ocorrem em 
meio a crescentes hostilida-
des no leste da Ucrânia, onde 
separatistas que se revoltaram 
contra Kiev travam um confli-
to que já matou mais de 14 mil 
pessoas desde 2014.

O secretário de Estado 
norte-americano, Antony 
Blinken, revelou ontem que o 
Presidente dos EUA, Joe Biden, 
está disposto a “encontrar” 
Putin, “a qualquer momento, 
em qualquer formato, se isso 
ajudar a evitar uma guerra”.

Durante a conversa com 
Macron, que durou 1h45 min, 
Putin culpou as “provocações” 
do governo ucraniano pela 
escalada dos combates com 
separatistas no leste daquele 
país, informou o Kremlin.

Putin também pediu à 
NATO e aos EUA que “levem a 

sério” as exigências de segu-
rança da Rússia, como a retira-
da da sua infra-estrutura mili-
tar do leste europeu e um veto à 
entrada da Ucrânia na aliança.

Por fim, a presidência russa 
informou que ambos os líderes 
“concordaram que era conve-
niente intensificar a busca de 
soluções pelos canais diplomá-
ticos”.

O Palácio do Eliseu infor-
mou que os dois líderes con-
cordaram com “a necessidade 
de dar prioridade a uma so-
lução diplomática para a crise 
actual e fazer todo o possível 
para alcançá-la”.

CESSAR-FOGO 
“IMEDIATO”

Após a ligação com Ma-
cron, Zelensky pediu um ces-
sar-fogo “imediato” e convo-
cou uma reunião urgente do 
Grupo de Contacto Trilateral 
que inclui Ucrânia, Rússia e a 
Organização para Segurança e 

Cooperação na Europa (OSCE).
A OSCE convocou uma 

reunião de emergência para 
hoje.

Esses contactos diplomá-
ticos ocorrem depois que os 
temores de que o conflito po-
deria escalar dominaram a pri-
meira parte do dia.

Pouco antes da ligação en-
tre Macron e Putin, Belarus 
(Bielorrussia) anunciou que 
continuará os exercícios mi-
litares conjuntos com a Rús-
sia em seu território, perto da 
fronteira com a Ucrânia.

A permanência das tropas 
russas em território bielorrusso 
no momento em que estavam 
programadas para retornar ao 
seu país alimentou temores 
nos países ocidentais de que 
a Rússia invadiria a Ucrânia e 
foi criticada pela oposição em 
Minsk.

Moscovo havia anunciado 
que as suas tropas se retirariam 
de Belarus ontem, após uma 
série de exercícios militares.

Fome no Sahel aumentou 
dez vezes em três anos  

fome para dar aos que estão fa-
mintos”.

No Níger, por exemplo, o 
PMA já está a cortar para meta-
de as porções da ajuda alimen-
tar.

A agência da ONU diz que 
precisará de 470 milhões de 
dólares (33,9 mil milhões de 
meticais) nos próximos seis 
meses para manter as opera-
ções no Sahel, onde, apesar de 
um contexto securitário de-
safiante, tem trabalhado com 
parceiros humanitários para 
manter o apoio a 9,3 milhões 
de pessoas nos cinco países.

A região do Sahel atraves-
sa África de leste a oeste ao sul 
do deserto do Sahara e vive 
actualmente um dos seus pe-
ríodos mais secos desde 2011. 
- (LUSA)A região do Sahel vive actualmente uma das maiores secas dos últimos anos
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PRIMEIRO EM ÁFRICA EM CINCO ANOS

CRISE NA UCRÂNIA

Malawi detecta caso 
de pólio selvagem

Moscovo e Kiev pedem diálogo 
diante da escalada de hostilidades

Etiópia põe em funcionamento 
polémica barragem no Nilo Azul

Cerca de dois mil milhões 
de pessoas trabalham
em empregos informais

A Covid-19 aumentou as vulnerabilidades dos trabalhadores informais

MAIS de 60% da força de 
trabalho global, o equiva-
lente a dois mil milhões 
de pessoas, conseguem o 
seu sustento na economia 
informal, segundo dados 
divulgados pela ONU por 
ocasião do Dia Mundial da 
Justiça Social, celebrando 
ontem, 20 de Fevereiro.  

Segundo as Nações Uni-
das, a Covid-19 aumentou 
as vulnerabilidades desses 
trabalhadores, uma vez que 
o emprego informal não 
oferece nenhuma forma de 
protecção ou de benefícios. 
Por isso, essas pessoas têm 
o dobro de possibilidade 
de serem pobres, em com-
paração com os quem têm 
emprego formal.

A ONU lembra que a 
maioria dessas pessoas aca-
ba aceitando esse tipo de 

Sobe para 152 vítimas 
mortais em Petrópolis
PELO menos 152 pessoas morreram na cidade brasileira de 
Petrópolis na sequência das fortes chuvas e deslizamento de 
terras na terça-feira, de acordo com um dos mais recentes ba-
lanços das autoridades. O anterior balanço apontava para 146 
vítimas mortais. Já o registo de pessoas desaparecidas baixou 
de 191 para 165 na última actualização das autoridades. A tem-
pestade, que atingiu aquela cidade serrana do Estado do Rio 
de Janeiro, causou quase um milhar de desalojados. 

Papa lamenta que cristãos 
pensem em fazer guerra
O PAPA Francisco lamentou ontem que “pessoas e povos or-
gulhosos de serem cristãos vejam os outros como inimigos e 
pensem em fazer guerra”, quando parece iminente um con-
flito entre a Rússia e o Ocidente na Ucrânia. Na sua tradicio-
nal oração dominical do Angelus, na Praça de São Pedro, no 
Vaticano, Francisco perguntou: “É possível que uma pessoa 
consiga amar os seus próprios inimigos?”. “Com o Espírito de 
Jesus podemos responder ao mal com o bem, podemos amar  
quem nos faz mal. É assim que fazem os cristãos. Que triste 
é quando pessoas e povos orgulhosos de serem cristãos vêem 
os outros como inimigos e pensam em fazer guerra”, disse o 
chefe da Igreja Católica. 

Acordo nuclear com
o Irão “está iminente” 
O PRIMEIRO-MINISTRO israelita, Naftali Bennett, afirmou 
ontem que “está iminente” um acordo sobre o dossier nu-
clear iraniano, mas alertou para a sua fragilidade face ao acor-
do concluído em 2015. “Um novo acordo está iminente. (...) 
Será muito mais frágil do que o precedente”, disse Bennett 
antes da reunião semanal do seu Governo, em Jerusalém. O 
chefe do Governo acrescentou que Israel se prepara “para o 
dia seguinte [ao acordo] a todos os níveis”. Israel, considerado 
pelos especialistas como a única potência nuclear do Médio 
Oriente, acusa o Irão de tentar obter armas nucleares, o que 
Teerão nega. 

Trump pode ser processado
O ANTIGO Presidente norte-americano Donald Trump 
pode ser processado pelo seu papel no ataque ao Capitólio 
realizado por um grupo de apoiantes, decidiu um juiz na 
sexta-feira, determinando que o republicano não goza de 
imunidade presidencial nesse caso. Trump é alvo de vários 
processos por parte de funcionários eleitos e da Polícia, que 
o acusam de ser directamente responsável pela violência dos 
seus apoiantes quando invadiram o Capitólio a 6 de Janei-
ro de 2021. Um juiz da cidade de Washington decidiu que as 
denúncias eram admissíveis, por considerar que as acções de 
Trump naquele dia foram “actos não oficiais, que se referem 
inteiramente a seus esforços para permanecer no cargo para 
um segundo mandato”.
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