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

CTA mobiliza investidores 
sul-africanos para o CASP

Arranca a construção
da central de gás de cozinha

Novo plantel dos “Mambas”
divulgado esta semana

Aumenta volume 
de escoamento no Centro

Adiada sessão de discussão 
sobre arresto de bens

A DIRECÇÃO Nacional de Gestão de Recursos Hí-
dricos prevê um elevado volume de escoamento 
nas bacias hidrográficas dos rios Púnguè, Licungo 
e Zambeze. Num documento enviado ao “Notí-
cias”, a entidade apela à sociedade para a obser-
vância de medidas de precaução ao se fazerem a 
estes cursos, particularmente, e recomenda o 
acompanhamento permanente da informação 
hidrológica disseminada. Nas próximas 72 horas, 
refere o documento, prevê-se ainda a redução do 
volume de escoamento na bacia hidrográfica do 
rio Zambeze, em Arangua e Zumbo.

O TRIBUNAL Judicial da Cidade de Maputo 
adiou para quinta-feira a sessão de discussão 
sobre o arresto preventivo de mais de 60 imó-
veis pertencentes a 11 co-réus do caso “dívi-
das não declaradas”. O adiamento deveu-se à 
queixa dos advogados de defesa de não terem 
sido notificados sobre a matéria em causa. 
O Ministério Público considera que os bens 
foram adquiridos com fundos de subornos 
pagos pela Privinvest, que lesaram o Estado 
moçambicano em 2,2 mil milhões de dólares 
norte-americanos.
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O PAÍS registou um cresci-
mento significativo na pro-
dução pecuária, em 2021, 
como resultado da imple-
mentação de medidas pro-
filáticas de prevenção de 
doenças animais, com im-
pacto na redução de impor-
tação de carnes.

A título de exemplo, no 
período em causa, o efectivo 
pecuário cresceu em dois por 
cento, traduzindo-se no au-
mento de produção local de 
carnes, tendo a bovina atin-
gido 159.992 toneladas e a de 
frango 135 mil. 

Este nível de produção 
de carnes representa um 
crescimento em 13 por cen-
to em relação ao período 
anterior.

O Ministro da Agricultu-
ra e Desenvolvimento Rural 
(MADER), Celso Correia, dis-
se que o sub-sector pecuário 
assume uma dimensão rele-
vante para a economia nacio-
nal, assegurando o sustento 
de mais de 500 mil pessoas no 
país.

Intervindo no I Fórum 
Nacional de Pecuária, Correia 

explicou que a melhoria de 
saúde animal, com a elevação 
das medias profiláticas, a fis-
calização das normas de ma-
neio e controlo da actividade 
pecuária e implementação de 
medidas proteccionistas da 
produção animal foram deter-
minantes para o crescimento 
da área.

Para o governante, o cres-
cimento registado na produ-
ção de carnes deve orientar e 
inspirar a visão do sector da 
Agricultura e Desenvolvimen-
to Rural, estratégia de cons-
trução de um subsector pe-
cuário mais eficiente e gerador 
de riqueza.

“Foi, portanto, a conver-
gência das medidas e políticas, 
mas acima de tudo do trabalho 
dos nossos produtores, que 
permitiu que na campanha 
2020-2021, o sector registasse 
o maior marco de crescimen-
to”, disse o ministro, acres-
centando que “pretendemos
a curto prazo projectar o ca-
minho para a transformação
tecnológica que nos possa tra-
zer resultados a médio e longo
prazo”.

Dados tornados públicos 
no Fórum colocam Moçam-
bique como o segundo maior 
produtor de carne de frango, 
com 135 mil toneladas, atrás 
da África do Sul. O director 
nacional de Desenvolvimento 
Pecuário, Américo Conceição, 
revelou que o país ocupa ain-
da a 8.ª posição em termos de 
efectivo bovino com 2.2 mi-
lhões de cabeças de gado, num 
ranking liderado pela Tanza-
nia.

O evento serviu para fa-
zer o balanço da campanha 
pecuária 2020-2021, análise e 
apreciação do Plano Estraté-
gico do Sector Agrário (PED-
SA-2023) e definir as priorida-
des para o sector. 

A cerimónia de abertura do 
encontro contou ainda com a 
presença do secretário do Es-
tado da cidade de Maputo, 
Vicente Joaquim, a bastonária 
da Ordem dos Médicos Vete-
rinários, Ana Flávia Azinheira, 
produtores e representantes 
de empresas que actuam na 
cadeia de valor do gado, pe-
quenos ruminantes e avicul-
tores.

FRANCISCO MANJATE, 

EM DOHA

O
S empresários do 
Qatar expressaram 
a vontade de inves-
tir em vários secto-
res de actividade em 

Moçambique, com destaque 
para o ramo de turismo e re-
cursos naturais. Esta abertu-
ra foi transmitida ao Chefe do 
Estado, Filipe Nyusi, numa au-
diência que concedeu ontem, 
em Doha, capitla do Qatar, ao 
presidente da Associação dos 
Empresários do Qatar, DShei 
Feisal.

Feisal falou do desejo dos 
membros da agremiação que 
dirige de aprimorar a coope-
ração bilateral, no contexto do 
interesse do seu  país de gerar 
facilidades e estender a ponte 
entre Moçambique e Qatar.

Promessas de investi-
mentos vieram também dos 
representantes da Câmara de 
Comércio do Qatar, recebidos 
pelo Presidente Nyusi, à mar-
gem da VI Cimeira do Fórum 
dos Países Exportadores do Gás 
(GECF), que hoje se realiza em 
Doha.

Estes manifestaram desejo 
de reforçar os laços de coo-
peração económica com Mo-
çambique, juntando os sec-
tores privados dos dois países 
para explorarem oportunida-
des existentes.

“Estamos bastante honra-
dos com a audiência que nos 
foi concedida pelo Presidente 
da República de Moçambique. 
A ele reiteramos o nosso de-

Empresários do Qatar 
abertos para investir no país

sejo de realizar investimen-
tos económicos e financeiros 
fundados nos bons laços de 
amizade e cooperação entre os 
dois países e governos”, disse 
o grupo ao Chefe do Estado,
salientando o desejo de, a bre-
ve trecho, visitar Moçambique 
para avaliar as oportunidades
que o país oferece ao mundo.

A Câmara de Comércio do 
Qatar garantiu que vai apre-
sentar à delegação moçambi-
cana o potencial de investi-
mentos, que o sector privado 

deste país tem desejo e capa-
cidade de realizar, acto que 
poderá acontecer à margem da 
magna reunião do GECF.

Entretanto, o secretário-
-geral do GECF, o argelino
Mohammed Hammel, disse
estar satisfeito pelo percurso
de Moçambique no concer-
to das nações e a posição que
brevemente vai assumir no
quadro global dos produtores
e exportadores do gás.

Neste sentido, mostrou-se 
satisfeito por ter sido recebido 

pelo Presidente da Repúbli-
ca, a quem disse abertamente 
que a sua organização se sen-
tirá congratulada em receber 
Moçambique como membro-
-observador do Fórum dos
Países Exportadores do Gás à
semelhança do que acontece,
por exemplo, com Angola, há
cinco anos.

“Com o Presidente Filipe 
Nyusi falamos sobre a abun-
dância dos recursos naturais 
que Moçambique detém e as 
excelentes condições exis-

tentes para a sua exploração 
ao mesmo tempo que mani-
festamos desejo de assistir um 
rápido e brilhante crescimen-
to económico. Por isso, fica-
remos orgulhosos de ter este 
país no seio da nossa organi-
zação”, afirmou Hammel.

A VI Cimeira do Fórum 
dos Países Exportadores do 
Gás acontece numa altura em 
que Moçambique se posiciona 
para ser um dos maiores pro-
dutores e exportadores deste 
recurso no mundo.

À margem da cimeira sobre o gás,  PR faz diplomacia económica no Qatar

Produção nacional reduz 
importação de carnes

Portal do Governo 
no ar após ataque cibernético
O PORTAL do Governo de 
Moçambique sofreu um ata-
que cibernético no domingo, 
perpetrado por hackers, ain-
da desconhecidos. Trata-se 
de uma situação entretanto 
normalizada ao início da tarde 
de ontem, depois de horas de 
desligamento.

O Director-geral do Ins-
tituto Nacional do Governo 
Electrónico (INAGE), Hermí-
nio Jasse, esclareceu, numa 
conferência de imprensa on-
tem em Maputo, que do in-
cidente registado não houve 
perda de dados e que o ataque 
é o primeiro com esta magni-
tude ao nível do Governo.

Agravou o alarme o facto 
de as equipas técnicas terem 
optado pelo desligamento do 
único servidor afectado, para 
dar lugar à reposição dos da-
dos, uma opção tomada por 
questões de segurança.

Explicou que este é um acto 
em que o atacante, quando 
bem sucedido, entra na plata-
forma, introduz modificações 
no conteúdo da plataforma e 
coloca imagem ou informação 
que culmina com possível pa-
gamento de valores, o que não 
foi o caso, pois a recuperação 
foi possível mercê backup nos 
outros servidores.

Negou que o país seja vul-
nerável no domínio de ciber-
segurança, sublinhando que 
os ataques acontecem diaria-
mente em qualquer parte do 
mundo e no país, em particu-

lar, pois os hackers, à seme-
lhança de um ladrão, estão 
sempre à procura de formas de 
se infiltrar nos sistemas.

Sobre a identidade, locali-
zação e motivação dos atacan-
tes, Jasse referiu que ainda não 
houve espaço para pesquisa, 
senão a preocupação com o 
diagnóstico e reposição de da-
dos. 

O que acontece normal-
mente, segundo a fonte, é de-
pois de conseguirem entrar no 
portal, os governos terem que 
entrar em negociações para 
poder recuperar os portais e 
ter o controlo dos dados, me-
diante o pagamento.  

O ataque cibernético 
ou ciberataque é uma ac-
ção praticada por hackers 

que consiste na transmissão 
de vírus (arquivos malicio-
sos) que infectam, danifi-
cam e roubam informações 
de computadores e demais 
bancos de dados on-line, 
por exemplo.

Explicou que eles não têm 
apenas como alvos computa-
dores ou smartphones de uso 
pessoal, mas sim redes on-line 
de governos, empresas, ban-
cos, aeroportos, hospitais, e 
mais. 

Além de servir para rou-
bar informações, os ataques 
cibernéticos também com-
prometem o funcionamento 
da sociedade contemporânea, 
podendo gerar outros proble-
mas sociais e económicos para 
as nações.

Livro escolar só chega em finais deste mês 
OS livros da 1.ª, 2.ª, 4.ª e 6.ª 
classe, do Sistema Nacional 
de Educação, poderão estar 
no país ainda este mês, cerca 
de um depois do arranque do 
presente ano lectivo 2022.

A garantia foi dada há 
dias, em Maputo, pela por-
ta-voz do Ministério da Ed-
ucação e Desenvolvimento 
Humano (MINEDH), Gina 
Guibunda, tendo referido que 
as empresas de distribuição já 
foram apuradas.

Guibunda indicou que 
no total foram adquiridos 
16.700.000 livros para o en-
sino monolingue, 4 milhões 
para o bilingue, 600 mil para a 
alfabetização de adultos e 3200 
livros em braille, para crianças 
com deficiência visual.

A porta-voz precisou que 
quando os manuais chegarem 
serão imediatamente dis-
tribuídos pelas províncias e 
destes pontos para os distri-
tos, para depois serem alou-

cados às unidade de ensino.
“Logo que os manuais 

chegarem aos nossos por-
tos, vamos proceder à sua 
distribuição pelas provín-
cias porque já estamos um 
pouco atrasados em relação 
a algumas classes. O ano já 
começou e, pelo calendário, 
os livros da 2.ª, 4.ª, e 6.ª 
classe já deviam estar nas es-
colas”, disse.

Os materiais, segundo 
Gina Guibunda, estão at-
rasados devido a vários fac-
tores como a pandemia da 
Covid-19 que dificultou a sua 
produção e transporte para o 
país.

Entretanto, Guibunda as-
segurou que o atraso que se 
verifica na chegada do livro 
escolar não está a condicio-
nar o decurso das aulas, pois 
o currículo foi elaborado de
tal maneira que nas primeiras 
cinco semanas os professores
estejam a leccionar matérias

das classes anteriores.
“Com a excepção da 1.ª 

classe, o atraso na chegada 

do livro não está a compro-
meter o processo de ensino e 
aprendizagem porque as cri-

anças ainda estão a estudar as 
matérias das classes anteri-
ores”, disse.

A Covid-19 concorreu para a chegada tardia do livro, segundo a porta-voz do MINEDH
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O SECTOR pecuário no 
SDAE de Mogovolas insta 
os criadores de animais a 
introduzirem o gado lei-
teiro para incrementar o 
consumo do leite fres-
co na população local. O 
distrito tem enorme po-
tencial na criação do gado 
bovino, com um efectivo 
de 43.310 cabeças. 

Segundo o técnico pe-
cuário Isoscilino Draiva, 
apesar de o gado leiteiro 
exigir maiores cuidados 

para a criação, a região 
possui condições climáti-
cas propícias para os ani-
mais viverem e produzi-
rem. 

O secretário perma-
nente do distrito, João 
Bento Zampula, disse que 
a introdução do gado lei-
teiro na região está para 
breve e já foram selec-

cionados dois criadores 
para a formação na escola 
profissional de campo, na 
localidade de Nataleia, no 
distrito de Malema, onde 
aprenderão as técnicas de 
produção do leite e seus 
derivados como iogurtes. 

“O actual gado bovino 
existente em Mogovolas é 
de raça Landim que pro-
duz pouco leite, variando 
de um a dois litros por dia, 
enquanto o gado leiteiro 
tem a capacidade de pro-

duzir 25 litros diários. Ao 
nível do país, o gado lei-
teiro pode ser adquirido 
nas províncias de Manica, 
Sofala e Maputo”, disse 
Zampula. 

O secretário perma-
nente disse ainda que está 
para breve a conclusão 
das obras de construção 
de um matadouro de raiz, 

como forma de evitar o 
abate clandestino de ani-
mais, como acontece ac-
tualmente. 

PRODUÇÃO DE FENO E 
CONSTRUÇÃO DE TANQUES 
CARRACICIDAS

Por outro lado, o sector pe-
cuário está a treinar aos cria-
dores a produzir o feno para 
alimentar o gado durante a 
época de estiagem. Este tra-
balho está a ser feito em mol-

de de associativismo, como 
forma de abranger o maior 
número de criadores.

Para combater as doen-
ças que atacam os animais, 
Mogovolas tem 13 tanques 
carracicidas, insuficientes, 
porém, para cobrir todo dis-
trito. Assim, para os locais 
que não têm, os criadores 
usam corredores construídos 
à base de material localmen-
te disponível, como paus e 
bambus onde o banho é feito 
por pulverização.

“Devido à incidência de 
caraças, recomendamos que 
o banho seja feito semanal-
mente, contra o recomen-
dado quinzenal”, explicou
Isoscilino Draiva.

Rodrigues Gonçalves Pe-
dro, criador de gado, disse 
haver insuficiência de dro-
gas usadas para o banho dos 
animais. Antes, a direcção 
provincial de Agricultu-
ra e Desenvolvimento Rural 
disponibilizava o produto, 
mas agora o criador tem de 
adquiri-lo no mercado, in-
dividualmente, ou em asso-
ciação, com apoio dos técni-
cos pecuários que instruem 
como usá-lo. Um litro custa 
dois mil meticais e dois litros 
da droga são suficientes para 
usar em quatro semanas para 
300 cabeças. 
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Se tiveres uma doença crónica como HIV, 
Hipertensão ou Diabetes, continue 

a ir às consultas e tomar a medicação de 
forma regular

ALBERTO JORGE 

A
S autoridades distri-
tais de Mogovolas 
estão satisfeitas 
com os níveis de 
crescimento da 

actividade comercial, 
favorecida pela melho-
ria da rede viária local, 
o que contribui para o 
desenvolvimento desta 
região da província de 
Nampula.

Segundo o secretário 
permanente de Mogovo-
las, João Bento Zampula, 
o distrito está a comer-
cializar diversos produ-
tos alimentares e de ren-
dimento, com destaque
para a castanha de caju,
que deu ganhos aos pro-
dutores locais, o que se

Estradas e comércio impulsionam 
desenvolvimento de Mogovolas

reflecte, por exemplo,  
na melhoria das suas ha-
bitações convencionais 
e garantia da renda fa-
miliar. 

De acordo com João 
Zampula, como forma 
de reconhecer o con-
tributo que a actividade 
comercial está trazer ao 
distrito, o governo lo-
cal procura legalizar o 
sector informal ao nível 
dos postos administra-
tivos, onde foram colo-
cados arrecadadores de 
receitas para os cofres 
do Estado. Igualmen-
te, realiza campanhas 
de sensibilização aos 
comerciantes locais no 
sentido de pagarem os 
impostos e taxas diárias 
pelas suas actividades. 

Venda de castanha 
de caju supera metas

O SERVIÇO Distrital das 
Actividades Económicas 
(SDAE) de Mogovolas tinha 
como meta para a campa-
nha agrária 2020-21, co-
mercializar 18.850 toneladas 
da amêndoa de caju, contra 
17.500 de 2020, o que repre-
sentou um crescimento na 
ordem de sete por cento. A 
fasquia foi alcançada com o 
envolvimento dos produto-
res nas actividades de poda, 
limpeza e pulverização de 
cerca de 97.300 cajueiros, 
contra 57.800 da campanha 
anterior.

Segundo o director do 
SDAE, Aníbal Muquera, as 
campanhas de poda e pulve-
rização são asseguradas por 
grupo de provedores de caju 
que possuem atomizadores e 
que este ano passaram a con-
tar com 250 elementos.

Para evitar que as quei-
madas descontroladas afec-
tem a qualidade da produção 
da castanha, foi garantida 
a limpeza de um universo 
de 728.944 plantas, contra 
85.814 do ano transacto.

“A superação do plano de 
limpeza das plantas foi devi-
do ao incremento do núme-
ro de fornecedores do caju e 

ao preço praticado na venda 
da castanha no ano passado. 
Isto motivou, de certa forma, 
o envolvimento dos produ-
tores, pois ninguém queria
ver a sua castanha desclas-
sificada, por exemplo, em
consequência das queimadas 
descontroladas”, disse Mu-
quera.

Para que o processo ti-
vesse sucesso, disse, o sector 
realizou monitorias para afe-
rir se não havia viciação de 
balanças, a qualidade da cas-
tanha, bem como verificar se 
a sacaria usada é recomen-
dável para o produto. 

Antes do lançamento da 
campanha de comercializa-
ção da castanha de caju em 
Mogovolas, o director do 
SDAE disse que houve um 
encontro com todos os in-
tervenientes, os quais foram 
exortados para a observân-
cia das medidas básicas na 
comercialização do produ-
to, que passam pela partilha 
de informação através de 
preenchimento de uma ficha 
sobre as quantidades vendi-
das ou compradas por dia, 
para no fim da campanha 
verificar em quanto a meta 
fixada foi cumprida.  

Mais de 1650 agricultores 
aderem ao Sustenta
MAIS de 1650 produtores, dentre pequenos 
agricultores e comerciantes emergentes, pe-
quenos agricultores e fomentadores directos 
foram inscritos para produzirem gergelim, 
milho, arroz e feijão bóer, numa área global de 
2395 hectares no âmbito do programa Susten-
ta, na campanha agrícola 2021-2022.

Segundo o director do SDAE de Mogovo-
las, Aníbal Muquera, da área planificada para o 
programa Sustenta, prevê-se colher uma pro-
dução global de 3274 toneladas.

Muquera adiantou que 11 pequenos agri-
cultores e comerciantes emergentes rece-
beram tractores com as respectivas alfaias e 
insumos, enquanto os fomentadores directos 
tiveram motocultivadores. 

Para além das culturas alinhadas pelo pro-
grama Sustenta, o distrito preparou ainda para 
a campanha agrícola 2021-2022, uma área de 

150.938 hectares de outros produtos, onde 
perspectiva colher 641.640 toneladas, contra 
608.538 da época passada, o que corresponde 
a um crescimento na ordem de 5%.

O director do SDAE referiu que as prin-
cipais culturas do distrito de Mogovolas são 
cereais (milho, mapira, mexoeira e arroz), 
oleaginosas (feijão, amendoim e gergelim), 
mandioca e batata-doce. Também produz 
hortícolas com destaque para repolho, tomate, 
alface e pimenta.

A produção é comercializada localmente e 
outra parte é escoada para os mercados distri-
tais, incluindo a cidade de Nampula.

De salientar que, o amendoim é uma das 
considerada culturas de bandeira de Mogovo-
las. Em 2021, o distrito colheu 44.842 tonela-
das deste produto, contra 42.710 na campanha 
anterior. 

Desafio é introduzir gado leiteiro

O SERVIÇO Distrital de 
Planeamento e Infra-
-Estruturas (SDPI) está
preocupado com os bai-
xos níveis de cobertura
de abastecimento de água
potável em Mogovolas,
com uma cobertura de
apenas 32 por cento.

Segundo o director do 
SDPI, Salomão Rui Fran-
cisco, o distrito conta com 
cinco sistemas de água 
instalados nas sedes dos 
postos administrativos e 
379 fontes equipadas com 
bombas manuais,  insu-
ficientes para atender às 
necessidades dos seus 
418.928 habitantes.

Revelou que a situação 
se torna crítica na vila-se-
de do distrito, Nametil, 
no período de estiagem, 
quando a barragem de re-
tenção de água fica asso-
reada. 

Perante o problema, 
está em perspectiva, a 
curto prazo, a construção 
de um campo de furos para 
fornecer água à vila-sede. 
Para o efeito, decorrem 
contactos junto da direc-
ção provincial de Obras 
Públicas para a identifi-
cação de um parceiro que 
possa executar o plano.

A Plan-Internacional, 
uma organização não-go-

vernamental (ONG) que 
opera no distrito de Mo-
govolas, apoiou abrindo 
três furos de água em igual 
número de escolas - as se-
cundárias de Mutua e de 
Ioluti e a primária do 2.o 
grau de Nametil, no âm-
bito da prevenção da Co-
vid-19, com objectivo de 
garantir a higienização.

A ONG está a fazer es-
tudos de prospecção de 
aquíferos para abrir oito 
furos de água em igual 
número de comunidades, 
ao nível do distrito, pre-
viamente identificadas 
como carentes do precio-
so líquido.

Fornecimento de água
potável é deficitário

Distrito tem enorme potencial na criação de gado bovino 

Isoscilino Draiva, téecnico pecuário do SDAE

Reduzem casos 
de malária
A MALÁRIA continua a ser a principal causa de internamen-
tos nas unidades sanitárias do distrito de Mogovolas, embora 
tenha reduzido o número de casos nos últimos seis meses, ao 
registar 70.209 em 2021, contra 84.806 notificados em igual 
período de 2020, uma redução de 17,6 por cento. 

Segundo o médico-chefe distrital de Mogovolas, Celso Gil, 
a redução de casos não satisfaz as autoridades do sector da Saú-
de local, por ainda não se ter alcançado o recomendado pela 
Organização Mundial da Saúde(OMS), que é de 270 casos por 
mil habitantes. 

Gil disse que a redução de casos da doença resulta das cam-
panhas de sensibilização ao nível comunitário, da distribuição 
massiva e uso correcto da rede mosquiteira, da limpeza e eli-
minação de águas paradas no pátio ou à volta de casas, o en-
volvimento dos líderes comunitários e agentes polivalentes 
de saúde que contribuem, positivamente, na disseminação de 
mensagens educativas, principalmente para a observação de 
medidas básicas de higiene individual e colectiva.

“Em 2021 foram distribuídas 418.928 redes mosquiteiras e 
isso contribuiu para a redução de casos de malária na região”, 
informou Gil, adiantado que para além desta doença, há tam-
bém muitos casos de lepra, que actualmente estão a ser segui-
dos por equipas da saúde. 

O médico-chefe fala de sucesso na luta contra esta doença, 
especificamente na comunidade de Iamuene. “Temos quatro 
grupos de altos cuidados. Até ao primeiro semestre do ano pas-
sado registamos 56 pacientes recuperados da lepra, contra 66 
de igual período de 2020”, disse, acrescentando que em 2021 
foram notificados 134 casos, já em tratamento e acompanha-
dos por equipas de saúde.
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Troço da EN104 que atravessa a vila de Nametil 

Aníbal Muquera 

Falta de água é ainda um dos grandes problemas de Mogovolas, de  Nametil em particular
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ELO menos 1390 alu-
nos das escolas primá-
rias completas (EPC) 
Joaquim Chissano e 
Eduardo Mondlane, no 

bairro Mali, mais conhecido 
por Santa Isabel, distrito de 
Marracuene, província de Ma-
puto, vão deixar de estudar ao 
relento com a construção de 12 
salas de aula.

Do total das salas, nove 
estão a ser erguidas, desde 
Dezembro, na EPC Joaquim 
Chissano, sendo seis pelo Mi-
nistério da Educação e Desen-
volvimento Humano (MINE-
DH) e as restantes contribuição 

da comunidade, devendo be-
neficiar 900 alunos.

Já na EPC Eduardo Mondla-
ne foram construídas três salas 
com apoio de uma congrega-
ção religiosa, que vão tirar de-
baixo das árvores 490 crianças.

O director da Joaquim 
Chissano, Serôdio Roque, afir-
mou que a expectativa é que 
que a escola não tenha mais 
“salas-sombra”.

“Assim, não haverá in-
terrupção das aulas nos dias 
de mau tempo, situação que 
compromete o aproveitamen-
to pedagógico dos alunos”, 
disse Roque.

O director do estabeleci-
mento de ensino indicou que 
as salas, cujas obras estão na 
fase conclusiva, serão apetre-
chadas pelo MINEDH.

“Com estas obras, a esco-
la, que matriculou no presente 
ano perto de 2450 alunos, con-
tará com 16 salas construídas 
de raiz”, afirmou.

Por sua vez, o director da 
EPC Eduardo Mondlane, Júlio 
Chilengue, indicou que com 
as três salas de aula, a serem 
inauguradas ainda este mês, as 
turmas ao relento vão reduzir 
de 27 para 12.

Acrescentou que os profes-

sores  se empenham para esti-
mular a atenção dos meninos 
que estudam ao relento, bem 
como  recomendam trabalhos 
de modo compensar as 

aulas perdidas em caso de 
intempéries.

Chilengue contou, igual-
mente, que há um plano do 
conselho de escola de erguer 
mais três salas de aula, o que 
poderá reduzir ainda mais o 
número das turmas ao relento.

A escola, que matriculou 
mais de 4110 alunos este ano, 
assistidos por 86 professores, 
conta com 16 salas de aula e 
cinco alpendres.

Terça-feira, 22 de Fevereiro de 2022

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

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

Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

21625031

   21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho, 

n.º 2999

Museu da História Natural – Travessa 

do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional da Moeda – Rua 

Consiglieri Pedroso

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-

-Min, n.º 1233

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

Jovem, neste momento, o lado maningue nice 
da vida é usar máscara e proteger-se da Co-

vid-19. Eu uso a máscara. E tu?

 “Economia para Todos”

QUAL É A RELAÇÃO ENTRE TAXA DE JURO E INFLAÇÃO?

Qual é a relação entre taxa de juro e inflação?

Já vimos, nos programas anteriores, que inflação é a perda do poder de 

compra do dinheiro e taxa de juro é o custo desse dinheiro, ou seja, a 

sua remuneração por ceder o dinheiro a uma outra pessoa.

Se você depositar, a prazo de um ano, um determinado montante de meticais, 

à taxa de juro anual de 15% e a inflação for de 20%, significa que a 

perda do poder de compra do seu dinheiro é maior que a sua remuneração, 

ou seja, você estará a perder dinheiro.

Por isso, quando a inflação aumenta, as taxas de juro tendem a aumentar, 

uma vez que os que cedem dinheiro, em forma de depósitos ou emprésti-

mos, exigem maiores taxas de juro para compensar a perda do poder 

de compra do dinheiro.

O Banco de Moçambique ao manter a inflação baixa e estável, contribui, 

também, para manter as taxas de juro baixas.

PUBLICIDADE
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Alunos no Mali
deixam de estudar
ao relento

AS enchentes nos postos de 
emissão do bilhete de identidade 
(BI) na cidade e província de Ma-
puto reduziram com a abertura 
de oito novos lugares de atendi-
mento.

De acordo com a porta-voz 
da Direcção Nacional de Iden-
tificação Civil (DNIC), Gilda 
Lameque, a abertura de novos 
postos vem responder à elevada 

procura pelos serviços de emis-
são do documento que se regis-
ta desde as primeiras semanas 
do ano em curso. 

“Temos oito novos postos de 
atendimento na cidade e provín-
cia de Maputo, concretamente 
nas escolas Secundária Francisco 
Manyanga e Industrial Primeiro 
de Maio, na Fundação Samora 
Machel, nos bairros de Zimpeto, 

Reduzem aglomerados
nos postos de emissão do BI

A POLÍCIA Municipal da ci-
dade de Maputo está a sensi-
bilizar os munícipes para não 
comprarem produtos em locais 
impróprios, com objectivo de 
reduzir a venda informal.

Segundo o porta-voz da 
Polícia Municipal, Mateus 
Cuna, além de centrar a sen-
sibilização no vendedor, tam-
bém houve que incluir o com-
prador, para desencorajá-lo a 
adquirir produtos em espaços 
inadequados.

“Queremos que o muníci-

pe ganhe consciência da ne-
cessidade de se deslocar aos 
estabelecimentos vocaciona-
dos para uma determinada ac-
tividade”, destacou.

Para Cuna, esta é uma es-
tratégia que, além de reduzir 
a venda informal, visa evitar a 
aquisição de produtos em es-
tado duvidoso, uma vez que 
alguns estão desprotegidos, o 
que pode causar a perda de al-
gumas das suas propriedades.

“Um dos exemplos é a ven-
da de máscaras na via pública. 

O objecto é manuseado por 
muitas pessoas e o munícipe 
adquire na expectativa de se 
proteger, quando, na verdade, 
pode carregar doenças. A re-
dução do número de compra-
dores em locais impróprios vai 
significar o uso de espaços ade-
quados para o efeito”, disse. 

De acordo com Cuna, a 
Polícia Municipal abrangeu 
15.736 munícipes em campa-
nhas de sensibilização realiza-
das na semana de 7 a 13 do mês 
em curso.

VENDA INFORMAL

Polícia sensibiliza para
compras conscientes

Novas salas tiram petizes que estudavam debaixo de árvores

Magoanine, Hulene, Khongolote 
e Boquisso”, explicou

No mês de Janeiro, a Direc-
ção Nacional de Identificação Ci-
vil produziu 160.780 documen-
tos em todo o país.
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MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº  036/22

1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 21 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 4,17 4,25      4,21
  Botswana Pula 5,48 5,59      5,54
  eSwatini Lilangueni 4,17 4,25      4,21
  Mauricias Rupia 1,45 1,48      1,46
  Zâmbia Kwacha 3,60 3,67      3,64

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Japão Iene 550,19 561,16    555,68
  Malawi Kwacha 79,39 80,97     80,18
  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 12,33 12,57     12,45
  Canada Dolar 49,58 50,57     50,08
  China/Offshore Renminbi 9,99 10,19     10,09
  China Renminbi 9,98 10,17     10,08
  Dinamarca Coroa 9,63 9,82      9,73
  Inglaterra Libra 86,03 87,75     86,89
  Noruega Coroa 7,04 7,18      7,11
  Suécia Coroa 6,72 6,85      6,79
  Suíça Franco 68,97 70,35     69,66
  União Europeia Euro 71,63 73,06     72,35

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   3,2500000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  0,7812900  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.896,57000
Venda..............  1.897,08000

Maputo,  22.02.2022
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão

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

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

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)

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

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

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

(a) Taxas pré-fixadas do BM. 

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

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda

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

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

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

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

Taxa Méd. Pond. 5. NOTAS EXPLICATIVAS

Bancos p/ Bancos

Taxa Méd. Pond.

(b) Bilhetes do Tesouro.   

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

Prime Rate  do Sistema Financeiro Moçambicano

11-out-16

13.30%

62,545.42

Descrição

Descrição

Descrição

Valor Títulos Comprados
Taxa Média Ponderada

Valor Títulos Vendidos

Data da última compra

11-out-16

13.97%
11-out-16

17.00%
11-out-16

14.89%

0.00
+ de 7 dias

0.00
2 - 7 dias

0.00
Overnight

-
0.00

2 - 7 diasOvernight

21.00%
1,989.66

63 dias28 dias07 dias

21.00%
1,989.66

Total / Média

-
0.00

13.25%

+ de 7 dias

Taxa Média Ponderada
Data da última venda

156,503.00100,221.0022,739.00
13.37%

33,543.00

Valor Títulos Vendidos 62,545.423,301.206,842.31

Taxa Média Ponderada - 13.38% 13.36% 13.38%
Data última colocação 

Total / Média

21-fev-22 21-fev-22 21-fev-22

Data da última compra

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

1 - 30 dias

192.99
+ de 63 dias

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

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

Descrição

14,236.78
Total / Média

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

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

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

Valor colocado Tipo B 0.00 1,798.00 408.00 2,206.00

31 - 63 dias

11,090.44

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

Valor Títulos Comprados

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

18.60%
5.30%
13.30%

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

2,953.34

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

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

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

Taxa Média Ponderada

-

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

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

-

6,361.83

13.25%

Taxa

0.00 0.00 0.00

Total / Média

BT's em Carteira dos Bancos 150,141.17

-

Overnight

BT's em Carteira do Público 

183 - 364 dias

-

0.00

-

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

Total / Média

-

Vendas por prazo 1 - 91 dias

Prazo
(dias) Valor Taxa(a)

(dias) TaxaValor

Overnight

FPD

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

Prazo SEM GARANTIA COM GARANTIA Colocações por prazo

n.a

91 dias 182 dias 364 dias Total/Média
(dias) Valor Taxa Valor Taxa Valor colocado Tipo A 9,919.00 790.00 1,916.00 12,625.00

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

13.37% 13.38% 13.36% 13.37%

13.39% 13.38%
13.38% 13.37%Taxa últimas 6 colocações 13.37% 13.38%

13.38%

13.28%
Data da última venda 16-fev-22 9-fev-22 8-dez-21 16-fev-22
Taxa Média Ponderada 13.28% 13.38%

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

0.00 0.00 0.00 0.00 Total / Média

92 - 182 dias

- - - -
- - - -

0.00
0.00

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

0.00 0.00 0.00 0.00
- -

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

- - -

12.30%

-

-12.30%

-

0.00 0.00 0.00

0.00

5.75

0.00

-

0.00
-

0.00

Prazo

FPC

16.25%18,298.81

…

0.00

-

0.00

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA 
COM REVENDA

VENDA DEFINITIVA

10.25%

Taxa

5.75

-

Valor Taxa(a)

Valor

Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE
Maputo, 21 de Fevereiro de 2022. 

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

                                              MOEDAS : [USD/MZN ]
DATA :21/02/2022

       09:30        12:30        15:30

BANCOS   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO

  COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA

 ABC  63,20  64,46   63,20   64,46  63,20  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  21.02.2022

      COMPRA        VENDA        MÉDIA

TAXA DE CÂMBIO 63,20 64,46 63,83 

PUBLICIDADE

O ANALISTA sul-africano An-
dré Thomashausen considera 
que a África do Sul continua a 
ser para a União Europeia (UE) 
o parceiro “mais importante”
no continente, destacando a
aliança de segurança militar e a
mega transformação da indús-
tria energética em curso neste
país da África Austral.

“As principais razões são os 
laços económicos muito fortes 
desde a Segunda Guerra Mun-
dial”, salientou, acrescentan-
do, que “a partir dos anos 1950, 
a industrialização e o importan-
te sector da indústria da defesa 
foram liderados por grandes 
empresas britânicas, francesas e 
alemães, enquanto que o sector 
bancário e dos seguros sempre 
foi e continua a ser dominado 
pelo Reino Unido”.

O jurista sul-africano e pro-
fessor catedrático jubilado em 
Direito Internacional e Compa-
rado da Universidade da África 
do Sul (UNISA) referiu à Lusa 
que além da forte integração 
económica com as empresas 

europeias, existe actualmente 
na África dos Sul uma imigração 
europeia importante que tem o 
papel de servir de motor econó-
mico do país, sendo a comuni-
dade portuguesa e luso descen-
dente, a mais forte.

“Juntamente com os emi-
grantes alemães, gregos, fran-
ceses, italianos e britânicos, so-
mam cerca de dois milhões que 
dominam o importante sector 
das pequenas e médias empre-
sas”, vincou.

Nos últimos anos, estabe-
leceu-se um “novo interesse” 
europeu na África do Sul com o 
megaprojecto da transformação 
da indústria energética no país 
africano, que é considerado “a 
maior capacidade de geração de 
energia” e a “mais alta taxa de 
electrificação” no continente.

A dimensão, segundo o 
analista sul-africano, é ilustra-
da através da capacidade de ge-
ração de energia instalada, esti-
mada em cerca de 40 GW, que a 
África do Sul dispõe para uma 
população residente de mais de 

60 milhões de pessoas, segundo 
dados oficiais.

Nesse sentido, Thomashau-
sen sublinhou que a segunda 
maior economia do continente, 
a Nigéria, tem uma capacida-
de geradora de somente 12 GW 
para uma população de 206 mi-
lhões.

“Pretória produz 80% da 
sua energia a partir de centrais 
térmicas alimentadas a car-
vão, recurso encontrado em 
abundância no país, o que faz 
com que seja o 12.º produtor de 
emissões de CO2 no mundo”, 
adiantou.

As emissões de dióxido de 
carbono são a principal fonte de 
mudanças climáticas no plane-
ta.

A Europa, liderada pela 
Alemanha e a França, com-
prometeu-se no ano passado 
a disponibilizar 10 mil milhões 
de euros para “incentivar” Pre-
tória a substituir as centrais de 
carvão por fontes de energias 
renováveis.

Segundo o jurista sul-afri-

cano, existe ainda um compro-
misso de mais longo prazo no 
âmbito da conferência COP26 
para mais 100 mil milhões de 
euros de investimentos em 
energias renováveis na África 
do Sul, que inclui a produção de 
hidrogénio “verde” a partir de 
energia solar.

“Carente de energia hi-
droelétrica, a África do Sul não 
poderá desfazer-se da energia 
nuclear e do gás natural. No 
entanto, a concentração dos 
interesses europeus no sector 
da transformação energética 
do país é também um forte in-
centivo para as indústrias de 
energias renováveis europeias, 
bem como um esforço para 
“aguentar” uma África do Sul 
em deslize económico crescen-
te e alarmante, com metade da 
população adulta permanente-
mente desempregada e o sector 
industrial em declínio acelera-
do”, referiu à Lusa.

O analista considerou ain-
da “importante” que, “a União 
Europeia vê actualmente na 

África do Sul um país aliado 
da visão de segurança militar 
definida pela Organização do 
Atlântico Norte (NATO) e na es-
tratégia dos EUA da guerra con-
tra o terrorismo Islâmico”.

“A embaixada da UE, em 
Pretoria, vela atentamente pela 
isolação diplomática da Rússia 
e da China, contrapondo acti-
vamente os ‘lobbies’ que que-
rem aumentar a capacidade de 
geração de energia nuclear, em 
cooperação com a Rússia e a 
China”, adiantou o analista sul-
-africano.

“A UE conseguiu “imuni-
zar” o sector da defesa na África 
do Sul contra uma cooperação
com a Rússia e a China, mas
não conseguiu frustrar o avan-
ço de empresas chinesas no
sector privado, tendo a China
conseguido controlar financei-
ramente o maior banco privado
e a quase totalidade do sector
das comunicações móveis, de
equipamentos e transportes ro-
doviários”, concluiu em entre-
vista à Lusa.

A 
CONFEDERAÇÃO das 
Associações Econó-
micas de Moçambique 
(CTA) está a mobilizar 
investidores sul-afri-

canos para participarem nas 
salas de negócios durante a 
realização da XVII Conferên-
cia Anual do Sector Privado 
(CASP).

Para o efeito, o conselho di-
rectivo para CTA, chefiado pelo 
respectivo presidente, man-
teve há dias, em Sandton, na 
África do Sul, encontros sepa-
rados com a Business Unity of 
South Africa (BUSA), a maior 
congregação de empresas e 
associações empresariais des-
te país vizinho, a Road Freight 
Association (RFA).

A XVII CASP, que é a maior 
plataforma de discussão de ne-
gócios em Moçambique, prevê 
salas de negócios que irão dis-
cutir uma carteira de projectos 
avaliados em 990 milhões de 
dólares norte-americanos, que 

Entretanto, jornalistas de diversos 
órgãos de comunicação social basea-
dos nas províncias de Maputo, Gaza e 
Inhambane participam desde ontem, 
na vila da Praia do Bilene, numa ca-
pacitação sobre questões do domínio 
dos recursos minerais, promovida 
pelo Ministério dos Recursos Minerais 
e Energia, com vista à melhoria do de-
sempenho dos profissionais no trata-

mento de matérias ligadas a indústria 
extractiva.

Com este treinamento, pretende-
-se que os profissionais de comuni-
cação melhorem a compreensão dos
principais aspectos da indústria mi-
neira e facilitem a produção de repor-
tagens jornalísticas sobre vários temas 
ligados à extracção de recursos mine-
rais, como os desentendimentos entre

as comunidades e as empresas deste 
ramo. A directora do Serviço Provin-
cial de Economia e Finanças de Gaza, 
Romana Baulane, que falava durante 
o evento, em representação do secre-
tário do Estado, disse que o jornalista
formado e capacitado em legislação
mineira torna-se num agente parti-
cipativo e fundamental para o desen-
volvimento da economia nacional e

na edificação de um país próspero e 
seguro.  A responsável incentivou os 
participantes a tirarem maior provei-
to dos conteúdos discutidos durante o 
evento que termina esta tarde.

Segundo a organização, trata-se 
de um seminário de actualização de 
conhecimentos no qual apresentará 
fundamentos básicos sobre a explora-
ção de recursos minerais no país.

CTA mobiliza investidores
sul-africanos para CASP

blico-Privado (DPP), como 
plataforma conjunta que iden-
tifica constrangimentos e bar-
reiras ao ambiente de negócios 
e busca soluções conjuntas e 
sustentáveis para a sua remo-
ção, na perspectiva de uma 
contínua melhoria do clima de 
investimentos e do ambiente 
de negócios no país. 

A expressão mais alta do 
diálogo em Moçambique é a 
CASP, evento dirigido pelo 
Presidente da República, cuja 
finalidade é fazer o balan-
ço das actividades realizadas 
durante o ano, com especial 
enfoque para a implementa-
ção de reformas acordadas e 
reflectir sobre outros desafios 
de desenvolvimento do sector 
privado e do ambiente de ne-
gócios. A Conferência Anual 
do Sector Privado, está agen-
dada para os dias 23, 24 e 25 de 
Março sob lema “Reformando 
o Ambiente de Negócios para a
Recuperação Económica”.

Agricultura é um dos sectores elegíveis na Conferência Anual do Sector Privado

procuram parcerias para a sua 
implementação.

Nesta edição, está previs-
ta a realização de uma sessão 
bilateral Moçambique – Áfri-
ca do Sul e a assinatura de um 

acordo de parceria entre a CTA 
e a BUSA, para a promoção de 
investimentos nos dois países.

Em resultado destes en-
contros e dos temas que serão 
abordados na XVII CASP espe-

ra-se uma boa participação de 
empresários da África do Sul, 
que por sinal é o maior parcei-
ro comercial de Moçambique.

O Governo e a CTA têm 
desenvolvido o Diálogo Pú-

Indústria de diamantes abre 
boas perspectivas para economia
A INTEGRAÇÃO do país no 
sistema de certificação do pro-
cesso Kimberley abre boas 
perspectivas para a indústria 
diamantífera e no fortaleci-
mento da economia nacional, 
sobretudo na criação de mais 
oportunidades de emprego para 
jovens nacionais e no apoio às 
comunidades.

A informação foi avançada 
ontem, na Vila da Praia do Bile-
ne, pelo Secretário Executivo da 
Unidade de Gestão do Processo 

Kimberley, Metais Preciosos e 
Gemas, Castro Elias, que defen-
deu a necessidade de as políticas 
em curso no subsector de dia-
mantes terem em consideração 
a situação social das populações 
que residem nos perímetros das 
zonas de ocorrência de miné-
rios de modo a evitar-se futuros 
conflitos.

 Elias referiu que o impacto 
social da indústria extractiva, 
em torno das populações cir-
cunvizinhas às concessões, é 

ainda irrisório, tendo em conta 
a gritante escassez de serviços 
básicos essenciais.

“As empresas devem cum-
prir com a lei da responsabi-
lidade social com aquelas po-
pulações que estão no terreno. 
Umas das medidas tomadas 
pelo Governo para a redução 
de conflitos foi a adesão ao Pro-
cesso Kimberley. A partir daí, 
nenhum diamante em bruto 
pode sair do país sem a certifi-
cação do Kimberley sobre a sua 

proveniência, destino e o por-
tador,” referiu o responsável, 
acrescentando que a medida 
serve para outros metais pre-
ciosos e gemas, que passam ter 
certificação de origem moçam-
bicana.

Atendendo a estratégia de 
valorização dos metais precio-
sos e implementação de novos 
projectos de prospecção e de 
produção, perspectiva-se um 
aumento de mão de obra di-
recta, nos próximos anos. A 

par dos empregos, pretende-se 
uma maior aposta na responsa-
bilidade social.

“Estamos à espera da épo-
ca chuvosa terminar para que 
as empresas possam entregar o 
seu plano de actividades e se-
leccionar as empresas prepa-
radas para darem seguimento 
das pesquisas e exploração de 
diamantes. A partir daí teremos 
a ideia de quantos postos de 
trabalhos serão criados para os 
jovens” frisou.

Jornalistas inteiram-se
da legislação mineira  

África do Sul continua parceiro 
importante da União Europeia
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

1ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção Comercial deste Tribunal Judicial da 
Cidade de Maputo correm éditos de trinta (30) dias, citando o 
executado Daniel Jacinto Nhangumbe, com último domicílio 
voluntário geral conhecido no Bairro da Matola “B”, Avenida 
Samora Machel, quarteirão nº 40, casa nº 227, província de 
Maputo, ora ausente, em parte incerta do país, para, no prazo 
de dez (10) dias, que começa a correr depois de findo o dos 
éditos, tudo a contar da data da segunda e última publicação 
deste anúncio no jornal “Notícias”, pagar ao exequente 
FNB Moçambique, S.A., a quantia de 1 239 608,43MT 
(um milhão, duzentos e trinta e nove mil, seiscentos e 
oito meticais e quarenta e três centavos), em dívida nos 
presentes Autos de Execução Ordinária nº 22/21-N, que 
por esta Secção lhe move o referido exequente ou, no mesmo 
prazo, nomear à penhora bens suficientes para tal pagamento 
e do mais que acrescer ou deduzir a oposição que tiver, nos 
termos do artigo 811º, nº 1, 812º e seguintes do Código do 
Processo Civil, sob pena de, não o fazendo, se devolver esse 
direito ao exequente, prosseguindo a execução seus termos 
do artigo 836º/1, a) do mesmo diploma legal, conforme tudo 
melhor consta da petição inicial, cujo duplicado se encontra à 
disposição nesta Secção, onde poderá solicitá-lo em qualquer 
dia útil dentro das horas normais de expediente.

Maputo, aos 27 de Dezembro de 2021

A Ajudante de Escrivão
Felismina Jemisse Ubisse

Verifiquei

O Juiz de Direito
Dr. João de Almeida F. Guilherme
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
DEPARTAMENTO DE REGISTOS E NOTARIADO

3º CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine, nº 1472-1º andar

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE INÁCIO SAMUEL MUNJOVO
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e um de Fevereiro de dois mil 
e vinte e dois, exarada de folhas noventa a folhas noventa e um verso, do livro de notas para 
escrituras diversas número oitocentos e oitenta e três, traço “D”, no Terceiro Cartório Notarial, 
perante Madalena Azarias Machava, licenciada em Direito, Conservadora e Notária Superior, em 
exercício no referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de 
Inácio Samuel Munjovo, no estado de casado com Ana Marcos Raúl, sob o regime de comunhão 
de bens adquiridos, natural de Maputo, residente que foi na Vila de Songo-Tete, sendo filho de 
Samuel Azarias Munjovo e de Irene Mazive.

Que ainda pela mesma escritura pública foram declarados como únicos e universais herdeiros de 
todos os seus bens e direitos, sua esposa acima identificada e seus filhos: Lóide Inácio Munjovo 
e Priscyla Inaciana Munjovo, menores de idade, naturais de Maputo, onde residem.
Que, não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos declarados herdeiros ou com eles 
possam concorrer à sua sucessão.

Está Conforme
Maputo, aos 21 de Fevereiro de 2022

A Notária
(Ilegível)

1950

CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE MANDLAKAZI 

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA) 

Anúncio de Adjudicação 

De acordo com da alínea d) do nº 3 do artigo 33 conjugado com o nº 2 do artigo 63 do 

Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e 

Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 5/2016, de 8 de Março, 

comunicamos que os objectos dos concursos abaixo indicados: 

N º 
Ordem 

Nome do concorrente Objecto do Concurso 
Valor da 
Adjudicação 
incluindo IVA (Mt) 

01 MFC Consultor Lda 

Contratação de Serviços de 
Consultoria para Realização 
de Estudos e Projecto 
Executivo para Construção de 
Rua Revestida em Pavê 

602.334,45 Mt 

Mandlakazi, aos 21 de Fevereiro de 2022. 

Autoridade Competente 
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INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

O NOTÍCIAS DEDICA 
DIARIAMENTE UMA PÁGINA

À CIDADE DA BEIRA

ADQUIRA O SEU JORNAL
NO PONTO DE VENDA
MAIS PRÓXIMO

SAIBA O QUE ACONTECE 
NO SEU MUNICÍPIO

CONTRA COVID-19

Mais de 1500 
pessoas tomam 
dose de reforço

Muitos cumpriram a chamada para a dose de reforço da vacina contra a Covid-19

M
AIS de 1500 pessoas 
já tomaram a dose 
de reforço da vacina 
contra a Covid-19 
na cidade da Beira, 

entre profissionais de saúde, 
diabéticos, reclusos, agentes 
polivalentes elementares, ido-
sos que vivem em lares de aco-
lhimento, doentes crónicos e 
hipertensos.

O facto foi dado a conhe-
cer ontem ao nosso Jornal pelo 
médico-chefe da cidade, Ma-
nuel Seco, segundo o qual o 
número representa uma co-
bertura de 34 por cento das 
4400 previstas para esta fase.

O nosso entrevistado re-
conheceu que a cobertura al-
cançada ainda é baixa, consi-
derando que o sector esperava 
nesta altura, após o início da 
vacinação em meados de Ja-
neiro.

O médico-chefe da cida-
de revelou que os primeiros 
dias foram marcados por fraca 
afluência de pessoas dos gru-
pos considerados prioritários.

Para reverter o cenário, a 
fonte indicou que, por meio 
dos órgãos de comunicação 
social, estão a ser difundidas 
mensagens às comunidades 
sobre a importância de os gru-
pos seleccionados tomarem 
a dose de reforço da vacina 

contra a Covid-19.
Manuel Seco referiu que 

para esta campanha o sector 
criou 22 postos de vacinação, 
que são servidos por 104 téc-
nicos de saúde distribuídos 
grupos de quatro a três.

O nosso entrevistado ga-

rantiu que há quantidades su-
ficientes de vacinas da John-
son & Johnson no depósito de 
medicamentos do distrito da 
Beira para cobrir o grupo-al-
vo.

A nossa fonte recordou 
que só podem tomar a dose de 

reforço as pessoas que tenham 
completado a vacinação há 
pelo menos seis meses.

A nossa fonte esclareceu 
que a dose de reforço tem 
em vista fortalecer o sistema 
imunológico contra possíveis 
contágios por Covid-19.

Disponível verba para 
assistir pessoas vulneráveis
MAIS de quatro milhões de 
euros acabam de ser dispo-
nibilizados pela Cooperação 
Austríaca para o Desenvolvi-
mento para assistir, nos pró-
ximos cinco anos, pessoas 
com deficiência que vivem 
maioritariamente na cida-
de da Beira em condições de 
acentuada vulnerabilidade.  

A informação foi tornada 
pública ontem na urbe pelo 
director nacional da Light 
for the World, Zacarias Zicai, 
quando falava ao nosso Jor-
nal durante um encontro de 
balanço e perspectivas com 
os parceiros da agremiação 
que actuam nesta compo-
nente.

Com as actividades pre-
vistas entre 2023 e 2027, 
atenção especial vai para 
uma forte inclusão na com-
ponente do género, decor-
rendo, neste momento, dis-
cussões para a definição das 
linhas de acção que visam 
salvaguardar os direitos da 
mulher e da rapariga, ho-
mens e rapazes, numa abor-
dagem considerada com-
preensiva.

Em princípio, será um 
programa que abrangerá a 
educação inclusiva para as 
crianças com deficiência, 
empoderamento económico 
para as pessoas com e sem 
deficiência, sobretudo as 
mulheres.

Também haverá advo-
cacia junto das instituições 
públicas e privadas para a 
preservação das pessoas com 
deficiência e sensibilização 
comunitária nesta mesma 
matéria.

contínua para saberem lidar 
com as crianças com defi-
ciência na sala de aula, en-
quanto aquelas pessoas que 
necessitam de alguma for-
mação vocacional são enca-
minhadas para os respectivos 
estabelecimentos profissio-
nais.

Depois da formação, a or-
ganização humanitária sen-
sibiliza as empresas a conce-
derem estágios profissionais 
e emprego.

Os formados também re-
cebem “kits” para iniciar as 
actividades de rendimento, 
destacando-se a criação de 
aves, montagem de oficinas 
de serralharia e mecânica, 
electricidade, carpintaria, 
entre outras.

Além disso, algumas mu-
lheres e crianças com defi-
ciência severa recebem as-
sistência para obter alguma 
renda a partir das suas casas, 
pois muitas vezes são aban-
donadas pelos maridos no 
momento em que têm crian-
ça com deficiência.

“Trabalhamos os líderes 
comunitários para passar a 
mensagem de que a pessoa 
com deficiência é igual a to-
das, tendo os seus direitos e 
deveres, havendo necessi-
dade de apoio inclusivo na 
própria família, porque a dis-
criminação começa muitas 
vezes dentro deste núcleo”, 
fundamentou Zicai.

Referiu haver muitos ca-
sos de sucesso, destacando-
-se pequenas mercearias e
moageiras, numa altura em
que a mendicidade ainda
constitui uma dura realidade. 

Trata-se da continuação 
de uma iniciativa semelhan-
te que decorreu entre 2018 e 
2022, ainda com ajuda finan-
ceira da Cooperação Austría-
ca para o Desenvolvimento, 
que desembolsou 3,6 mi-
lhões de euros, o equivalen-
te a mais de 270 milhões de 
meticais.

Como impacto, cerca de 
seis mil pessoas com defi-
ciência recebem assistência 
multiforme, concretamente 
nas áreas da saúde, educa-
ção, protecção e inclusão so-
cial.

Tal inclui a sensibiliza-
ção comunitária para a não 
discriminação das pessoas 
com deficiência, além da as-
sistência humanitária para 
a mitigação do impacto ne-
gativo da pandemia da Co-
vid-19, ciclone tropical Idai 
e tempestades Eloise e Cha-
lane.

Para a concretização des-
tas actividades de assistência 
inclusiva, os parceiros posi-
cionados no terreno jogam 
papel de relevo, identifican-
do nas comunidades as pes-
soas com deficiência e arro-
lando as suas necessidades 
básicas.

A maior parte das pessoas 
vulneráveis enfrenta proble-
mas de assistência sanitária, 
na escola, mormente na for-
mação técnico-profissional, 
sendo que alguns precisam 
de reabilitação física para ga-
nhar alguma mobilidade.

“Algumas pessoas pre-
cisam de aprender jogos de 
vida para poderem fazer al-
guma actividade. Este pro-
grama identifica a pessoa, faz 
a reabilitação, referencia a 
outros sectores, como a saú-
de e educação”.

Fora disso, os professores 
são submetidos à formação 

Idosos vulneráveis vão receber assistência 
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APERTO NA FISCALIZAÇÃO

Infracções pesqueiras tendem a reduzir no país

Chuvas matam e 
desalojam na Zambézia

P
ELO menos duas pes-
soas morreram e uma 
outra continua desa-
parecida em conse-
quência da intensa 

chuva que fustigou sete 
distritos da Zambézia, no 
último fim-de-semana. A 
chuva deu tréguas ontem, 
mas muitas casas nos bair-
ros periféricos de Queli-
mane continuam alagadas 
em consequência da pas-
sagem de uma zona de bai-
xas pressões.

O delegado do Institu-
to Nacional de Gestão do 
Risco de Desastres (INGD), 
na Zambézia, confirmou a 
ocorrência de mortes nos 
distritos de Inhassunge e 
Namacurra. 

Segundo Nelson Ludo-
vico, uma pessoa morreu 
em Inhassunge em conse-
quência do desabamento 
de uma casa, enquanto a 
de Namacurra foi vítima de 
naufrágio quando tentava 
atravessar um rio. Disse 

ainda que uma pessoa con-
tinua desaparecida.

Dados em nosso poder 
indicam que mais de 150 
casas ficaram destruídas, 
das quais 12 são de cons-
trução convencional. 

No total são 750 pes-
soas afectadas nos distritos 
onde os efeitos do tem-
poral foram severos, no-
meadamente, Mocubela, 
Pebane, Luabo, Inhassun-
ge, Mopeia e Maganja da 
Costa. 

Inundações urbanas em Quelimane

O REFORÇO da fiscalização pesquei-
ra, em recursos humanos e meios, está a 
contribuir para a redução de infracções 
pesqueiras no país, na sua maioria come-
tidas por operadores artesanais.

A informação foi partilhada pelo di-
rector nacional das Operações de Fis-
calização no Ministério do Mar, Águas 
Interiores e Pescas, Leonid Chimarizene, 
que referiu que ao longo do ano passado 
foi possível visitar 1136 centros de pesca 
artesanal.

Nestes locais, segundo Chimarize-
ne, foram inspeccionadas 15.559 artes de 
pesca, tendo sido apreendidas 5647. Des-
tas, 272 foram confiscadas e 5405 destruí-
das, por serem consideradas nocivas.

O director indicou que Sofala regis-
tou maior número de apreensões, se-
guida de Maputo, Tete, Nampula e Cabo 
Delgado. 

Precisou que para garantir o controlo 
das descargas do pescado nos portos fo-
ram realizadas inspecções em Maputo, 
Beira e Quelimane e nas águas interiores 
na albufeira de Cahora Bassa, província de 
Tete.

A província de Sofala é a que realizou 
mais inspecções em porto, com 376 casos, 
seguida de Quelimane, com 63, e Mapu-

AS autoridades da Saúde confirma-
ram ontem, a morte de uma pessoa, 
vítima da Covid-19, no país, 17 novas 
contaminações pelo novo coronavírus 
e 184 recuperados da infecção por este 
vírus.

A vítima é uma mulher de 35 anos, 
cuja morte foi notificada no dia 19 de 
Fevereiro, na cidade de Maputo, o que 
eleva para 2189 o cumulativo de óbitos 
por Covid-19, no território nacional. 

O comunicado do Ministério da 
Saúde (MISAU) avança que os 17 casos 
positivos são resultado de 364 amostras 

analisadas, no país, o que corresponde 
uma taxa diária de positividade de 4,6 
por cento e acumulada de 17,85 por 
cento. 

Estas novas contaminações fo-
ram registadas na cidade de Maputo, 
com 13 casos, província com o mesmo 
nome, com dois, Nampula e Tete com 
um caso cada. 

Em relação aos 184 recuperados, a 
informação da Saúde mostra que 89 fo-
ram declarados na cidade de Maputo, 
83 no Niassa, sete na Zambézia e cinco 
em Inhambane. 

Deste modo, sobe para 219.106 o 
total de curados dos 224.920 casos po-
sitivos registados desde a eclosão da 
doença, em Março de 2020. 

Ainda segundo o MISAU, de domin-
go para ontem foram internados dois 
pacientes com complicações ligadas 
à Covid-19 e um teve alta hospitalar, 
permanecendo actualmente 13 pessoas 
sob cuidados nos centros de tratamen-
to da enfermidade.

Assim, o número de casos activos 
baixou de 3788 no domingo para 3620 
ontem.   

Um morto e sete casos positivos

to, com 57. 
Relativamente à inspecção de em-

barcações da pesca industrial e semi-in-
dustrial, no período em alusão o sector 
rastreou, através do sistema de monitora-
mento,  84 barcos nas diferentes pescarias.

Deste universo, 28 continham cama-
rão de superfície do Banco de Sofala, 19 de 
gamba, 14 de atum, seis de peixe pequeno 
pelágico, cinco de pesca à linha, três de 
gata, igual número de lagosta e camarão 
da Baía de Maputo.

No geral, afirmou,  foram planifica-
das 970 missões de fiscalização, das quais 
220 de patrulhas no Banco de Sofala e 750 
nas zonas “A” e “C”, concretamente nas 
províncias de Gaza, Inhambane, Manica, 
Tete, Cabo Delgado e Niassa.

No entanto, foram realizadas 1136 ac-
ções de patrulhamento no Banco de So-
fala, das quais 381 patrulhas marítimas e 
755 terrestres e nas zonas “A” e “C” foram 
realizadas 817, das quais 235 marítimas e 
582 terrestres .

As chuvas provoca-
ram a interrupção, desde 
domingo, da circulação 
rodoviária nos troços Ma-
ganja da Costa-Mocube-
la-Pebane e Mocuba-Lu-
gela. No primeiro troço 
deve-se à subida do caudal 
do rio Nipiode que deixou 
a ponte do mesmo nome 
submersa, dificultando o 
trânsito de viaturas e pes-
soas. No troco Mocuba-
-Lugela há um corte da
estrada que interrompeu o
trânsito rodoviário.

ALAGAMENTOS
EM QUELIMANE

Entretanto, ontem não 
choveu na cidade de Que-
limane e várias casas con-
tinuam ainda alagadas. 
Muitos poços tradicionais 
e latrinas estão inundados 
e casas de construção com 
recurso a material precário 
ficaram destruídas, sendo 
que  algumas famílias foram 
acolhidas pelos vizinhos. 

Os bairros mais afecta-
dos pelas inundações são 
Acordo de Lusaka, Ma-
nhaua, 25 de Setembro, 
Micajune e Floresta. Maior 
parte das casas, cujo in-
terior foi invadida foram 
construídas em locais con-
siderados impróprios, no-
meadamente, antigos ca-
nais ou zonas de inundação, 
deteriorando as já precárias 
condições de saneamento. 

Em Manhaua, cinco ca-
sas de construção precá-
ria desabaram sem causar 
vítimas. Mário Máquina,  
reconstruiu, com ajuda de 
amigos, a parede da sua casa 
que ruiu em consequência 
das chuvas e ventos fortes 
registados na noite de últi-
ma sexta-feira.

Enquanto isto, os mora-
dores do bairro Acordos de 
Lusaka abriam canais para 
facilitar o escoamento das 
águas.

MAIS de 200 jovens candidatos à 
17.ª edição do programa “Férias De-
senvolvendo o Distrito 2021” foram
capacitados na quinta-feira, em
Maputo, para melhor se enquadra-
rem nesta iniciativa concebida pela
Associação dos Estudantes Finalistas
Universitários de Moçambique (AE-
FUM).

O programa conta com o apoio 
do Governo, tendo como objectivos 
contribuir para a inserção profissio-
nal dos graduados do ensino supe-
rior, bem como aumentar a mão-de-
-obra qualificada nos distritos.

O director-geral do Instituto Na-
cional de Emprego,  Juvenal Den-

go, em representação do secretário 
de Estado da Juventude e Emprego, 
Oswaldo Petersburgo, disse que  o 
Governo está ciente da necessidade 
de empregar os jovens, daí apoiar 
iniciativas como esta.

“O Governo vai continuar a 
apoiar as iniciativas dos jovens e a 
AEFUM mostrou-se persistente ao 
promover mais uma edição que irá 
permitir que os jovens executem os 
seus projectos”, disse.

 Nélio Zunguza, coordenador-
-geral da AEFUM, apontou que o
programa deste ano estará virado
aos Objectivos do Desenvolvimento
Sustentável (ODS).

“Este ano estão inscritos mil jo-
vens, a maioria dos quais da cidade 
e província de Maputo, com muitos 
candidatos do sexo feminino”, disse.

A vice-presidente do Conselho 
Nacional da Juventude (CNJ), Sónia 
Bila, revelou que esta instituição in-
centiva o estágio nos distritos, uma 
possibilidade para os jovens terem 
contacto com a realidade e ajudarem 
a encontrar soluções.

O estágio é organizado pela AE-
FUM, Governo e parceiros, sendo 
que os estudantes vão para os distri-
tos por um período de 30 dias, com 
direito a alojamento, alimentação e 
outras despesas. 

Graduados incentivados 
a trabalharem nos distritos

UM agricultor residente no 
bairro de Mbuze “A”, em 
Chissano, no distrito do 
Limpopo, em Gaza, está 
detido no Comando Distri-
tal da Polícia da República 
de Moçambique,  acusado 
de produzir e comercializar 
“cannabis sativa” (soruma).

Zacarias Cossa, de 48 
anos, que foi apresentado 

pelo Serviço Nacional de 
Investigação Criminal (SER-
NIC) em Gaza, justifica que 
a plantação se destinava ao 
uso medicinal e despara-
sitação dos animais, e não 
para vender.

Zaqueu Mucambe, por-
ta-voz do SERNIC, explicou 
que a droga era produzida 
num espaço de 20 por 40 

metros, de onde foram re-
colhidas 70 plantas.

A detenção do agricul-
tor foi em resultado de de-
núncia popular, e Mucam-
be apela à população para 
manter a postura infor-
mando a Polícia dos actos 
criminais.

Ainda em Gaza, a Polícia 
da República de Moçambi-

que deteve três indivíduos, 
na localidade de Licilo, pos-
to administrativo de Chis-
sano, por alegado rapto de 
crianças.

O porta-voz do Coman-
do Provincial da PRM em 
Gaza, Júlio Nhamussua, 
referiu que se trata de três 
cidadãos de nacionalidade 
moçambicana.

EM GAZA

Detido por produzir 
soruma no quintal 

COVID-19



CIDADE DE NAMPULA 7

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

Terça-feira, 22 de Fevereiro de 2022

PUBLICIDADE

Município de Quissico
CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE QUISSICO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES-UGEA

CONCURSO Nº 90I0000541/QC/01/2022

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA

O Conselho Municipal da Vila de Quissico pretende contratar uma 
empresa de Consultoria para prestação de serviços de Fornecimento, 
Instalação e Manutenção de um Sistema Electrónico de Cobrança de 
Receitas Municipais (Impostos e Taxas). Assim sendo, convida empresas 
interessadas e elegíveis a manifestarem o seu interesse em fazer parte 
do Concurso Baseado nas Qualificações do Consultor. 
Os consultores interessados poderão submeter as cartas de manifestação 
de interesse, acompanhadas de toda documentação de qualificação em 
envelope fechado, de acordo com os Termos de Referência (TdR), a 
serem obtidos gratuitamente no endereço abaixo:

Conselho Municipal da Vila de Quissico, 
Rua da Cadeia-Vila de Quissico,  

Província de Inhambane.

Unidade Gestora Executora das Aquisições 
e-mail: ugeacmvquissico@gmail.com

Telef: n° +258 860031586.

As propostas deverão ser entregues no endereço acima citado até as 9 
Horas do dia 8 de Março de 2022 e o Prazo de validade das mesmas é de 
90 dias contados a partir da data de submissão destas.
O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitadas 
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao 
Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.

Quissico, Fevereiro de 2022
A Entidade Competente

(Ilegível) 57

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE GAZA

INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO E REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES
Modelo 2

Anúncio de Concursos 
1. O Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres-Delegação de Gaza convida Empresas Moçambicanas interessadas a

apresentarem propostas fechadas, para os seguintes concursos:

N0
Modalidade de 

contratação Objecto de contratação Prazo para entrega das 
propostas

Prazo para abertura das 
propostas(dia e hora)

Data Provável do 
preposicionamento

Nº 04 Concurso Limitado Fornecimento do material de 
higiene e limpeza

Dia 01.03.2022
Horas  as 09.30.00

Dia  01.03.2022
Hora as 10.00

Dia 08.03.2022
Hora: 10.00

Nº 05 Concurso Limitado Prestação de serviços de limpeza Dia 01.03.2022
Horas  as10.30

Dia  01.03.2022
Hora as 11.00 

Dia 08.03.2022
Hora:10.00

Nº 06 Concurso Limitado Serviços de segurança Dia 01.03.2022
Horas  as 11.30

Dia  01.03.2022
Hora as 12.00 

Dia 08.03.2022
Hora: 10.00

N0 
07

Concurso Limitado Fornecimento de material do 
escritório

Dia 01.03.2022
Horas: 09.30

Dia 01.03.2022
Hora: 10.00 08.03.2022

08
Concurso por 

Cotações
Manutenção/Reparação de 

viaturas
Dia: 28.02.2022

Horas: 09.30
Dia: 28.02.2022 

Horas: 10.00
Dia 07.03.2022

Hora:10.00

09
Concurso por 

Cotações 
Manutenção de Máquinas e 
equipamento informático e 

aparelhos de Ar Condicionados
Dia: 28.02.2022

Horas: 09.30
Dia: 28.02.2022

Horas: 10.00 Dia: 07.03.2022

10
Concurso por 

Cotações Consumíveis informáticos Dia: 28.02.2022
Horas: 09:30

Dia: 28.02.2022
Horas: 10.00

Dia: 07.03.2022
Hora: 10.00

02
Concurso por Ajuste 

Directo

Fornecimento de Sacos vazios 
para tapamento de rombos do 
Dique de Defesa no Distrito de 

Chókwè

2. Os concorrentes interessados poderão obter informações, examinar os documentos do concurso ou retirá-los, na UGEA do INGD- Delegação de 
Gaza, pela importância não reembolsável no valor de 1.000,00Mt (Mil meticais).O período de validade das propostas será 12 dias.

As propostas deverão ser apresentadas num envolope fechada, onde serão abertas em sessão pública no mesmo endereço, na presença dos 
concorrentes que desejarem comparecer á sessão de abertura, de acordo com o quadro seguinte:

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 5/2016 de 8 de Março.

Xai-Xai, aos 8 de Fevereiro de 2022
O Delegado Provincial

Teixeira Castinho Almeida
(Especialista “C”)
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O 
CONSELHO Mu-
nicipal da Cidade 
de Nampula pro-
jecta construir 
20 alpendres em 

diversas avenidas da urbe 
para melhorar a prestação 
de serviços de transporte 
aos munícipes.

As obras estão orçadas 
em pouco mais de 2,7 mil 

milhões de meticais, pro-
venientes das receitas da 
edilidade. Os trabalhos se-
rão executados em colabo-
ração com a Direcção Pro-
vincial das Obras Públicas.

Numa primeira fase, o 
projecto contempla 20 pa-
ragens, cujas obras serão 
concluídas no prazo de 90 
dias.

O presidente do Con-
selho Municipal da Cidade 
de Nampula, Paulo Vahan-
le, que lançou a primeira 
pedra para o arranque das 
obras, disse que as para-
gens vão facilitar o acesso 
ao transporte em locais se-
guros.

Chamou atenção ao 
empreiteiro para realizar 

as obras com qualidade, 
de modo a evitar o cená-
rio que se registou com a 
estrada que dá acesso ao 
bairro de Marrere.

O empreiteiro da obra, 
Leidi Horácio, garantiu 
que as obras serão de qua-
lidade e prometeu entre-
gá-las dentro do prazo 
contratual.

EMPRESÁRIOS que operam 
em diversas áreas na cidade 
de Nampula acreditam que 
o alívio em quase cem por
cento de grande parte das
medidas restritivas adopta-
das para travar a propagação
da Covid-19, por um período 
de 60 dias, vai aumentar o
volume de negócios na pro-
víncia.

Segundo o vice-presi-
dente do Conselho Empre-
sarial de Nampula, Luís Vas-
concelos, o relaxamento das 
medidas desafia os empre-
sários a esmerarem-se cada 
vez mais no bem bem-servir 
à população, depois de cerca 
de dois anos de inúmeras di-
ficuldades.

“Mesmo com o relaxa-
mento, continuamos a exor-
tar o nosso sector a observar 
todas as formas de preven-
ção. O relaxamento das me-
didas não significa o fim da 
pandemia, devemos conti-
nuar a observar as medidas”, 
apelou Vasconcelos.

Elcides Picardo afirmou 
que o impacto do relaxamen-
to das medidas de prevenção 
da Covid-19 é positivo, tendo 
em conta os prejuízos que os 
empresários sofreram duran-
te mais der dois anos.

“O relaxamento das me-
didas vai dinamizar a eco-
nomia, na medida em que 
haverá maior fluidez nos 
negócios. A produção na-
cional vai aumentar e, por 
conseguinte, a economia vai 
ganhar novo ímpeto”, afir-
mou.

Seraji Dias afirmou que 
o sector empresarial pode-
rá registar um desempenho
considerável, depois de um
longo período de dificulda-
des.

“Sofremos muito por 

Município
constrói alpendres

Produtos diversos para vítimas de“Ana”

MAIS de 60 toneladas de produtos ali-
mentares diversos, material higiénico e 
purificadores de água foram canalizadas 
há dias à delegação do Instituto Nacional 
de Gestão e Redução do Risco de Desas-
tres (INDG) na cidade de Nampula para 
apoiar as famílias afectadas pela depres-
são tropical Ana.

O donativo, composto por farinha, 
arroz cada, feijão-manteiga, óleo ali-
mentar, açúcar, sal sabão e purificado-
res de água de marca Certeza, foi en-
tregue pela empresa Nacala Logistics, 
concessionária da linha férrea do Corre-
dor de Nacala, e destina-se a apoiar  as 
famílias que vivem ao longo da ferrovia 
Nampula-Cuamba.

O chefe de relações institucionais 
da Nacala Logistics, Tomás Macovela, 
disse que a empresa se juntou à cau-
sa humanitária para ajudar as famílias 
afectadas pela depressão Ana, à luz 
de um memorando rubricado com o 
Instituto Nacional de Gestão e Redu-
ção do Risco de Desastres, avaliado 
em cerca de quatro milhões e 500 mil 
meticais.

Além de afectar as famílias que vivem 
nas imediações da linha, as chuvas in-
tensas afectaram a linha férrea no posto 
administrativo de Namina, no distrito de 

RELAXAMENTO DAS RESTRIÇÕES DA COVID-19

Empresários motivados 
a aumentar volume de negócios

causa da Covi-19. Acredito 
que com o relaxamento das 
medidas de prevenção da 
Covid-19 as coisas vão me-
lhorar”, vaticinou.

Disse que o seu estabele-
cimento não chegou a des-
pedir nenhum trabalhador 
por conta das restrições para 
conter a pandemia. Entre-
tanto, pelou para que os ci-
dadãos continuem a respei-
tar as medidas de prevenção.

Por seu turno, Frederico 

Lokundo considera que os 
empresários da província e 
do país, em geral, têm agora 
a oportunidade para expor ao 
mundo o que desenvolveram 
durante a pandemia no do-
mínio económico.

 “Estamos expectantes 
que haverá mudanças para 
o melhor”, disse, acrescen-
tando que os empresários
estão agora motivados a au-
mentarem ou expandirem o
volume de negócios.

Luís Vasconcelos

Seraji Dias

 Euclides Picardo

Frederico Lokundo

Mecubúri, onde ficou interrompida por 
alguns dias. Relativamente às 19 famílias 
que ficaram sem habitação no posto ad-
ministrativo de Namina, a Nacala Logis-
tics garantiu estar em concertação com o 
Governo provincial para reconstruir suas 
habitações.

Por seu turno, o delegado do INGD 
em Nampula, Alberto Armando, afirmou 
que o apoio da Nacala Logistics chegou 
no momento oportuno para minimizar o 
sofrimento das famílias de Namina, uma 
vez que os kits alimentares providencia-
dos pelo Governo já se esgotaram.

Nacala Logistics apoia famílias afectadas pela depressão Ana
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PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

   
Mobiliário de Acampamento para Operação de Grafite em Balama 

  
Twigg Exploration and Mining Limitada, subsidiária operacional da Syrah Resources Limited, que 
se dedica à exploração e processamento de grafite, no distrito de Balama, província de Cabo 
Delgado (Operação de Grafite de Balama), pretende contratar uma empresa para fornecimento de 
de mobiliário de acampamento em Balama, Cabo Delgado. 
 
Requisitos Preliminares de Submissão: 
As empresas interessadas devem enviar uma Manifestação de Interesse juntamente com a seguinte
documentação: 

• Certidão de Registo Comercial
• Alvará ou documento equivalente  
• NUIT  
• Boletim da Republica   
• Estatutos actualizados (conforme publicado no Boletim da República)
• Perfil da Empresa 
• Pessoa de contacto (nome, telefone e e-mail) para este processo 
• 3 Referências de Fornecimento similar 

 
A resposta à esta Manifestação de Interesse não constitui uma garantia de que a empresa receberá 
um convite para apresentação de proposta no processo de contratação. Apenas as empresas pré-
seleccionadas serão contactados e convidadas para o concurso. 

A Manifestação de Interesse deverá fazer referência ao assunto: Mobiliário de Acampamento 
para OGB e enviada até às 15:00horas do dia 28 de Fevereiro de 2022 pelo endereço electrónico: 
procurement@syrahresources.com.au  

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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A BANCADA da Frelimo na 
Assembleia Municipal de 
Boane está satisfeita com 
as realizações do executi-
vo municipal, as quais têm 
contribuído para o desen-
volvimento em diferentes 
domínios.

Entre as acções em cur-
so para o desenvolvimento 
do município, destaque vai 
para o lançamento, no ano 
passado, do projecto Ci-
dadela de Boane (CIBOA), 
conclusão do mercado de 
Campoane e da instalação de 
novas condutas de águas no 
bairro 7 (Fiche), para a me-
lhoria do abastecimento do 
recurso. 

O projecto CIBOA vai 
contemplar três mil talhões, 
na primeira fase, com o ob-
jectivo de reduzir a pressão 
demográfica, e será execu-
tado numa área de 10 mil 
hectares, abrangendo os 
bairros 7 de Setembro, 25 de 
Junho e Saldanha.

Segundo as autoridades 
municipais, a iniciativa nas-
ce da necessidade de satisfa-
zer a demanda, numa altura 
em que a vila de Boane está 
a receber novos habitantes 
oriundos das cidades de Ma-
puto e Matola.

Segundo o chefe da ban-
cada da Frelimo na Assem-
bleia Municipal de Boane, 
Pedro Sambo, que apre-
sentou o relatório do de-
sempenho do executivo no 
segundo semestre de 2021, 
a execução do planificado si-
tua-se em 90.2 por cento e o 
cumprimento do manifesto 
eleitoral em 68.4 por cento.

Como desafios, Sambo 

A 
MINISTRA do Géne-
ro, Criança e Acção 
Social, Nyeleti Mon-
dlane, reconheceu, 
semana finda, em 

Maputo, que apesar dos pro-
gressos alcançados, o país 
ainda enfrenta desafios para 
que os direitos das pessoas 
com deficiência sejam res-
peitados e permitir que estas 
possam participar em pé de 
igualdade com os outros cida-
dãos nos vários sectores.  

Intervindo virtualmente 
na II Cimeira Mundial sobre 
Deficiência, que terminou 
quinta-feira em Oslo, Norue-
ga, Nyeleti Mondlane disse 
que o Governo de Moçambi-
que continuará com esforços 
para materializar os compro-
missos saídos do encontro, 
com estratégias e programas 
adequados para dar dignidade 
a estas pessoas.

Segundo a ministra, o 
Executivo prioriza as áreas da 
educação inclusiva, empode-
ramento económico e protec-
ção social, saúde, emergên-
cias humanitárias, tecnologias 
e inovação, tomando como 
base o preconizado na Consti-
tuição da República.

Tem também como refe-
rência instrumentos conti-
nentais e internacionais como 
a Carta Africana sobre os Di-
reitos Humanos e dos Povos, 
bem como a Convenção In-

PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Respeito aos direitos 
humanos continua 
desafio

cional e ratificação de ins-
trumentos internacionais e 
regionais, nomeadamente a 
Política da Pessoa com Defi-
ciência e a Convenção sobre 
os Direitos da Pessoa com De-
ficiência.

Juntam-se a este conjunto 
os protocolos da Carta Afri-
cana sobre o Direito dos Po-
vos relativos às condições de 
acessibilidade arquitectónica 
e de informação para as pes-
soas com deficiência física e 
auditiva, respectivamente.

Referiu-se ainda à inte-
gração das pessoas com de-
ficiência nos vários níveis de 
ensino, aprovação da Estra-
tégia de Educação Inclusiva e 
Desenvolvimento de Crianças 
com Deficiência, entre outras 
acções preconizadas no Siste-
ma Nacional de Educação.

A prestação de assistência 
médica e medicamentosa nas 
várias especialidades e o apoio 
psicossocial às pessoas com 
deficiência em diferentes si-
tuações, assim como o acesso 
à protecção social básica são 
outras acções realizadas pelo 
Governo.

Com efeito, estão em cur-
so diferentes programas de 
assistência social em resposta 
a emergências humanitárias 
como os eventos climáticos 
e a Covid-19, através do Pro-
grama Subsídio Social Básico 
pós-emergência.

ternacional sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência, 
tendo em conta o princípio da 
inclusão prescrito na Agenda 
de Desenvolvimento Susten-
tável 2030.

Nyeleti Mondlane expli-
cou que o país assume que as 
pessoas com deficiência têm 
os mesmos direitos e deveres 
dos demais cidadãos, daí que, 
no âmbito da implementação 
dos instrumentos nacionais, 
regionais e internacionais, o 
Governo conta com partici-
pação da sociedade civil e par-

ceiros de cooperação, priori-
zando a criação de condições 
de acessibilidade, por via de 
programas, planos e acções 
que promovem inclusão.

Segundo a governante, es-
ses esforços contribuem para 
a melhoria da qualidade de 
vida, valorização e respeito 
aos direitos das pessoas com 
deficiência, tendo em conta 
as necessidades específicas de 
mulheres e homens de todas 
as idades.

A dirigente destacou a 
aprovação de legislação na-

Nyeleti Mondlane, ministra do Género, Criança e Acção Social

BOANE

Frelimo satisfeita com  
desempenho da autarquia

apontou o melhoramento 
das vias de acesso para facili-
tar a transitabilidade nos di-
ferentes bairros, a colocação 
de iluminação e canalização 
de água no mercado muni-
cipal de Campoane Aldeia, 
bem como a instalação de 
iluminação pública no cen-
tro e arredores da vila para 
melhorar a segurança.

Por seu turno, o presi-
dente do município de Boa-
ne, Jacinto Loureiro, disse 
que no domínio económico 
foram emitidas 175 licenças 
de desenvolvimento de ac-
tividades, das quais 45 novas 
licenças precárias e 28 reno-
vadas.

Foram também emitidos 

64 alvarás precários e seis re-
novações. Para a actividade 
turística foram emitidos seis 
alvarás, dez novas licenças 
de publicidade e onze foram 
renovadas. 

Segundo Loureiro, no 
período em análise, o mu-
nicípio conseguiu colectar 
1.4 milhão de meticais e os 
diferentes investimentos re-
sultaram na criação de 103 
novos postos de trabalho, 
dos quais 63 são ocupados 
por mulheres.

No domínio de infra-es-
truturas, o presidente da au-
tarquia de Boane destacou a 
conclusão da construção de 
sistemas de abastecimento 
de água nos bairros Chipapa 

e Filipe Samuel Magaia, be-
neficiando 900 e dois mil ha-
bitantes, respectivamente, 
bem como o melhoramento 
e expansão da rede no bair-
ro 7, para beneficiar 27 mil 
munícipes.

Foi ainda melhorada e 
expandida a rede eléctrica 
nos bairros Chipapa e Mas-
saca, beneficiando cerca de 
3500 habitantes, assim como 
foi construída e inaugurada a 
Rua Agostinho Neto.

Jacinto Loureiro destacou 
igualmente o melhoramento 
de seis quilómetros das ruas 
Samora Machel e Estevel, e 
abertura de 7,3 quilómetros 
na via 7 de Setembro-Salda-
nha.

Vila municipal de Boane regista desenvolvimento
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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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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

INSTITUTO DE CEREAIS DE MOÇAMBIUQE, IP
DEPARTAMENTO DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO LIMITADO

1. O Instituto de Cereais de Moçambique, IP convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais interessadas e que
estejam inscritas no Cadastro Único, a apresentarem propostas fechadas, para o concurso abaixo indicado:

Nº do Concurso
Objecto do

Concurso

Modalidade 

de

Contratação

Data e 
hora-

limite de 
entrega de 
Propostas

Data e 
hora-limite 
de abertura 

das 
Propostas

01/ICM, IP/DG/
DA/2022

Reabilitação do tecto 
do armazém do 

ICM, IP no Distrito 
de Gurué/Lioma na 

Província da Zambézia

Concurso

Limitado

28/3/2022

10.00 horas

28/3/2022

10.15 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter informação adicional, examinar os Documentos de Concurso ou
adquirí-lo nos Serviços Centrais de Administração e Recursos Humanos, pela importância de 1.000,00MT (mil
meticais) não reembolsável, durante as horas normais de expediente.

3. As propostas do concurso deverão ser entregues no endereço abaixo indicado.

4. As propostas do Concurso serão abertas e avaliadas pelo Júri na presença dos concorrentes e/ou dos seus
representantes, que desejarem assistir ao acto, na Sala de Reuniões do ICM, IP,  Avenida Zedequias Manganhela, 
nº 309, 1º Andar, Cidade de Maputo.

5. As propostas do Concurso deverão permanecer válidas pelo prazo máximo de 120 dias, após a data da sua entrega.

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

Maputo, aos 21 de Fevereiro de 2022

A Autoridade Competente
(Assinatura Ilegível)

1908

O 
PRESIDENTE da 
República, Filipe 
Nyusi, e o líder da 
Renamo, Ossufo 
Momade poderão 

reunir-se nos próximos 
dias para avaliar o de-
curso do Desarmamento, 
Desmobilização e Reinte-
gração (DDR) dos homens 
residuais e elementos da 
autoproclamada Junta Mi-
litar deste partido da opo-
sição.

A informação foi parti-
lhada recentemente pelo 
Chefe do Estado, na ce-
rimónia em que o partido 
Frelimo o felicitou pela 
passagem do seu 63.º ani-
versário natalício.

Filipe Nyusi falou dos 

avanços alcançados no 
DDR, considerando a paz 
duradoira como um dos 
desafios do presente ciclo 
de governação.

“Estamos a conseguir 
gerir os conflitos com os 
nossos irmãos da Renamo. 
Dentro de dias, faremos 
avaliação com a liderança 
da Renamo para ver como 
está a decorrer o proces-
so”, afirmou o PR, con-
siderando que os ataques 
perpetrados pela autopro-
clamada Junta Militar da 
Renamo atrasaram a busca 
da paz duradoira no país.

Para o Chefe do Esta-
do, a conclusão do DDR 
representará um grande 
passo rumo à vitória co-

lectiva, pois permitirá 
concretizar o sonho de 
todos os moçambicanos 
de superar as feridas de 
uma guerra que tanto luto 
semeou. 

O DDR resulta do Acor-
do de Paz e Reconciliação 
Nacional assinado em Ma-
puto no dia 6 de Agosto de 
2018. 

No contexto deste este 
entendimento, foram 
mobilizados junto da Co-
munidade Internacional 
recursos financeiros para 
desenvolver programas 
que incluirão a desactiva-
ção de 16 antigas bases da 
Renamo.

Destas, onze já foram 
completamente desman-

teladas e encerradas. Tra-
ta-se das bases de Savane, 
Muxúnguè, Inhaminga, 
Chemba, Marínguè, Ma-
bote, Tambara, Mossurize, 
Báruè, Zóbuè e Murrupula.  

Até ao momento, fo-
ram desmobilizados e 
reintegrados 3267 antigos 
guerrilheiros da Renamo, 
dos quais 156 mulheres e 
3141 homens, represen-
tando 63 por cento do nú-
mero total, que é de 5221 
pessoas. 

Aderiram a este pro-
cesso outros 90 antigos 
elementos que volunta-
riamente abandonaram a 
Junta Militar da Renamo. 
Entre estes, contam-se 
oficiais superiores.  

A RENAMO nunca teve 
como agenda promover 
guerras, sendo que o seu 
foco foi sempre contribuir 
para a paz, desenvolvimen-
to e fortalecimento do Esta-
do de Direito Democrático.  

Este posicionamento foi 
defendido ontem pelo pre-
sidente do partido, Ossufo 
Momade, em conferência 
de imprensa convocada 
para falar do julgamento 
das dívidas não declaradas, 
que decorre na cadeia de 
máxima segurança da Ma-
chava, vulgo BO.

Ossufo Momade alegou 
que sempre que a Renamo 
pegou em armas foi em le-
gítima defesa, face a episó-
dios protagonizados contra 
os seus membros e suas ins-
talações.

Entre esses actos, arro-
lou ataques à guarda pre-
sidencial da Renamo em 
Nampula e na Beira, o as-
salto à sede do partido em 
Muxúnguè, Marínguè e em 
Inhaminga, em Sofala.

Especificamente sobre o 
julgamento das dívidas não 
declaradas, o presidente da 
Renamo lamentou o facto 
de todos os depoimentos 

NO ÂMBITO DO DDR

PR projecta 
encontro com  
líder da Renamo

Filipe Nyusi e Ossufo Momade poderão reunir-se nos próximos dias para avaliar o DDR

GARANTE OSSUFO MOMADE

Queremos contribuir 
para o desenvolvimento do país

feitos em tribunal girarem 
em torno dos subornos, e 
não da dívida inconstitu-
cional e ilegal, o que, na 
sua opinião, deixa dúvidas 
quanto à verdadeira inten-
ção dos promotores do jul-
gamento.

Segundo Ossufo Mo-
made, é por via disso que 
a Renamo defende que se-
jam ouvidos todos os inter-

venientes no processo de 
contratação das dívidas não 
declaradas, independente-
mente da sua situação, para 
esclarecer o que causou 
este endividamento.

O julgamento na ten-
da da BO envolve 19 réus 
ligados às dividas não de-
claradas, contraídas pelas 
empresas EMATUM, MAM e 
PROINDICUS com garantias 

do Estado, num montante 
de 2,2 mil milhões de dóla-
res americanos.

Até ao momento, foi 
concluída a audição dos co-
-réus e dos 60 declarantes,
incluindo o antigo Presi-
dente da República Arman-
do Emílio Guebuza, deven-
do seguir-se a apresentação 
das alegações finais e ou-
tros passos subsequentes.

Presidente da Renamo, Ossufo Momade
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE NAMPULA

CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇOS PROVINCIAIS DA ECONOMIA E FINANÇAS

REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES – UGEA

ANÚNCIO DE CONCURSOS

1. O Serviço Provincial da Economia e Finanças de Nampula convida pessoas colectivas, singulares, nacionais ou estrangeiras, interessadas

a apresentarem propostas fechadas para os concursos discriminados na tabela abaixo:

Modalidade de 
contratação e 

respectiva referência

Objecto do 
concurso

Concorrentes 
elegíveis

Data e Hora 
de entrega de 

documentos de 
qualificação e 

propostas

Data e Hora de 
abertura de 

documentos de 
qualificação e 

propostas

Data de 
Anúncio do 

posicionamento 
dos 

concorrentes

Validade 
das 

propostas

Concurso Limitado nº   
/SPEFN/UGEA/2022

Fornecimento 
de géneros 

alimentícios

Pessoas singulares  
Micro, Pequenas e 
Médias Empresas, 

inscritas no Cadastro 
Único 

8 de Março de 2022, 
pelas 10.00 horas

8 de Março 
de 2022 pelas 

10.15 horas

10 de Março 
de 2022, pelas 

14.00 horas
90 dias

Concurso Limitado nº /
SPEFN/UGEA/2022

Reparação e 
manutenção de 

equipamento 
informático

Pessoas Singulares 
Micro, Pequenas e 
Médias Empresas, 

inscritas no Cadastro 
único

8 de Março de 2022, 
pelas 10.45 horas

8 de Março de 
2022, pelas 
11.00 horas

10 de Março de 
2022, pelas
10.00 horas

90 dias

Concurso Limitado nº      
/SPEFN/UGEA/2022

Manutenção e 
reparação de 

viaturas

Pessoas Singulares 
Micro, pequenas e 
Médias Empresas, 

inscritas no Cadastro 
Único

8 de Março de 2022, 
pelas 14.15 horas

8 de Março de 
2022, pelas   
14.30 horas

11 de Março 
de 2022, pelas 

11.00 horas
90 dias

Concurso Limitado nº 
12/SPEFN/UGEA/2022

Fornecimento de 
consumíveis de 

informática

Pessoas singulares 
Micro, Pequenas e 
Médias Empresas, 

inscritas no Cadastro 
Único

8 de Março de 2022, 
pelas 9.00 horas

8 de Março de 
2022, pelas 
9.00 horas

9 de Março de 
2022, pelas 
10.00 horas

90 dias

Concurso Limitado nº 
05/SPEFN/UGEA/2022

Prestação de 
serviços de 

catering

Pessoas singulares 
Micro, Pequenas e 
Médias Empresas, 

inscritas no Cadastro 
Único

8 de Março de 2022, 
pelas 9.00 horas

8 de Março de 
2022, pelas 
11.35 horas

10 de Março 
de 2022, pelas 

11.00 horas
90 dias

Concurso Limitado nº /
SPEFN/UGEA/2022

Prestação de 
serviços de 
multimédia

Pessoas singulares 
Micro, Pequenas e 
Médias Empresas, 

inscritas no Cadastro 
Único 

8 de Março de 2022, 
pelas 14.00 horas

8 de Março de 
2022, pelas 
14.30 horas

11de Março 
de 2022, pelas 

11.00 horas
90 dias

Concurso Limitado nº 
/SPEFN/UGEA/2022

Fornecimento 
de Material de 

Escritorio;

Todos os interessados 
que reúnem requisitos 

de qualificação

7 de Março de 2022, 
pelas 9.15 horas

7 de Março de 
2022, pelas
 9.30 horas

10 de Março 
de 2022, pelas 

10.00 horas
90 dias

Concurso Limitado nº 
/SPEFN/UGEA/2022

Prestação de
Seguro de 
viaturas

Todos os interessados 
que reúnem requisitos 

de qualificação

7 de Março de 2022, 
pelas 11.15 horas

7 de Março de 
2022, pelas 
11.30 horas

10 de Março 
de 2022, pelas 

11.00 horas
90 dias

Concurso Limitado nº 
/SPEFN/UGEA/2022

Fornecimento 
e montagem 
de câmras de 

segurança

Todos os interessados 
que reúnem requisitos 

de qualificação

7 de Março de 2022, 
pelas      13.15 horas

7 de Março de 
2022, pelas    
13.30 horas

10 de Março 
de 2022, pelas 

12.00 horas
90 dias

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos de concurso ou adquirí-los nos Serviços

Provincialis da Economia e Finanças de Nampula, Repartição de Aquisições, Edifício do Governo, sito na Avenida da Independência,
Cidade de Nampula, pela importância não reembolsável de 2.000,00MT (dois mil meticais), que deverá ser previamente depositada na

conta dos Serviços Provinciais da Economia e Finanças de Nampula nº 2253261610001 no Banco Comercial e de Investimentos (BCI);

3. As propostas deverão ser entregues na Repartição de Aquisições dos Serviços Provinciais da Economia e Finanças de Nampula,

acompanhadas do catálogo dos bens e Serviços;

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.

Nampula, aos 18 de Fevereiro de 2022

A Autoridade Competente

Graciano Júlio Francisco
(Especialista de Orç. Cont. Públic. Asssistente)

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
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SOLICITE OS NOSSOS SERVIÇOS 
NAS NOSSAS DELEGAÇÕES 
EM TODAS AS PROVÍNCIAS 

IMPRIMIMOS TODO TIPO
DE MATERIAL GRÁFICO

SN GRÁFICA
RAPIDEZEFICIÊNCIAINOVAÇÃO 

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

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
DEPARTAMENTO DE REGISTOS E NOTARIADO

3º CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine, nº 1472-1º andar

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO 
DE MOISÉS ALBERTO SAIA

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de treze de Janeiro de 
dois mil e vinte e dois, exarada de folhas setenta e oito a folhas setenta e nove 
verso, do livro de notas para escrituras diversas número oitocentos e oitenta e 
três, traço “D”, no Terceiro Cartório Notarial, perante ANDRÉ CARLOS NICOLAU, 
licenciado em Direito, Conservador e Notário Superior, em exercício no referido 
Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de 
MOISÉS ALBERTO SAIA, no estado de solteiro, natural de Xai-Xai, residente 
que foi no Bairro Ferroviário, sendo filho de Alberto Saia e de Laura Sebastião 
Massingue.
Que ainda pela mesma escritura pública foi declarada como única e universal 
herdeira de todos os seus bens e direitos, sua filha ISAURA MOISÉS SAIA, 
menor de idade, natural de Maputo, onde reside.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram à declarada herdeira 
ou com ela possam concorrer à sua sucessão.

Está conforme
Maputo, aos 17 de Fevereiro de 2022

A Notária
(Ilegível)

1940
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
*********

GOVERNO DA PROVÍNCIA DE INHAMBANE
DIRECÇÃO PROVINCIAL DE SAÚDE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES-UGEA

ANÚNCIO DE CONCURSOS

A Direcção Provincial de Saúde de Inhambane convida a todos os interessados que reúnam os requisitos de elegibilidade 

a apresentarem propostas em cartas fechadas para compra de bens abatidos do Estado, que terá lugar na sala de reuniões 

de Centro de Formação de Saúde, sita em Muelé 2, pelas 10.00horas do dia 10 de Março do ano em curso.

Vide o quadro de bens abaixo indicados.

Quadro 1 Bens abatidos do Estado

Ord Designação do bem Nº do
CIPE

Estado de 
conservação

Ano de 
aquisição

Destino do 
bem

1 Três (4*2000) Laptops HP Mau venda
2 Congelador Grande Westfrost Mk-304 Mau Venda

3 Congelador AECA Mau Venda

4 Congelador pequeno Westfrost Mk-114 Mau Venda

5 Congelador HITACHI Mau Venda

6 Congelador- DEFY 766  Mau 2010 Venda

7 Congelador -DEFY Mau Venda

8 Geleira-ORIMA Mau Venda

9 Geleira normal Mau Venda

10 Geleira normal Mau 2008

11 Geleira- DEFY 729 Mau 2010 Venda

13 Geleira- LG Mau Venda

14 Geleira- Sharp Mau Venda
15 Geleira pequena Mau 2009 Venda
16 Fogão misto de 6 bocas cor cinza 876 Mau 2010 Venda
17 Fogão misto de 6 bocas cor branca Mau 2010 Venda
18 Fogão a gás 4 bocas 768 Mau 2013 Venda
19 Fogão misto 4 bocas cor cinza Mau 2013 Venda
20 Fogão Muller 4 bocas Mau 2012 Venda
21 Fogão –Uzeir 4 bocas Mau 2012 Venda
22 Fogão- Deluxe 4 bocas Mau 2013 Venda
23 Fogão misto 4 bocas Mau 2013 Venda
24 Fogão a gás 4 bocas cor preta- Fiesta Mau 2012 Venda
25 Micro-onda cor branca -Absons Mau 2014 Venda
26 Micro-onda cor branca- DEFY Mau 2014 Venda
27 Micro-onda cor branca- Super General Mau 2014 Venda
28 Micro-onda cor branca Mau 2013 Venda
29 Micro-onda cor branca- Absons Mau 2013 Venda
30 Micro-onda cor branca -Hisense Mau 2014 Venda
31 Micro-onda cor preta -Olive Mau 2013 Venda
32 Quatro (2 *1450) unidades de fora -Westpoint Mau 2012 Venda
33 Três (3*1500) unidades de fora -Orima Mau 2012 Venda
34 Três (3*3) unidades de fora-Sanyo Mau 2012 Venda
35 Quatro (2*1000) unidades de fora-Super general Mau 2011 Venda
36 Vinte e uma (21*1000) unidades de dentro Mau 2012 Venda
37 Estante da cozinha madeira prensada Mau 2011 Venda
38 Um monitor-Samsung Mau 2010 Venda
39 Dois (4*1000) monitores - Dell Mau 2013 Venda
40 Um monitor- Philips Mau 2014 Venda
41 Dezanove (19*200) UPS Mau 2012 Venda
42 Um (1) colchão casal Mau 2012 Venda
43 Duas (2*500) base casal Mau 2012 Venda
44 Termo acumulador Mau 2013 Venda
45 Cadeira de madeira em mau estar Mau 2009 Venda
46 Cinco (5*300) cadeiras fixas Mau 2010 Venda
47 Doze cadeiras giratórias Mau 2013 Venda
48 Revelador de RX Mau 2009 Venda
49 Um telefone FAX Mau 2009 Venda
50 Seis (6*1000) impressoras-HP Mau 2010 Venda
51 Quatro (4) ar condicionado de janela Mau 2012 Venda
52 Um PC Mau 2010 Venda
53 Um teclado de computador Mau 2013 Venda
54 Dois (2*200) papeleiros Mau 2014 Venda
55 Um agrafador grande Mau 2012 Venda
56 Duas (2*1200) estantes para computador Mau 2012 Venda
57 Banheira de casa de banho Mau 2009 Venda
58 Pedaços de ferro Mau 2015 Venda
59 Uma secretaria cor castanha Mau 2015 Venda
60 Um telemóvel Mau 2016 Venda
61 Base de cama de madeira Mau 2015 Venda
62 Uma secretaria pequena cor creme Mau 2012 Venda
63 Seis (6*200) sanefas Mau 2009 Venda
64 Um videio cassete Mau 2008 Venda
65 Computador  diversos (carcaças) Mau 2010 sucata
66 Diverso material Mau sucata
67 Vinte (20*2000) geleiras do PAV Mau 2008 Venda
68 Toyota Land Cruiser MMH-82-72- ficha Mau Venda
69 Toyota Land Cruiser MMR-09-04 Mau Venda
70 Ford Ranger MMH-23-78 Mau Venda

73 Nissan Navara Mau venda

74 Ford Ranger MMS-24-17 Mau Venda

TOTAL

OBSERVAÇÃO:

a) Os bens poderão ser vistos no Economato Provincial e no Depósito de material obsolecto no Chaem, no prazo de 

10 dias a partir da data da sua publicação..

b) Os concorrentes devem apresentar as propostas em carta fechada na Secção do Património, sita no Depósito

Provincial de Medicamentos,  no prazo de 15 dias, a partir da data da sua publicação.

c) As propostas serão abertas em sessão pública na sala de reuniões do Centro de Formação de Saúde, sita em

Muelé 2 nas datas e horas acima citadas e na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

d) O concorrente deve fazer-se presente no acto da abertura das propostas, por si próprio ou por intermédio de um 

representante portador de uma credencial devidamente autenticada, Bilhete de Identidade do concorrente, sob

pena de rejeição da sua proposta pela Comissão.

e) A venda em hasta pública de bens abatidos do Estado será regida em observância aos artigos do Decreto nº

42/2018, de 24 de Julho.

Inhambane, aos 

Director Provincial
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

INSTITUTO DE CEREAIS DE MOÇAMBIQUE, IP
DEPARTAMENTO DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO
1. O Instituto de Cereais de Moçambique, IP convida empresas nacionais, interessadas a apresentarem

propostas fechadas, para o concurso abaixo indicado:

Nº do Concurso Objecto do Concurso
Modalidade

de
Contratação

Data e hora 
limite de 

entrega de 
Propostas

Data e hora 
de abertura 

de Propostas 
Técnicas

03/ICM,IP/DG/
DA/2022

Seleccionar e avaliar as 
empresas que reúnam 

condições para a exportação 
de quota de feijão-bóer  para 

a República da Índia no 
âmbito da operacionalização 

do Memorando de 
Entendimento – MdE, entre 
o Governo da República de

Moçambique e o Governo da
República da Índia

Concurso 
Público

21/3/2022

15.00 horas

22/3/2022

10.00 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar o Documento do Concurso
ou adquirí-los nos Serviços Centrais de Administração e Recursos Humanos, pela importância de
1.500,00Mt. (Mil e quinhentos meticais) não reembolsável, durante as horas normais de expediente.

3. As propostas do Concurso devem ser entregues no endereço abaixo citado.

4. As propostas serão abertas e avaliadas pelo Júri na sala de reuniões do ICM, IP, Av. Zedequias
Manganhela nº 309 1º Andar, Cidade de Maputo.

5. As propostas deverão permanecer válidas pelo prazo máximo de 120 dias, após a data da sua entrega.

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

Maputo, aos 21 de Fevereiro de 2022

A Autoridade Competente
(Ilegível)

1955

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, nº 59200- Sommerschield II – Maputo
Telefone +258 21 241100     Fax: + 258 21 485502

Website: www.fhi360.org: email: procurement.mozambique@fhi360.org
1551

amnj

Endereço:         Telefones (293) 20549/ 20148 Direcção Provincial de Saúde 
Inhambane Fax: (293) 20346
Av. Acordos de Lusaka, 253 
Caixa Postal, 23 – Inhambane * República de Moçambique

EM PRIMEIRA MÃO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE

NACIONAL E INTERNACIONAL

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E  APP STORE

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis
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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

1896 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_______________

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL DE GAZA
DEPARTAMENTO DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS 
O Tribunal Administrativo da Província de Gaza convida pessoas singulares, micro e pequenas empresas interessados para apresentarem propostas fechadas para os 
concursos discriminados na tabela abaixo:

Ordem Nº de Concurso Objecto de Concurso Modalidade

Data e Horas 
de entrega de 

documentos de 
qualificação 

Data e Horas de 
Abertura das 

propostas

Data de 
Pronunciamento 

do 
Posicionamento

Validade 
das 

propostas

01
11J000041/

CL/0001/
/2022

Prestação de Serviços de 
Segurança Estática Limitado

10/03/2022 às 
08:15 H

10/03/2022 às  
08:45H

16/03/2022 às
 08:00 H 90 dias

02
11J000041/

CL/0002/
/2022

Fornecimento de géneros 
alimentícios Limitado

10/03/2022 às  
09:15H

10/03/2022 às
09:30H

16//03/2022 às
 08:30 H 90 dias

03
11J000041/

CL/0003
/2022

Prestação de Serviços 
de Fornecimento de 

Passagens Aéreas
Limitado

10/03/2022 às 
10:15H

10/03/2022 às
10: 30 H

16/03/2022 às
09:00H 90 dias

04
11J000041/

CL/0004/
/2022

Prestação de Serviços 
Manutenção e Reparação 

de Aparelhos de Ar 
Condicionado

Limitado 10/03/2022 às 
11: 15

10/03/2022 às 
11:30 H

16/03/2022 às 
9:30H

90 dias

05
11J000041/

CL/0005/
/2022

Prestação de Serviços de 
Manutenção e Reparação 

de Viaturas
Limitado

10/03/2022 
às  12:15 H

10/03/2022 às 
12: 30 H

016/03/2022 às
10:30H 90 dias

06
11J000041/

CL/0006/
/2022

Prestação de Serviços de 
Manutenção e Reparação 

de Bens e Imóveis
Limitado

11/03/2022 
às 08:15

11/03/2022 
Às 08: 30H

16/03/2022 às 
11:30H 90 dias

07
11J000041/

CL/0007/
/2022

Prestação de Serviços de 
Manutenção e Reparação 

da Rede Eléctrica
Limitado

11/03/2022 às 
10:15 H

11/03/2022 
às 10: 30 H

17/03/2022 às 
08:30H 90 dias

08
11J000041/

CL/0008/
/2022

Fornecimento de Toner Limitado
11/03/2022

11:15H
11/03/2022

11:30H
17/03/2022

09:45 90 dias

09
11J000041/

CL/0009/
/2022

Aquisição de Material de 
Escritório

Limitado
14/03/2022 
às  08:15 H

14/03/2022
Às 08:30 H

17/03/2022 às 
10:30H 90 dias

10
11J000041/

CL/0010/
/2022

Prestação de Serviços de 
Limpeza e Jardinagem Limitado

14/03/2022 
às  10:15 H

14/03/2022 às
10:30 H

17/03/2022 às 
10:30H 90 dias

10
11J000041/
PD/0001/

/2022

Prestação de Serviços de 
Manutenção e Reparação 

da Água e Esgoto
Pequena Dimensão 14/03/2022 

às 11:30
14/03/2022 às

11: 45H
17/03/2022 às

11:30H 90 dias

11
11J000041/
PD/0002/

/2022

Prestação de Serviços de 
Aluguer de Viaturas Pequena Dimensão 15/03/2022 às

09:15 H
15/03/2022 às 

09: 30 H
18/03/2022 às

08:30H 90 dias

12
11J000041/
PD/0003/

/2022

Prestação de Serviços de 
Manutenção e Reparação 

de Cortinado
Pequena Dimensão 15/03/2022

10:15H
15/03/2022 às 

10:30H
18/03/2022 às

9:30H 90 dias

13
11J000041/
PD/0004/

/2022

Aquisição de Camisetes e 
Capulanas Pequena Dimensão 15/03/2022 

às  11:15 H
15/03/2022 às

11:30 H
18/03/2022 às

10:30H 90 dias

14
11J000041/

CC/0001/
/2022

Aquisição de Uniforme 
para os Motoristas

Concurso Por 
Cotação 

04/03/2022 
às 08:15

04/03/2022 
às 08: 30H

07/03/2022 às
8:30H 90 dias

15
11J000041/

CC/0002/
/2022

Prestação de Serviços de 
Transporte de Expediente

Concurso Por 
Cotação 

04/03/2022 
às 09:15

04/03/2022 
às 9: 30H

07/03/2022 às
9:30H 90 dias

16
11J000041/

CC/0003/
/2022

Prestação de Serviços de 
Lavandaria

Concurso Por 
Cotação

04/03/2022 
às 10:15

04/03/2022 
às 10: 30H

07/03/2022 às
10:30H 90 dias

18
11J000041/

CC/0004
/2022

Aquisição de Material de 
Higiene e Limpeza

Concurso Por 
Cotação

04/03/2022 
às 11:15

04/03/2022 às
11: 30H

07/03/2022 às
11:30H 90 dias

19
11J000041/

CC/0005/
/2022

Prestação de Serviços de 
Manutenção da máquina 

de identificação Biométrica

Concurso Por 
Cotação

04/03/2022 
às 12:15

04/03/2022 às
12: 30H

07/03/2022 às
12:30H 90 dias

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos de concurso ou adquirí-los, no DA do Tribunal Administrativo da Província 
de Gaza, sito no Bairro Chinunguine B, próximo da escola Técnica, zona 4-L511, rua da praia de Xai- Xai porta nº-547 Q/B, entre as 08 e 15:30 horas, pela importância 
não reembolsável de 500,00Mt (quinhentos meticais) para o concurso limitado, e 200,00Mt (duzentos meticais), para o concurso de pequena dimensão que devem 
ser depositas na conta 0343401147 –Tribunal AP Gaza  do BIMQ/B, entre as 08 e 15:30 horas, Telefone nº 870105054.
Para o concurso por cotação os termos de referência estão disponíveis sem pagamento de nenhuma taxa adicional.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

As propostas deverão ser entregues no endereço supracitado e as mesmas serão abertas, na sala de sessões do Tribunal administrativo provincial de Gaza, em sessão 
pública, 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 n.º 05/2016, de 08 de Março.

Xai –Xai, Fevereiro de 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA

SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
O Meritíssimo Senhor Doutor Mahomed Khaled Mahomed Iqbal 
Varinda, Juiz-Presidente da Secção Comercial do Tribunal Judicial 
da Província de Nampula

Faz saber que correm seus termos legais nesta Secção uns Autos de 
Carta Precatória para Venda em Primeira Praça nº 01/2021, 
com o valor de causa de 364 201 707,68MT (trezentos e sessenta 
e quatro milhões, duzentos e um mil, setecentos e sete 
meticais e oito centavos), em que é exequente Banco Único, SA, 
neste acto representado pelos seus mandatários judiciais, os Drs. 
Nazir Popat e Umeid Calú, advogados, com escritórios na cidade 
de Maputo, move contra os executados: CIREL, Limitada, Recol - 
Reda Internacional, Limitada e Adil Abdala, para venda judicial 
na segunda praça por meio de abertura de propostas em cartas 
fechadas, para o pagamento da quantia exequenda e das custas 
prováveis no valor de 27 501 000,00MT (vinte e sete milhões, 
quinhentos e um mil meticais), foi penhorado o seguinte bem:

Verba-I

Um imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Nampula, sob o número dois mil, quinhentos e noventa e quatro 
a folhas oitenta e três verso, do livro “B” barra oito, inscrito na 
mesma Conservatória sob o número oitenta e dois mil, trezentos e 
doze a folhas vinte e oito do livro “G”, traço vinte e cinco, localizado 
no Bairro de Namutequeliua.

São desta forma e nos termos dos artigos 876º, nº 2 e 890º, nº 2, 
ambos do Código do Processo Civil, convidadas todas as pessoas 
interessadas na compra deste bem para comparecerem na sessão 
de abertura de propostas em cartas fechadas a ter lugar neste 
Tribunal, no dia 8 de Março de 2022, pelas 9.30 horas, na Sala 
de Audiências nº 1, deste Tribunal, devendo os interessados 
apresentarem as propostas em cartas fechadas na Secretaria 
da Secção Comercial, nas horas normais de expediente, até 10 
minutos antes do início da sessão.

Para constar se passou o presente anúncio para publicação em 
dois números seguidos nos jornais mais lidos.

Nampula, aos 20 de Janeiro de 2022

O Juiz-Presidente
Dr. Mahomed Khaled M. I. Varinda

A Escrivã de Direito
Balanhama R. M. Chamba 1608
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República de Moçambique

Tribunal Judicial da Província de Manica

ANÚNCIO DE CONCURSOS

1- O Tribunal Judicial da Província de Manica convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas

para prestação de serviços e fornecimento de bens abaixo descritos:

NO do 

Concurso
Objecto do Concurso

Modalidade 

do Concurso

Data-final da 
entrega das 

propostas

Hora da 

entrega das 

propostas

Hora da 

abertura
Garantia 

provisória

017G000141/

CL/01/2022

Aquisição de material 

de consumo para 

escritório 

Limitado 7⁄3/2022 9.30 horas 10.00 horas Não

017G000141/

CC/02∕2022

Fornecimento 
de combustível e 

lubrificantes 

Limitado
8/3/2022 9.30 horas 10.00 horas Não 

017G000141/

CL/04/2022

Aquisição de 
material de consumo 

informático
Limitado 7/3/2022 11.00 horas 11.30 horas Não

017G000141/

CL/05/2022

Prestação de serviços 
de manutenção e 

reparação de viaturas
Limitado 8/3/2022 11.00 horas 11.30 horas Nao

017G000141/

CC/02/2022

Aquisição de 
passagens aéreas

Cotações 28/2/2022 10.30 horas 11.00 horas Não 

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou levantá-

los no Gabinete da UGEA, por uma importância não reembolsável, depositando na conta  244176258-BIM  -

500,00MT (quinhentos meticais), assim como poderão fazer a entrega das suas propostas no endereço abaixo.

3. Os Concursos serao 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.

4. O anúncio de posicionamento dos concorrentes terá lugar no dia 11 de Março de 2022, pelas 10.00 horas, na

Sala de Audiências do Tribunal Judicial da Província de Manica.

Endereço: Tribunal Judicial da Província de Manica 

Av. 25 de Setembro, nº 700, 1º Andar, Telefax: 25122428

(Assinatura Ilegível)
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CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE MANICA
Unidade Gestora Executora das Aquisições - UGEA

ANÚNCIO DE CONCURSOS
O Conselho Municipal de Cidade de Manica convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou 
estrangeiras locais, interessadas a apresentarem propostas fechadas para os concursos: 

N.º/
Ord.

Modalidade 
de 

Contratação 
e Respectiva 
Referência

Modalidade 
de 

Concurso

Objecto de 
Concurso

Concorrentes 
Elegíveis

Data e 
Hora de 

Entregues de 
Documentos 
qualificação 
e Propostas

Data e Hora 
de Abertura 
Documentos 
qualificação 
e Propostas

Custo do 
Documento do 
concurso (Não 
Reembolsável 

em MT)

Validade 
das 

Propostas

Garantia 
Provisória

1

Concurso 
Nº 0406/

CP/01/FCL/
CMCM/

UGEA/2022

Concurso 
Público

Contratação 
para 

fornecimento 
de 

combustível 
e 

lubrificantes

Micro, 
Pequenas 
e Médias 
Empresas

4/3/2022          
8.30 horas

4/3/2022  
9.00 horas

1.000,00MT 120 Dias 36.258,27MT

2

Concurso 
Nº 0406/
CP/02/

MCNCEI/
CMCM/

UGEA/2022

Concurso 
Público

Contratação 
para 

fornecimento 
de material 
consumível 

e não 
consumível 

de escritório 
e informático

Micro, 
Pequenas 
e Médias 
Empresas

4/3/2022   
8.30 horas

4/3/2022  
9.40 horas

1.000,00MT 120 Dias 16.724,18MT

3

Concurso 
Nº 0406/

CP/07/FVA/
CMCM/

UGEA/2022

Concurso 
Público

Contratação 
para 

fornecimento 
de uma 
viatura 

da marca 
Mahindra 

para Serviços 
Municipais

Micro, 
Pequenas 
e Médias 
Empresas

4/3/2022  
8.30 horas

4/4/2022     
10.20 horas

2.000,00MT 120 Dias 30.000,00MT

4

Concurso 
Nº 0406/

CP/08/FP/
CMCM/

UGEA/2022

Concurso 
Público

Contratação 
para 

fornecimento 
de viatura 

ambulância 
da marca 
Mahindra

Micro, 
Pequenas 
e Médias 
Empresas

4/3/2022  
8.30 horas

4/3/2022   
11.00 horas 

1.500,00MT 120 Dias 22.500,00MT

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso 
ou adquirí-los no seguinte endereço:

CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE MANICA
Unidade Gestora Executora das Aquisições

Rua Samora Machel
Província de Manica
Telefone: 25162361

email: autarquia.manica.ugea@gmail.com

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.

Cidade de Manica, aos 18 de Janeiro de 2022

O Presidente
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE ZAMBÉZIA

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS

REPARTIÇÃO DE GESTÃO, EXECUÇÃO, AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DO CONCURSO Nº 47E001261/CP/0001/2022

1. No âmbito da implementação do programa de Abastecimento de Água, Saneamento e Higiene na Província de Zambézia, uma
Parceria entre o Governo de Moçambique e UNICEF, dentro das acções inerentes a este programa, a DPOP-Zambézia pretende
aplicar parte destes fundos para as obras de construção de 45 Blocos Sanitários em 15 Escolas e 30 Furos de abastecimento
de Agua equipados a bomba manual em 30 Escolas nos Distritos de Milange, Molumbo e Pebane, na Província da Zambézia,
divididos em 3 lotes: 

Nº de Concurso Objecto do concurso Alvará
Garantia 

provisória
Hora e Data- 

limite de entrega

47E001261/
CP/0001/2022- Lote I

Construção de 15 Blocos Sanitários em 5 
Escolas no distrito de Milange

3ª Classe ou 
superior, 
Categoria VI, 
Subcategoria 1ª

20.000,00MT Até as 10.00 horas do dia 
16 de Março de 2022

47E001261/
CP/0001/2022- Lote II

Construção de 15 Blocos Sanitários em 5 
Escolas no distrito de Molumbo 20.000,00MT Até as 10.00 horas do dia 

16 de Março de 2022

47E001261/
CP/0001/2022- Lote II

Construção de 15 Blocos Sanitários em 5 
Escolas no distrito de Pebane 20.000,00MT Até as 10.00 horas do dia 

16 de Março de 2022

47E001261/
CP/0001/2022- Lote IV

Construção de 30 furos de Abastecimento 
de Água equipados de bombas manuais em 
30 Escolas nos distritos de Milange (10), 
Molumbo (10) e Pebane(10)

4ª Classe ou 
superior, 
Categoria VI, 
Subcategoria 
1ª a 6ͣ

200.000,00MT Até as 12.00 horas do dia 
16 de Março de 2022

2. Os concorrentes elegíveis interessados poderão obter mais informações e adquirir os documentos de concurso na DPOP –
Zambézia, Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEA), sita na Av: Josina Machel, Edifício do Governo Provincial, Caixa 
Postal Nº 36, Cidade de Quelimane, durante as horas normais de expediente, e/ou adquirí-los, a partir do dia 22 de Fevereiro
de 2022, pela importância não reembolsável de 1.500,00MT (Mil e Quinhentos Meticais) mediante a apresentação do recibo
do depósito, do valor indicado acima, no Banco 1878172310001 NIB 000800001878172310180 – D.P.OP.H – Concursos.

3. Desencoraja-se os concorrentes com mau desempenho nos contratos anteriores;

4. Não será aceite a garantia em numerário, devendo ser apresentada em Comprovativo de depósito ou transferência bancária, de 
acordo com alínea b), no número 1, do artigo 105; do Decreto nº 5/2016, de 08 de Março de 2016, (Regulamento de Contratação 
de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado), no Banco 1878172310001 NIB
000800001878172310180 – D.P.OP.H – Concursos.

5. As garantias deverão ser válidas pelo período de 150 dias, contados a partir da data de abertura das mesmas, emitidas a favor da 
DPOP-Zambézia, e obrigatoriamente com os seguintes documentos:

a. Certificado de Quitação das Finanças Públicas;
b. Certidão de Segurança Social actualizada;
c. Declaração emitida pelo Instituto Nacional de Estatística que comprove a prestação regular da informação da empresa;
d. Cadastro Único actualizado, pode ser uma vantagem.

6. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação
de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 08 de Março de 2016.

7. A visita ao local das obras é de carácter obrigatório e será feita de acordo com o seguinte:

Nº de Concurso Distrito Data da visita
Hora da 

concentração
Local da 

Concentração

47E0012461/CP/0001/2022

Milange 28 de Fevereiro de 2022 9.00 horas SDPI
Molumbo 1 de Março de 2022 9.00 horas SDPI

Pebane 3 de Março de 2022 9.00 horas SDPI

8. Os custos da deslocação estarão a cargo dos concorrentes.
9. O anúncio do posicionamento dos concorrentes será feito no dia 25 de Março de 2022, pelas 10 Horas na Sala de reuniões da

Direcção Provincial das Obras Públicas da Zambézia.

Quelimane, aos 22 de Fevereiro de 2022

O Director Provincial
(Ilegível)
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A Sociedade Nacional de Transporte de Energia, SA, 100% detida pela EDM, e unidade implemen-

tadora do Projecto da Linha de Transporte de Energia Temane – Maputo, financiado pelo Banco Is-

lâmico para o Desenvolvimento, procede por intermédio deste ao lançamento do Concurso para o 

provimento de  1 ( uma) vaga para a posição de Engenheiro Mecânico (linhas de transmissão);  

Para informação sobre a posição em apreço, queiram por favor aceder ao link: 

https://go.snte.co.mz/MECH-JD  

As candidaturas devem ser submetidas para o e-mail procurement@ste.co.mz, no prazo de 10 dias a 

partir da publicação do presente anúncio. 

Apenas os candidatos selecionados serão contactados. 

Em caso de necessidade de esclarecimentos adicionais, queiram entrar em contacto através do e-

mail: procurement@ste.co.mz , ou pelo endereço: 

Rua Dos Desportistas, 

Prédio Jat V-1, nr 833, 14º andar Esquerdo 

Maputo 

SOCIEDADE NACIONAL DE TRANSPORTE DE ENERGIA 

Iluminando a Transformação de Moçambique 

ANÚNCIO DE VAGA 

PROJECTO DA LINHA DE TRASMISSÃO TEMANE - MAPUTO 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
 PROVÍNCIA DE CABO DELGADO

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES E CONTRATOS

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

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

Nº DO CONCURSO OBJECTO DE CONCURSO EMPRESA ADJUDICADA
VALOR DA ADJUDICAÇÃO, 
IVA INCLUSO

47C001361/
AD/05/2021

Construção de Sistemas de Abastecimento de Água a 
partir de Fontes existente e a Construção e Reabilitação 
de Sanitários em Duas Escolas nos Distritos de Chiúre 
e Montepuez, Província de Cabo Delgado

RC CONSTRUÇÕES 6.997.992,52MT

47C001361/
AD/01/2021

Construção de 19 furos Positivos para Abastecimento 
de Água, Equipados com Bombas Manuais nos 
Distritos de Mecúfi, Ancuabe e Metuge

BABAJI SOCIEDADE 
UNIPESSOAL, LDA

9.226.577.49MT

47C001361/
AD/001/2021

Contratação de empreitada de obras para Construção 
de 24 furos Positivos para Abastecimento de Água, 
Equipados com Bombas Manuais no Distrito de 
Montepuez

PANGIA, LDA 12.192.074,40 Mts

47C001361/
AD/003/2021

Contratação de Consultoria para Realização das 
actividades de Participação e Educação comunitária, 
Promoção de Higiene, Saneamento nas Comunidades 
do Distrito de Montepuez na Província de Cabo 
Delgado

AMASI, ASSOCIAÇÃO 
DE EDUCADORES DOS 
CONSUMIDORES DE 
ÁGUA

1.408.680.00Mts

47C001361/
AD/03/2021

Contratação de Consultoria para Realização das 
actividades de Participação e Educação comunitária, 
Promoção de Higiene, Saneamento nas Comunidades 
dos Distritos de Ancuabe, Metuge e Mecúfi na Província 
de Cabo Delgado

AMASI, ASSOCIAÇÃO 
DE EDUCADORES DOS 
CONSUMIDORES DE 
ÁGUA

1.725.750,00Mts

47C001361/
AD/002/2021

Contratação de Consultoria em fiscalização das obras 
de construção de 43 furos de Abastecimento de Água 
Equipados com Bombas Manuais nos Distritos de 
Metuge, Mecúfi, Montepuez, Ancuabe, Fiscalização de 
Duas Fontes de Abastecimento de Água, Construção 
e Reabilitação de Sanitários em Duas escolas nos 
Distritos de Chiúre e Montepuez

TMC Consultoria e 
Empreendimentos S.U, 
lda

1.694.082,96 Mts

Pemba, aos de 21 de Fevereirro de 2022

O Director Provincial
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

CONSELHO EXECUTIVO DA PROVĺNCIA DA ZAMBÉZIA 
DIRECÇÃO PROVINCIAL DO PLANO E FINANÇAS 

REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO

1. A Direcção Provincial do Plano e Finanças da Zambézia convida  empresas interessadas a apresentarem
propostas em cartas fechadas, a partir do dia 22/2/2022, para participar no Concurso de fornecimento
de bens conforme indicado abaixo:

Modalidade de 
Contratação

Designação ou 
Objecto

Valor 
Garantia 

Provisória

Última data e hora 
de entrega das 

propostas

Data/hora de 
abertura das 

propostas

Concurso Público 
27E003461/CP/0001 
/2022

Aquisição de 10 (dez) 
Viaturas Cabina Dupla 

a todo Terreno
150.000,00Mt 16/3/2022  10.00h 16/3/2021- 10.15h

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar os documentos do concurso
(cadernos de encargo) ou adquirí-los pela importância não reembolsável de 3.000,00Mt (Três mil
meticais) no endereço indicado no número 6 deste anúncio.

3. O valor deve ser depositado na Conta Nº 21211688510001, NIB 000800001211688510113 - Direcção 
Provincial do Plano e Finanças da Zambézia. F. Salário (Banco Comercial e de Investimentos - BCI);

4. O período de validade das propostas será de 90 dias;

5. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo indicado, até a data e hora acima mencionada
sendo que a abertura está prevista para o mesmo dia em sessão pública, no seguinte endereço:

6. Direcção Provincial do Plano e Finanças da Zambézia – Av: Josina Machel, nº 653 Edifício do
Governo Provincial 1º andar – cidade de Quelimane.

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

O Director Provincial

(Ilegível)
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Av. Josina Machel n° 653 Edifício do Governo Provincial
1.º Andar Cidade de Quelimane

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

DIRECÇÃO NACIONAL DOS REGISTOS E NOTARIADO
QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO
Rua João Carlos Raposo Beirão, nº 345, R/C

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE GOTE MARTIN JACOBSSON
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura pública de dezoito de Fevereiro de 
dois mil e vinte e dois, lavrada de folhas setenta e cinco verso a folhas setenta e seis, do livro 
de notas para escrituras diversas número duzentos e oitenta e oito, traço “C”, deste Cartório 
Notarial, perante mim, Ermelinda João Mondlane Matine, Conservadora e Notária Superior, em 
exercício no referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito 
de Gote Martin Jacobsson, de setenta e dois anos de idade, no estado de casado com Florentina 
Januário Nhantumbo Jacobsson, sob o regime de comunhão de bens adquiridos, natural da 
Suécia, de nacionalidade sueca, com última residência na Suécia, sem ter deixado testamento 
com disposição da sua vontade.

Mais certifico que na operada escritura foi declarada como meeira e única herdeira universal 
de todos seus bens, sua esposa Florentina Januário Nhantumbo Jacobsson, viúva, natural de 
Maputo, de nacionalidade moçambicana, respectivamente.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram ou com ela concorram à sucessão e 
da herança fazem parte bens móveis e imóveis.

Está Conforme
Maputo, aos 21 de Fevereiro de dois mil e vinte e dois

O Notário
(Ilegível)

1948
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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 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)

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO

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

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

e tratamentos de doenças comuns em Moçambique, privilegiando a saúde da mulher, da criança e de outros grupos 

vulneráveis.

O CCS – Centro de Colaboração em Saúde convida aos fornecedores interessados, a apresentarem propostas em 

envelopes fechados para o seguinte concurso:

Concurso Nº Objecto
Prazo de submissão de 

propostas

009/DT/CDC/Y1/2021_22 Fornecimento de motorizadas e bicicletas 7/3/2022

011/DT/CDC/Y1/2021_22
Fornecimento de saquetas de reembalagem de 

comprimidos
7/3/2022

Os concorrentes interessados poderão levantar os termos de referência e obter mais informações a partir do dia da 

publicação deste anúncio, durante as horas normais de expediente, no endereço abaixo mencionado.

Endereço:

CCS – Centro de Colaboração em Saúde
Rua Damião de Gois, nº 279 esquina com Rua Faria de Sousa

Tel: +258 21 494 213 

Maputo – Moçambique

Maputo, aos 21 de Fevereiro de 2022
1966

1957

Serviços de consultoria para avaliação do projecto de saúde ocupacional 

Contexto 

Criada em 1951, a OIM é a principal organização intergovernamental no domínio da migração e trabalha 

em estreita colaboração com parceiros governamentais, intergovernamentais e não governamentais. 

Com 174 estados membros, mais 8 estados com estatuto de observador e escritórios em mais de 100 

países, a OIM dedica-se à promoção de uma migração humana e ordenada para benefício de todos. Fá-lo 

através da prestação de serviços e aconselhamento a governos e migrantes. 

Neste contexto, a OIM Moçambique, através da sua componente de saúde, está a recrutar serviços de 

consultoria para uma avaliação com duração três meses, para o projecto de saúde ocupacional (Fevereiro 

a Abril deste ano) envolvendo a concepção de ferramentas, recolha de dados, análise e produção do 

relatório de avaliação final. 

Qualificação e experiência requeridas 

Esta avaliação será conduzida por uma empresa de consultoria, que assumirá a responsabilidade global 

pelos resultados, em estreita coordenação com o gestor da avaliação. O Avaliador terá de cumprir os 

seguintes requisitos: 

• Experiência demonstrada na avaliação de projectos e programas;

• Experiência anterior na realização de avaliações de intervenções baseadas na comunidade de

preferência no campo da saúde ocupacional, tuberculose ou VIH desejável ;

• Sólida experiência na utilização de metodologias quantitativas e qualitativas;

• Capacidade de produzir relatórios analíticos claros e concisos a partir de dados complexos;

• Excelente inglês e português escrito e falado;

• Capacidade e compromisso de entregar os resultados esperados dentro do prazo estabelecido;

• De preferência, conhecimento do sector da saúde em Moçambique, e do contexto social em

Moçambique e particularmente da região sul do país (províncias de Maputo, Gaza e Inhambane);

• Experiência no envolvimento com migrantes, trabalhadores mineiros e/ou populações

vulneráveis em processos de avaliação.

Submissão de candidatura 

A candidatura está aberta a candidatos individuais e institucionais. Os candidatos devem apresentar 

electronicamente os seguintes documentos na sua manifestação de interesse: 

Consulting services for evaluation of the occupational health project 

Context 

Established in 1951, IOM is the leading intergovernmental organization in the field of migration and works 

closely with governmental, intergovernmental and non-governmental partners. 

With 174 member states, a further 8 states holding observer status and offices in over 100 countries, IOM 

is dedicated to promoting humane and orderly migration for the benefit of all. It does so by providing 

services and advice to governments and migrants. 

In this context IOM Mozambique through its health component is recruiting consultancy services for a 

three-month evaluation of the occupational health project (February to April this year) involving the 

design of tools, data collection, analysis and production of the final evaluation report. 

Required qualification and experience 

This evaluation will be conducted by an Evaluator, who will assume overall responsibility for the deliverables, 

in close coordination with the evaluation manager. The Evaluator will need to fulfil the following 

requirements: 

• Demonstrated experience in project and programme evaluation

• Previous experience in conducting evaluations of community-based interventions preferably in the

field of Occupational health, TB or HIV desirable

• Solid experience in using quantitative and qualitative methodologies

• Capacity to produce clear and concise analytic reports drawing from complex data

• Excellent written and spoken English and Portuguese

• Ability and commitment to deliver the expected results within the set time frame

• Preferably, knowledge of the health sector in Mozambique, and of the social context in

Mozambique and particularly the southern region of the country (Maputo, Gaza and Inhambane

provinces)

• Experience in engaging with migrants, mine workers and/or vulnerable populations in evaluation

processes.

Submission Of Application 

The application is open to individual and institutional applicants. Applicants should submit electronically 

the following in their expression of interest: 

1) Information on your company profile including:
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DIRECÇÃO DE LOGÍSTICA E APROVISIONAMENTO
Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO

Concurso Público N.° 52A002341/CP/004/2022

(Concessão para Exploração de Um Restaurante)

1. A Universidade Eduardo Mondlane (UEM) pretende ceder para efeitos de exploração, um restaurante localizado
no Complexo Colmeia II, no Campus Principal, pelo que, convida todos concorrentes elegíveis e qualificados, a
apresentarem propostas fechadas de um plano de exploração do restaurante em referência.

2. Os termos de referência que incluem critérios de avaliação das propostas poderão ser solicitados por escrito
na Direcção de Logística e Aprovisionamento, a funcionar no Edifício de Reitoria, sito no Campus Principal
Universitário, Avenida Julius Nyerere, n.º 3453, Maputo, entre às 8.00 e 15.30 horas.

3. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de
Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março em consonância com
o Decreto n.º 23/2007, conjugado com Lei n° 15/2011, que versa sobre o princípio de equidade na partilha dos
benefícios resultantes do empreendimento.

4. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 10.00 horas locais do dia 15 de Março de 2022
e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço e dia, pelas 10.15 horas, na presença dos concorrentes
que desejarem comparecer.

5. Está prevista uma visita ao local para indicação do espaço disponível para implementação do projecto no dia 4 de
Março de 2022, pelas 10.00 horas.

6. O posicionamento dos concorrentes será anunciado no dia 25 de Março de 2022, pelas 10.30 horas, na presença 
dos concorrentes que desejarem comparecer.

Endereço:
Universidade Eduardo Mondlane
Direcção de Logística e Aprovisionamento (DLA-UEM)
Av. Julius Nyerere, n.º 3453, Edifício da Reitoria
Campus Principal da Universidade Eduardo Mondlane, Maputo

Maputo, aos 22 de Fevereiro de 2022
A Directora 
(Ilegível)
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Ilegível 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DO DISTRITO DE BALAMA

SERVIÇO DISTRITAL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO

Concurso Público N.º 01 /SDAE-GDB/2022

O Serviço Distrital de Actividades Económicas de Balama convida empresas 
interessadas e elegíveis a submeterem propostas seladas, de acordo com o 
seguinte:

Nº 
Ord.

Designação
Prazo de 
entrega

Prazo de 
abertura

1
Fornecimento de material de 

escritório
11/3/2022 11/3/2022

2
Fornecimento de combustível e 

lubrificantes 11/3/2022 11/3/2022

3
Manutenção e reparação de 

viaturas e motorizadas 
11/3/2022 11/3/2022

4
Manutenção e reparação de 

material informático 
11/3/2022 11/3/2022

5
Fornecimento de maquinaria e 

equipamento
11/3/2022 11/3/2022

6
Fornecimento de meios 

circulantes 
11/3/2022 11/3/2022

Os documentos de concurso poderão ser adquiridos, nas horas normais de 

expediente, mediante ao pagamento de 1.500,00MT não reembolsáveis por 
exemplar a partir do dia 11/3/2022, no seguinte endereço: 

Governo do Distrito de Balama
Serviço Distrital de Actividades Económicas   

Estrada N14, na Vila Sede, Cabo Delgado

1. As propostas deverão ser apresentadas até às 10.30 horas do mesmo
dia, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

2. As propostas deverão ser válidas por um período de 90 dias, após a data

de abertura e deverão ser acompanhadas de uma garantia provisória (não
aplicável)

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

Balama, aos 14 de Fevereiro de 2022

O Director do Serviço 

Arsénio André Jumamossi Malhembudi
(Especialista de Extensão Agrária N1)

RUA DE SOFALA NO 437- MATOLA ‘’F’’ 
+258 84 9104309

+258 84 7625486 

Email: comercial.grafica@snoticias.co.mz

SOLICITE OS NOSSOS SERVIÇOS 
NAS NOSSAS DELEGAÇÕES 
EM TODAS AS PROVÍNCIAS 

IMPRIMIMOS TODO TIPO
DE MATERIAL GRÁFICO

SN GRÁFICA
RAPIDEZEFICIÊNCIAINOVAÇÃO 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE INHAMBANE

GOVERNO DO DISTRITO DE MASSINGA 
                 SERVIÇO DISTRITAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA DE MASSINGA

ANÚNCIO
CONCURSO PÚBLICO N°1/ SDEJT/UGEA/023.7/OE /2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE BENS 

1. O Serviço Distrital de Edução, Juventude e Tecnologia de Massinga convida aos potenciais concorrentes elegíveis a apresentarem 
propostas seladas para o fornecimento de diverso material de consumo para escritório e material para ensino e formação,
fardamento e calçado; produtos de higiene; material de consumo informático, material para manutenção e reparação de bens
imóveis e material para manutenção e reparação de água e esgoto, distribuidos em:

N.º do

Concurso
Lote

Data-final e horário de Entrega 
e Abertura das propostas 

OBJECTO Modalidade

Data
Entrega das 
propostas

Abertura das 

propostas

01/2022 1 28/2/2022 9.00 horas 9.30 horas
Fornecimento de diverso material de 

consumo para escritório e material para 
ensino e formação

Concurso 
Público

01/2022 2 28/2/2022 9.00 horas 9.30 horas Fornecimento de fardamento e calçado Concurso 
Público

01/2022 3 28/2/2022 9.00 horas 9.30 horas Fornecimento de diversos produtos de 
higiene

Concurso 
Publico

01/2022 4 28/2/2022 9.00 horas 9.30 horas
Fornecimento de material de desporto, 
bandeiras e flâmulas; e material para 
festividade, homenagem e premiação

Concurso 
Público

01/2022 5 28/2/2022 9.00 horas 9.30 horas Fornecimento de diverso material de 
consumo informático

Concurso 
Público

01/2022 6 28/2/2022 9.00 horas 9.30 horas

Fornecimento de material para 
manutenção e reparação de bens 

imóveis e material para manutenção e 
reparação de água e esgoto  

Concurso 
Público

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

3. Os concorrentes elegíveis interessados poderão obter mais informações e consultar os documentos de concurso no Serviço
Distrital de Educação, juventude e Tecnologia de Massinga, nos dias úteis, durante as horas normais de expediente.

4. Os documentos de concurso poderão ser adquiridos pelos interessados no endereço abaixo, pelo pagamento de uma taxa não
rembolsável de 1.500,00MT (mil e quinhentos meticais). O pagamento será em numerário no SDEJT.

5. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo ate às 9.00 horas do dia 28 de Fevereiro de 2022. As propostas
entrgues depois do prazo acima mencionado, não serão aceites. A abertura das mesmas será, às 9.30 horas do mesmo dia, no
endereço abaixo, na presença dos concorrentes que desejarem participar.

6. Os 6 lotes têm como fonte de financiamento, o OE (Orçamento do Estado).

7. As propostas deverão ser obrigatoriamente acompanhadas de Certificado de Inscriçao no Cadastro Único válido e do Alvará. 

Endereço: Servico Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia de Massinga 
Bairro 21 de Abril, Telefone:29371096.

Massinga, aos 4 de Fevereiro de 2022

O Director
Roberto Francisco Zunguze

1963

República de Moçambique
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Departamento de Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO

1. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior convida potenciais concorrentes elegíveis 

a apresentarem propostas seladas para o concursos abaixo indicado.

2. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,

Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016,

de 8 de Março.

3. O prazo de validade das propostas para cada concurso é de 90 dias.

4. O documento de concurso poderá ser  adquirido pelos interessados  mediante o pagamento de

uma taxa não reembolsável de 1.000,00MT para o concurso.

5. O valor deverá ser depositado no Banco de Moçambique na conta do MCTES Nº5109519008

MZM, NIB-000002210.5109.519.00874.

6. Os concorrentes elegíveis interessados, poderão obter informações adicionais ou consultar

documentos completos do concurso no endereço abaixo, nos dias úteis, das 8.00 às 15.30

horas, de acordo com o seguinte:

Nº do Concurso Objecto do 
Concurso

Valor da 
Garantia 

Provisória

Prazo e 
Hora de 
Entrega

Data e Hora 
de Abertura

Concurso Público

Nº EQ17/UCP/19/ MCTES/
DA/2022/Bens

Aquisição de 
Viaturas UCP/

MozSkills/MCTES
100.000,00MT

22/3/2022

9.00 horas

22/3/2022

9.10 horas

Ministerio da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
Departamento de Aquisicões
Av. Patrice Lumumba, nº 770
Tel: +258 21 352800
Fax: +258 21 352860
Endereço Electrónico: departamento.aquisicoes@mctes.gov.mz
Maputo-Mocambique

1619

SERVIÇO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL  

DIRECÇÃO DA CIDADE DE MAPUTO

REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

De acordo com o nº 1 e nº 2 do artigo 63 do Regulamento de Contratação de Empreitada de 

Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 

nº5/2016, de 8 de Marco, comunica-se que o objecto dos concursos abaixo, foi adjudicado 
conforme o seguinte:

Denominação do Concurso Nome da Empresa Adjudicada

CLNº001/RAQ/SERNIC/DC/2022

Fornecimento de Material de Escritório
ACADÉMICA, LDA

CLNº002/RAQ/SERNIC/DC/2022

Fornecimento de Consumíveis 

Informáticos

HIMALAIA COMERCIAL, LDA

CLNº003/RAQ/SERNIC/DC/2022

Fornecimento de Material de Protecção

CBL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
DE LIMPEZA, EI

CLNº004/RAQ/SERNIC/DC/2022

Fornecimento de Produtos Alimentares
SUPERMERCADO JULY, LDA

CLNº005/RAQ/SERNIC/DC/2022

Fornecimento de Material de Limpeza
HM CLEAN & SERVIÇOS

A Autoridade Competente

Maputo, aos 21 de Fevereiro de 2022

871
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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 cor-
rem éditos de vinte dias, contados da afixação deste edital, ci-
tando os credores desconhecidos dos executados: MOZTEIRA 
LIMITADA e PAULO AUADE JÚNIOR, solteiro, maior, de na-
cionalidade moçambicana, natural de Maputo, titular do BI nº 
1110100766132B, emitido em 30/1/18, pelo Arquivo de Iden-
tificação Civil de Maputo, para, no prazo de dez dias, posteriores 
àqueles dos éditos, reclamarem, 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 tenham garantia real, constituído por:

1º -  Um prédio descrito na Conservatória 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, localizada na casa cadastral da
planta 452, no posto administrativo de Chifúnde 10,9ha,
devidamente demarcado, pertencente a MOZTEIRA, LDA;

2º - Um imóvel sito na Rua General Cândido Mondlane, nº 2494, 
3º andar, flat esquerdo, descrito na Conservatória do Reg-
isto Predial de Maputo, sob o nº 61944 a fls. 89 do livro 
B/216, pertencente a PAULO AUADE JÚNIOR, em bom es-
tado 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

PRECISA-SE DE RECEPCIONISTA E MANICURAS                           
com os seguintes requisitos:

RECEPCIONISTA:

• Disponibilidade imediata;
• Fluente na Língua Portuguesa;
• Bem articulada na Língua Inglesa;
• Boa aparência, flexível no trabalho;
• Idade entre 29 – 38 anos.

MANICURAS:

• Talentosas no trabalho de unhas de gel e acrílicas;
• De preferência que saibam fazer desenhos;
• Flexíveis a novas formas de trabalho.

Contacto:    86-8677598

1120

DIRECÇÃO DE LOGÍSTICA E APROVISIONAMENTO
Unidade Gestora Executora das Aquisições

Anúncio de Concurso de Público 
Concurso Público N.º 52A002341/CP/001/2022

A Universidade Eduardo Mondlane (UEM) convida empresas 
interessadas a apresentarem propostas fechadas para o 
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)
1928

1870
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P R O M O V E N D O  A  I N C LUS ÃO  F I N A N C E I R A  E  A

VA LO R I Z AÇ ÃO  D O  M E T I C A L

EDITAL

O Banco de Moçambique informa que, em virtude da pouca afluência à Prova de Conhecimento realizada no dia 18 de 

Dezembro de 2021, está agendada para o dia 26 de Março de 2022 a segunda chamada para os candidatos apurados (incluindo 

os que realizaram o teste no dia 18/12/2021), a ter lugar nas instalações do Campus Universitário da Universidade Pedagógica 

de Maputo, localizado na Av. do Trabalho, no período das 09:00H às 11.00H e das 13:00H às 15:00H.  

A segunda chamada da etapa da Prova de Conhecimento é direccionada às seguintes funções:

• Analista de Instituições de Crédito;

• Analista de Qualidade e Conformidade;

• Inspector de Anti-branqueamento de Capitais;

• Inspector Comportamental;

• Inspector de Instituições de Crédito;

• Inspector de Mercados de Valores Mobiliários;

• Inspector de Sociedades Financeiras e Instituições de Microfinanças;

• Supervisor de Redes;

• Técnico de Análises e Previsões Macroeconómicas;

• Técnico de Controlo Cambial de Empresas e Particulares;

• Técnico de Controlo Cambial de Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras;

• Técnico de Educação Financeira;

• Técnico de Estudos e Regulamentação;

• Técnico de Investigação;

• Técnico de Licenciamento de Capitais;

• Técnico de Licenciamento de Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras;

• Técnico de Programação;

• Técnico de Recrutamento, Carreiras e Remunerações; e

• Tradutor.

O Banco de Moçambique informa, igualmente, que se encontram disponíveis os resultados referentes à fase da Análise 

Documental das funções abaixo descritas, cuja Prova de Conhecimento irá decorrer no dia 2 de Abril de 2022:

• Técnico de Assessoria Jurídica;

• Técnico de Biblioteca;

• Técnico de Cadastro de Emitentes de Cheques sem Provisão;

• Técnico de Fiscalização de Sistemas de Pagamento;

• Técnico de Gestão Patrimonial e Manutenção;

• Técnico de Imagem;

• Analista de Mercado Externo;

• Técnico de Apoio Jurídico;

• Técnico de Cartório Notarial;

• Técnico de Auditoria de Sistemas de Informação; e

• Técnico de Auditoria Financeira e Procedimentos.

Para a verificação da sala e horário de realização da Prova de Conhecimento referente à segunda chamada e aos resultados da 

Análise Documental, o candidato deve aceder ao Portal de Recrutamento, seleccionar a opção “consulta” e inserir os códigos 

de candidatura e de acesso, sem prejuízo da informação a ser disponibilizada por e-mail.

Maputo, 22 de Fevereiro de 2022 

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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CONVITE PARA REUNIÃO DE CONSULTA PÚBLICA

A Best Bargains Sociedade Comercial e Serviços, Lda., pretende construir um Posto 

de Abastecimento de Combustíveis em Boane, na Estrada Nacional N200, Próximo 

ao novo terminal de autocarros e mercado de Boane, Bairro Umpala, Localidade 

Eduardo Mondlane, Município de Boane. A actividade foi categorizada pelo Serviço 

Provincial do Ambiente de Maputo como B, estando sujeita à realização de um Estudo 

Ambiental Simplificado (EAS). Para a realização do estudo foi indicado o Consultor 
Ambiental A. J. Samuel.

Deste modo, convida-se todos os interessados a participar na reunião de consulta 

pública, a realizar-se no dia 11 de Março de 2022, Sexta-Feira, pelas 10.00 horas, 

no local de intervenção do projecto, próximo ao novo mercado e terminal de 

autocarros da Vila de Boane.

O objectivo da consulta é recolher as principais questões e sugestões do público, 

instituições e organizações interessadas e afectadas pela construção de bombas de 

combustíveis em Boane.

Os documentos referentes a esta fase do projecto poderão ser consultados no Serviço 

Provincial do ambiente de Maputo ou nos escritórios do Advogado Dr. EDDIE 

MASSINGA, na Cidade da Matola, Av. União Africana, Palmeiras Shopping Center –  
1º Andar, Telefones: Cel.: (+258) 842359355 Fixo.: (+258) 20031719 –  

E-mail: eddie@eddiemassinga.com.

Maputo, aos  22 de Fevereiro de 2022

BEST BARGAINS

Sociedade Comercial e Serviços, Lda

Praça dos Combatentes; Posto de Abastecimento Galp; Maputo – Moçambique
Contactos: Cel. (+258) 84 3197774 / 87 9443741 Fixo: (+258) 21462440 E-mail: celia.chauque@bestbargains.co.mz
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRE-

SENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E 

TRABALHO
CARTÓRIO NOTARIAL DE NAM-

PULA

EXTRACTO

HABILITAÇÃO DE HER-
DEIROS POR ÓBITO DE 

DANIEL IBRAIMO GOUVEIA 
ILDEFONSO

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura de doze de Novem-
bro do ano dois mil vinte e um, lavra-
da de folhas um verso a folhas três, do 
livro de notas para escrituras diver-
sas número “C”, traço trinta e dois, a 
cargo de TERESA LUÍS, Conservado-
ra e Notária Superior, do referido 
Cartório, se acha lavrada uma Escri-
tura de Habilitação de Herdeiros, na 
qual, como meeira BINACIRE IJA, 
natural de Ibo, residente em Nampu-
la, e seus filhos: Daniela Ija Daniel 
Ildefonso, solteira, maior, Edma Ija 
Daniel Ildefonso, Nazira Ija Daniel 
Ildefonso e Gastão Ija Daniel Ilde-
fonso, menores, naturais e residentes 
em Nampula, foram declarados úni-
cos e universais herdeiros de todos 
os seus bens e direitos, do seu pai 
Daniel Ibraimo Gouveia Ildefonso, 
com última residência na cidade de 
Nampula.
Que não existem outras pessoas que 
segundo a lei prefiram aos declarados 
herdeiros ou com eles possam con-
correr à sucessão.
Que até à data da sua morte não deix-
ou testamento nem qualquer outra 
disposição da última vontade.

Está Conforme

Cartório Notarial de Nampula, aos 
vinte e um de Janeiro de dois mil e 

vinte e dois

A Conservadora e Notária Superior
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS 

E RELIGIOSOS
DIRECÇÃO NACIONAL DOS REGISTOS E NOTARIADO

ANÚNCIO
Faz-se público que Cláudio José Carlos Lobo e Eduarda Cristina 
dos Santos Veiga, naturais de Nova York e Maputo, respectivamente e 
residentes no Bairro da Sommerschield, cidade de Maputo, província 
de Maputo, requerem autorização para mudança do nome de sua filha 
menor Zeya Marília Iveth Lobo, para passar a usar o nome completo de 
Zeya Marília Veiga Lobo.

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

Maputo, aos 29 de Setembro de 2021

A Directora Nacional Adjunta
Fátima Achá Baronet

(Conservadora e Notária Superior)
1951
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AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO ZAMBEZE

FUNDO CATALÍTICO PARA INOVAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

(Empresas)

Data: 21/2/2022

Crédito Nº P164847

1. O Governo de Moçambique, através do Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC) e da Administração
Nacional de Estradas (ANE),, está a implementar o Projecto de Comércio e Conectividade da África Austral
(PCCAA), com financiamento do Banco Mundial, que visa aumentar a coordenação comercial regional, reforçar
cadeias de valor regionais e melhorar o acesso às infra-estruturas, incluindo investimentos ao longo dos
Corredores de Beira e de Nacala, que ligam Moçambique ao Malawi, e ao longo do Corredor de Maputo, que
liga Moçambique à África do Sul, através da Ponta do Ouro, e pretende aplicar parte dos fundos do Projecto
para a implementação do Fundo Catalítico para Inovação e Demonstração (FCID).

2. O Fundo Catalítico para Inovação e Demonstração é parte integrante da Componente 3 do PCCAA, cuja
implementação está sob a coordenação técnica da Agência de Desenvolvimento do Vale do Zambeze (Agência
do Zambeze).

3. O Fundo Catalítico para Inovação e Demonstração é um mecanismo de apoio aos Pequenos Produtores e
Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPME´s) e tem como objectivo reforçar cadeias de valor com impacto no 
comércio com o Malawi e exportação nos Corredores da Beira, de Nacala e de Maputo, através de investimentos
privados e investimentos públicos complementares em bens e serviços.

4. Assim, a Agência do Zambeze, através da Unidade de Gestão do Fundo Catalítico para Inovação e Demonstração
(UGF-FCID), convida Empresas para a manifestação de interesse na formulação de propostas de projectos
de investimento que visam o desenvolvimento de cadeias de valor com impacto no comércio com o Malawi
e exportação. As Empresas interessadas devem fornecer informação, indicando que estão capacitadas para
implementar actividades comerciais com o Malawi, a região (SADC) e outros mercados. As Empresas podem
associar-se para reforçar as suas capacidades.

QUEM SE PODE CANDIDATAR: Empresas Privadas, Cooperativas e Associações dotadas de personalidade jurídica em 
Moçambique.

AREA DE INTERVENÇÃO: Os projectos a propor, provenientes de entidades sediadas no território nacional, devem ser 
realizados nos Corredores da Beira, de Nacala e de Maputo (Ponto de Ouro).

As entidades requerentes interessadas e elegíveis devem manifestar o seu interesse, a partir do dia 21 de Fevereiro, 
através da submissão de uma Nota Conceptual, que pode ser descarregada do Website do FCID: www.fundocatalitico.co.mz 
(página Documentos).

Endereço:
Agência de Desenvolvimento do Vale do Zambeze
Fundo Catalítico para Inovação e Demonstração
Avenida Eduardo Mondlane, 161
Cidade de Tete-Moçambique
Email: apoio@fundocatalitico.co.mz 

114
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Botas plásticas UnisexoBotas plásticas branca com 
sola vermelha Plover

Botas plásticas UnisexoBotas plásticas branca com 
sola vermelha Plover

Botas plásticas UnisexoBotas plásticas branca com 
sola vermelha Plover

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_______

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
FUNDO DE FOMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL, FP

Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agro-alimentares
(PROCAVA)

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos da alínea d) do nº 3, do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao 
Estado, aprovado pelo Decreto 5/2016, de 08 de Março, comunica-se a adjudicação de acordo com a tabela abaixo:

N° do Concurso Modalidade Objecto De Concurso Empresa Adjudicada
N° do 
Lote

Valor adjudicado 
incluindo IVA

35A004941ICB/00062021
Concurso Público 

Internacional
Fornecimento de 30 Viaturas Ligeiras Entreposto Comercial

1,2,3,4 
e 6

88.206.091,76Mt

35A004941ICB0022021
Concurso Público 

Internacional
Fornecimento de 80 Motorizadas Pers Shop 19.920.000,00Mt

35A004941ICB0032021
Concurso Público 

Internacional
Fornecimento de 250 Touros 

Melhorados

Vetagro 1 e 2 28.394.938,40Mt

ZAP-Zambézia Agro-
pecuária

3 e 4 9.110.000,00Mt

35A004941ICB0052021
Concurso Público 

Internacional
Fornecimento de Juntas de Tracção 

Animal e Implementos

VETAGRO 1 11.703.180,00Mt

TECAP 2 e 3 9.337.261,67Mt

35A004941NCB032021 Concurso Público

Fornecimento de Equipamento de 
Trabalho e Protecção Individual para as 
Províncias de Maputo, Gaza, Inhambane 
e Niassa 

Pers Shop 3 e 4 2.198.605,50 Mt

TECAP 1 e 2 9.421.454,95 Mt

35A004941NCB0022021 Concurso Público
Fornecimento de Kits para promotores 
Pecuários

Desqualificação de todos 
concorrentes

N/A N/A

35A004941NCB0042021 Concurso Público Fornecimento de 2.200 Caprinos
Desqualificação de todos 

concorrentes
N/A N/A

35A004941/
NCB/0012021

Concurso Público
Fornecimento de 9.000 Galinhas às 
comunidades rurais

Deserto N/A N/A

35A004941/CB/0012021
Concurso Público 

Internacional
Fornecimento de Equipamento 
Informático

Cancelado N/A N/A

A Autoridade Competente

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE 

REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA 
CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E 
TRABALHO

TERCEIRA CONSERVATÓRIA DO 
REGISTO CIVIL COM FUNÇÕES 

NOTARIAIS

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO 

DE SÉRGIO PEDRO 
MUCHAVE

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura 
outorgada no dia dezassete de 
Fevereiro de dois mil e vinte e 
dois, lavrada de folhas trinta e um 
a trinta e dois, do livro de notas 
para escrituras diversas número 
quarenta e um “B”, da Terceira 
Conservatória do Registo Civil 
com Funções Notariais, perante 
mim, Edma Helena Tchamo 
Madeira, licenciada em Direito, 
Conservadora e Notária Superior, 
em exercício nesta Conservatória, 
foi lavrada uma Escritura de 
Habilitação de Herdeiros por 
óbito de Sérgio Pedro Muchave, 
de quarenta e um anos de idade, 
natural de Maputo, no estado 
que era de solteiro, com última 
residência habitual no Bairro da 
Malhangalene, filho de Benjamim 
Valente Muchave e de Graciete 
Machatine Cossa, sem ter deixado 
testamento ou qualquer outra 
disposição da sua última vontade.
Que o falecido deixou como único 
e universal herdeiro dos seus 
bens, seu filho Franck Agostinho 
Sérgio Muchave, menor, natural 
de Maputo, onde reside. 
Que não existem outras pessoas 
que segundo a lei prefiram ao 
declarado herdeiro ou com ele 
possam concorrer a esta sucessão.
Que da herança fazem parte bens 
móveis e imóveis.

Está Conforme

Maputo, aos 17 de Fevereiro de 
2022

A Notária Superior
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO 

ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
PRIMEIRO CARTÓRIO NOTARIAL DE 

MAPUTO

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO DE 
IBRAHIM TARMAHOMED E 

FÁTIMA MAMAD

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura de dois de 
Novembro de dois mil e vinte e 
um, lavrada de folhas oitenta e um 
e seguintes, do livro de notas para 
escrituras diversas número 724-A, 
deste Primeiro Cartório Notarial de 
Maputo, perante mim, Sara Mateus 
Cossa, Conservadora e Notária 
Superior, em exercício no referido 
Cartório, foi lavrada uma Escritura 
de Habilitação de Herdeiros por óbito 
de Ibrahim Tarmahomed e Fátima 
Mamad, ele, natural de Mawamagar-
Índia, casado que era com Fátima 
Mamad, filho de Tarmahomed 
Rehamtulla e de Amina, falecido no 
dia sete de Junho de mil novecentos 
e noventa e oito, em Nelspruit, com 
última residência habitual no Bairro 
Central “A”, na cidade de Maputo, e 
ela, natural de Mawamagar-Índia, 
viúva que era, filha de Mamad Hassan 
e de Hawabai Ossumane, falecida no 
dia onze de Junho de dois mil e onze, 
no Hospital Central de Maputo, com 
última residência habitual no Bairro 
Central “A”, na cidade de Maputo, 
não tendo deixado testamento nem 
qualquer outra disposição da sua 
última vontade, sucedem-lhes como 
únicos e universais herdeiros de todos 
seus bens móveis e imóveis, seus 
filhos: Assifo Ibrahim Rahemtula, 
solteiro, natural de Lourenço Marques 
e Mobina Ibrahim Sulemane, natural 
de Lourenço Marques, casada com 
Sabir Ahmad Sulemane, residentes 
nesta cidade de Maputo.
Que não existem outras pessoas que 
segundo a lei prefiram aos declarados 
herdeiros ou com eles possam 
concorrer na sucessão à herança dos 
referidos Ibrahim Tarmahomed e 
Fátima Mamad. 

Está Conforme

Maputo, aos 25 de Janeiro de 2022 

A Notária
(Ilegível)

1960

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura 
de vinte de Janeiro de dois mil e vinte e dois, exarada 
de folhas quinze a folhas dezassete, do livro de notas 
para escrituras diversas número trinta, traço “B”, bar-
ra BAÚ, deste Balcão, a cargo da Notária em exercício, 
Célia Bernardete Mestre Guambe, foi celebrada uma 
Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito na sua 
residência de Joana Cuamba, de então oitenta e quatro 
anos de idade, viúva que era e com última residência 
habitual no Bairro da Matola “B”, Município da Matola.
Por óbito ainda, no Hospital Central de Maputo de 
Manuel Jossai, de então sessenta e quatro anos de 

idade, casado que era com a de cuju acima e com última 
residência habitual no Bairro da Matola “B”, Município 
da Matola.
Que os falecidos não deixaram testamentos ou quais-
quer outras formas de disposição das suas últimas 
vontades, tendo deixado como únicos e universais her-
deiros de seus bens, suas filhas: Mergina Manuel Jos-
sai, Linita Manuel Jossai e Liliana Manuel Jossai, a 
primeira solteira e as últimas casadas, todas residentes 
na Matola.
Que não existem outras pessoas que de lei possam 
concorrer na sucessão.

Fazem parte da herança todos os bens móveis e imóveis, 
incluindo contas bancárias em nome dos de cujus.

Está Conforme

Matola, aos 26 de Janeiro de 2022

A Técnica
(Ilegível)

1967

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO PROVINCIAL DE REPRESENTAÇÃO DE ESTADO

SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E TRABALHO

EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE JOANA CUAMBA E MANUEL JOSSAI
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A Sociedade Caetano Equipamentos S.A., pertença do Grupo Salvador Caetano, importador
e retalhista oficial e exclusivo das marcas Volkswagen, Renault, Peugeot, Citroen, 

Geradores Grupel e Landini para Moçambique, 
pretende reforçar a sua equipa comercial em Moçambique com um consultor comercial (m/f). 

 Suporte ao Director Comercial em todo o processo de

venda de tractores agrícolas e geradores;

 Prospecção de Mercado, dinamizar e dar suporte técnico

nas vendas de equipamentos a nível nacional;

 Domínio das ferramentas de Microsoft Office e vontade

para aprender a trabalhar com o ERP da Sociedade;

 Zelar pelas infraestruturas afectas à área comercial;

 Flexibilidade de horário.

 Licenciatura em Gestão Comercial, Marketing e/ou

Publicidade , Engenharia Agronóma, e/ou
experiência comprovada em vendas de
Equipamentos  / tractores de pelo menos 3 anos;

 Possuir dinamismo, pró-actividade, resiliência e

espirito de trabalho em equipa;

 Disponibilidade para viajar dentro do País;

 Conhecimento e fluência do Inglês é obrigatório
para a vaga.

Se sentes paixão pela vida e pela área comercial, sector Agrícola e energético, submete 

o teu CV com carta de motivação para a vaga no seguinte endereço de e-mail: rh@caetano.co.mz

ANÚNCIO DE VAGA(S)

Funções: Requisitos:

A Sociedade Caetano Equipamentos S.A., pertença do Grupo Salvador Caetano, importador
e retalhista oficial e exclusivo das marcas Volkswagen, Renault, Peugeot, Citroen, 

Geradores Grupel e Landini para Moçambique, pretende reforçar a sua equipa em Maputo com um Service 

Advisor / Recepcionista oficinal (m/f). 

 Suporte ao responsável da Oficina em todo o processo de
entrada e recepção de uma viatura para o serviço oficinal;

 Gestão do processo de estadia da viatura dentro da
oficina e contacto com o Cliente;

 Domínio das ferramentas de Microsoft Office e vontade
para aprender a trabalhar com o ERP da Sociedade;

 Zelar pelas infraestruturas afectas à área oficinal;
 Flexibilidade de horário.

 Licenciatura em Gestão de empresas, Gestão
Comercial, Vendas, Marketing e/ou Publicidade, e/ou
experiência comprovada em função semelhante
(service advisor / recepção oficinal) de pelo menos 2
(dois) anos;

 Possuir dinamismo, pró-actividade, resiliência e
espirito de trabalho em equipa;

Se sentes paixão pela vida, pela área comercial e sector automóvel, submete 

o teu CV com carta de motivação para a vaga no seguinte endereço de e-mail: rh@caetano.co.mz

ANÚNCIO DE VAGA(S)

Funções: Requisitos:

1631

1631



PUBLICIDADE 25Terça-feira, 22 de Fevereiro de 2022

A Sociedade Caetano Equipamentos S.A., pertença do Grupo Salvador Caetano, importador 
e retalhista oficial e exclusivo das marcas Volkswagen, Renault, Peugeot, Citroen, 

Geradores Grupel e Landini para Moçambique, pretende reforçar a sua equipa em Maputo com um 
Mecânico Auto (m/f). 

 Reporte ao responsável da Oficina em todo o processo de
diagnostico e reparação de uma viatura;

 Habilidade e conhecimento em trabalhar com uma maquina
de diagnostico;

 Intervir na manutenção e ou reparação automóvel nas suas
diversas componentes (motor, caixa, eletrónica, entre
outros)

 Zelar pelas infraestruturas e viaturas de Clientes afectos à
área oficinal;

 Formação técnica em mecânica / licenciatura em
mecânica, e/ou experiência comprovada em função
semelhante (mecânico automóvel) de pelo menos 2
(dois) anos;

 Saber interpretar e solucionar problemas de
eletrónica automóvel;

 Conhecimentos da língua inglesa;
 Possuir dinamismo, pró-actividade, resiliência e

espirito de trabalho em equipa.
 Flexibilidade de horário.

Se sentes paixão pela vida, pela área comercial e sector automóvel, submete 

o teu CV com carta de motivação para a vaga no seguinte endereço de e-mail: rh@caetano.co.mz

ANÚNCIO DE VAGA(S)

Funções: Requisitos:
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REPÚBLICADE MOÇAMBIQUE
CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE MAGANJA DA COSTA

CONSELHO AUTÁRQUICO

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
CONCURSO Nº 01/CMVMC/UGEA/FISC/PDUL/2022

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES DE 
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (UM PAVILHÃO PARA VENDA DE PRODUTOS DIVERSOS 

E SANITÁRIO PÚBLICO NO CENTRO DE SAÚDE DE NAMURRUMO)

1. O Conselho Municipal da Vila de Maganja da Costa recebeu financiamento das Subvenções de Desenvolvimento Municipal 
(SDM) do Projecto de Desenvolvimento Urbano e Local, (PDUL) financiado pelo Banco Mundial e pretende aplicar parte dos 
recursos para pagamentos de despesas elegíveis no âmbito da contratação de serviços de consultoria para a fiscalização das 
seguintes edifícios:

• Construção de um pavilhão para venda de produtos diversos;
• Construção de Sanitário Público no Centro de Saúde de Namurrumo

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

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

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

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

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

7. O Consultor será seleccionado de acordo com o método de Selecção Baseado no Menor Preço (SBMP) estabelecido no Decreto 
n.º 5/2016, de 8 de Março que aprova o Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens 
e Prestação de Serviços ao Estado conjugado com as políticas, directrizes e procedimentos do Banco Mundial.

8. As manifestações de interesse em Português poderão ser submetidas por email (pdf) ou em envelopes selados e deverão ser 
enviadas no endereço abaixo até ao dia 8 de Março de 2022, pelas 15.00 horas.

Conselho Municipal da Vila de Maganja da Costa
Rua  da Escola Secundária/Birro Motinho
UGEA do Município
Att. Sr. Miro Cosmo

Email: municipiodamaganjaugea@gmail.com/+258 843316833
53

República de Moçambique
Conselho dos Serviços Provinciais de Representação do Estado de Manica

HOSPITAL PROVINCIAL DE CHIMOIO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS

1. O Hospital Provincial de Chimoio convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras, interessadas e que reúnam requisitos de 
elegibilidade, a apresentarem propostas fechadas, para o fornecimento de bens e serviços diversos.

2. Os concorrentes deverão ser titulares de alvará compatível com o objecto de contratação a que estiverem interessados em fornecer, certificado 
de inscrição no Cadastro Único, assim como outros documentos adicionais, emitidos por entidades competentes.

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar  os documentos de concurso ou adquirí-los, no Hospital Provincial de 
Chimoio, na Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEA), dentro do Bloco Administrativo do mesmo Hospital, sita na Rua do Hospital, 
Telefone nº +258 825130728 / 875130722, na Cidade de Chimoio, pela importância não reembolsável de 1.500,00MT, através da Conta 
Bancária nº 056017522001 – Banco de Moçambique.

4. O período de validade das propostas é de 120 dias.
5. As propostas deverão ser entregues no Hospital Provincial de Chimoio, acompanhadas de garantias provisórias (numerário, Cheque Visado ou 

Garantia Bancária),  consoante a tabela abaixo:

6. 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. 

Chimoio, aos 16 de Fevereiro de 2022

A Directora do Hospital

Marília de Morais Pugas

(Médica Hospitalar Principal)
2380
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REPÚBLICA DE MOCAMBIQUE
MINISTERIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

CONSERVATORIA DOS REGISTOS E NOTARIADO DE MANICA
EXTRACTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE                      
DANIEL LIONARDO MARUEI

---Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de dezasseis de 
Fevereiro de dois mil e vinte e dois, lavrada de folhas treze a catorze, do livro 
de notas para escrituras diversas, número sete barra dois mil e vinte e dois, a 
cargo do Notário CELÉNIO DA ILDA FIÚZA WACIQUENE, licenciado em Direito, 
Conservador e Notário Superior da referida Conservatória, se acha lavrada 
uma escritura pública de Habilitação de Herdeiros na qual VANILO DANIEL 
LIONARDO MARUCI, solteiro, natural de Manica, província de Manica, portador 
de Bilhete de Identidade número 060704796100B, emitido pelos Serviços 
Provinciais de Identificação Civil de Chimoio, aos trinta e um de Agosto de dois 
mil e dezoito, residente no Bairro Vumba, cidade, distrito, província de Manica; 
NÍLSIO DANIEL LIONALDO, solteiro, natural de Manica, portador de Bilhete 
de Identidade número 06070886998C, emitido pelos Serviços Provinciais de 
Identificação Civil de Chimoio, aos vinte e quatro de Janeiro de dois mil e vinte, 
no Bairro Vumba, cidade, distrito e província de Manica; PATRÍCIA DANIEL 
LIONALDO MARUEI, solteira, de nacionalidade moçambicana, natural de Manica, 
província de Manica, registada na Conservatória dos Registos e Notariado de 
Manica, sob assento número dois mil e duzentos e sessenta e um do ano de dois 
mil e dez, residente no Bairro Vumba, cidade, distrito e província de Manica; 
LETÍCIA DANIEL LIONALDO MARUEI, solteira, de nacionalidade moçambicana, 
natural de Manica, província de Manica, registada na Conservatória dos Registos 
e Notariado de Manica, sob assento número dois mil e duzentos e sessenta 
e dois do ano de dois mil e dez, residente no Bairro Vumba, cidade, distrito e 
província de Manica e ANIELA DANIEL LIONALDO MARUEI, solteira, de 
nacionalidade moçambicana, natural de Manica, província de Manica, registada 
na Conservatória dos Registos e Notariados de Manica, sob assento número dois 
mil e duzentos e sessenta e três do ano de dois mil e dez, residente no Bairro 
Vumba, cidade, distrito e província de Manica, estes três últimos, menores de 
idade, foram declarados herdeiros de DANIEL LIONARDO MARUEI, com última 
residência no Bairro Vumba, cidade de Manica, província de Manica. ---------------
------------------------------------

Que até à data da sua morte não deixou testamento, nem qualquer outra 
disposição da última vontade.---------------

ESTÁ CONFORME
Conservatória dos Registos e Notariados de Manica, aos dezasseis de Fevereiro 
de dois mil e vinte e dois

O Director
Celénio da Ilda Fiúza Waciquene
(Conservador e Notário Superior)

2381
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UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA

ADENDA AO ANÚNCIO DE LANÇAMENTO DE CONCURSOS

1. O FUNAE – Fundo de Energia convida empresas elegíveis a participar dos concursos alistados na tabela que se segue.
2. O concurso será conduzido com base nos procedimentos do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao

Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.
3. O local para aquisição do documento de concurso, apresentação de proposta, abertura das propostas e divulgação do posicionamento, está indicado abaixo.

Nº de concurso Modalidade Objecto
Preço do 

Documento de 
Concurso

Data e Hora-
Limite de 
entrega

Data e Hora da 
Abertura das 

Propostas

Data e Hora 
do Anúncio de 

Posicionamento

Local de 
Entrega, 
Abertura 

Valor da 
Garantia 

Provisória

39A002552/
CP/0017/2022

Concurso 
Público

Construção de mini-central fotovoltaica em Mahele, no 
Distrito de Magude, na província de Maputo - ADENDA

1.000,00MT 2/3/2022
14.00 horas 2/3/2022

14.30 horas
15/3/2022
9.00 horas FUNAE -Sede 50.000,00MT

39A002552/
CP/0018/2022

Concurso 
Público

Construção de mini-central fotovoltaica em Mavue, no 
Distrito de Massangena, na província de Gaza - ADENDA

1.000,00MT 3/3/2022
10.00 horas 3/3/2022

10.30 horas
15/3/2022
10.00 horas FUNAE - Sede 50.000,00MT

39A002552/
CP/0019/2022

Concurso 
Público

Construção de mini-central fotovoltaicas em Mawayela, no 
Distrito de Panda, na província de Inhambane - ADENDA

1.000,00MT 1/3/2022
10.00 horas 1/3/2022

10.30 horas
15/3/2022
11.00 horas FUNAE-Sede 50.000,00MT

39A002552/
CP/0022/2022

Concurso 
Público

Construção de mini-central fotovoltaica, na Ilha de 
Bazaruto, na Província de Inhambane - ADENDA

1.000,00MT 1/3/2022
13.00 horas

1/3/2022
13.30 horas

16/3/2022
10.00 horas FUNAE -Sede 50.000,00MT

39A002552/
CP/0023/2022 Concurso 

Público

Construção de mini-central fotovoltaica em Mualazi, 
no Distrito de Chifunde, na Província de Inhambane - 
ADENDA

1.000,00MT 2/3/2022
11.00 horas 2/3/2022

11.30 horas
16/3/2022
11.00 horas FUNAE-Sede 50.000,00MT

39A002552/
CP/0024/2022

Concurso 
Público

Construção de mini-central fotovoltaica em Nsanzo, no 
Distrito de Chifunde, na Província de Tete - ADENDA

1.000,00MT 11/3/2022
14.00 horas

11/3/2022
14.30 horas

21/3/2022
10.00 horas FUNAE-Sede 50.000,00MT

****Para a compra dos Cadernos de Encargo, os interessados deverão efectuar o depósito do respectivo valor na conta nº 51514858 (Millenium Bim)

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

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

Sistema de Gestão Ambiental com  Certificado Nº PT10/03200

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA)

Anúncio de Concursos
1. O Tribunal Judicial da Cidade de Maputo convida pessoas singulares, nacionais,

pequenas empresas, micro e interessadas a apresentarem propostas em carta fechada,
para os concursos discriminados na tabela abaixo:

Modalidade 
do Concurso 
e respectiva 
referência

Objecto 
Concurso

Data e hora-
final para 

entrega das 
propostas

Data e hora de 
abertura das

Propostas

Data provável do 
posicionamento

Garantia 
provisória

07L000141/
CL/01/
UGEA/

TJCM/2022

Fornecimento 
de material 

de escritório e 
didáctico

7/3/2022, 
pelas 8.30 

horas

7/3/2022, pelas 
9.00 horas 18/3/2022 Não exigível

07L000141/
CL/02/
UGEA/

TJCM/2022

Fornecimento 
de passagens 

aéreas 

7/3/2022, 
pelas 11.00 

horas

7/3/2022, pelas 
11.30 horas 18/3/2022 Não exigível

07L000141/
CL/03/
UGEA/

TJCM/2021

Manutenção e 
reparação de 

viaturas

8/3/2022, 
pelas 8.30 

horas

8/3/2022, pelas 
9.00 horas 18/3/2022 Não exigível

07L000141/
CP/01/
UGEA/

TJCM/2022

Arrendamento 
de imóveis

8/3/2022, 
pelas 10.00 

horas

8/3/2022, pelas 
10.30 horas 18/3/2022 Não exigível

07L000141/
CL/04/
UGEA/

TJCM/2022

Fornecimento 
e montagem 

de cortinados

8/3/2022, 
pelas 11.00 

horas

8/3/2022, pelas 
11.30 horas 18/3/2022 Não exigível

2. Os concorrentes interessados poderão obter informações, examinar os Documentos
do Concurso ou adquirí-los no endereço abaixo indicado, durante as horas normais
de expediente, neste Tribunal, pela importância não reembolsável de 500,00MT
(quinhentos meticais), valor a depositar na conta bancária, deste Tribunal sob o nº
0008000013983927510195 – BCI, devendo-se apresentar o respectivo talão de
depósito e levantar os Documentos de Concurso pretendido após a sua confirmação.

3. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo indicado e serão abertas em
sessão pública 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 n.º 5/2016, de 8 de Março.

Maputo, Fevereiro de 2022

A Entidade Contratante,

(Ilegível)

      REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO

DIRECÇÃO PROVINCIAL DAS OBRAS PÚBLICAS 

REPARTIÇÃO DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Adjudicação
De acordo com o número 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação 
de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de 
Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, 
comunica-se a adjudicação dos concursos abaixo:

N.º do Concurso Objecto Adjudicado Preço c/IVA/MT

Concurso Publico 
N°14/DPOP/2021

Construção de 10 Furos de 
Abastecimento de Água, Distrito de 

Magude
REBAP 7.159.691,22MT

Concurso Publico
N°15/DPOP/2021

Elaboração do Projecto 
Executivo e Construção de 06 

Sistema de Abastecimento 
de Agua, distribuídos em 06 
Lotes, Província de Maputo

Lote 1: Sistema de Abastecimento de 
Água, no Posto Administrativo 3 de 

Fevereiro, Distrito da Manhiça

CONSÓRCIO GILUBA 
E EMOTEC

23.160.242,16MT

Lote 2: Sistema de Abastecimento 
de Água, no Posto Administrativo de 

Calanga, Distrito da Manhiça

EDICA 
CONSTRUTORES

15.914.102,80MT

Lote 3: Sistema de Abastecimento 
de Água, no Posto Administrativo de 

Maluana, Distrito da Manhiça
MOZ FUROS 23.056.891,58MT

Lote 4: Sistema de Abastecimento 
de Água, no Posto Administrativo de 

Panjane, Distrito de Magude

STRAIN 
CONSTRUÇÕES 18.486.764,41MT

Lote 5: Sistema de Abastecimento 
de Água, no Posto Administrativo 

de Macandza Pussulane, Distrito de 
Marracuene

CONSTRUTORA DE 
MESSALO

21.887.171,31MT

Lote 6: Sistema de Abastecimento de 
Água, na Comunidade de Gumbane 

Chitsavane, Distrito de Boane

FRIDEV MATI 
MOZAMBIQUE

20.030.918,64MT

Concurso 
N°12/DPOP/2021

Contratação de Serviços de 
Consultoria para fiscalização 
para Elaboração do Projecto 
e construção de o6 Sistemas 
de Abastecimento de água, 

distribuídos em 06 Lotes na 
Província de Maputo

Lote 1: Distrito de Manhiça (3 de 
Fevereiro) e Distrito de Magude 

(Panjane)

ENCA, LDA 
ENGENHEIROS 

E CONSULTORES 
ASSOCIADOS

4.212.192.00MT

Lote 2: Distrito de Manhiça 
(Maluana) e Distrito de Manhiça 

(Calanga)
VW CONSULTORES 4.487.736,00MT

Lote 3: Distrito de Marracuene 
(Pussulane) e Distrito de Boane 

(Chitsavane) LARC CONSULTORES
4.200.199,99MT

Matola, Fevereiro de 2022
A Entidade Competente

(Ilegível)

RUA DE SOFALA NO 437- MATOLA ‘’F’’ 
+258 84 9104309

+258 84 7625486 

Email: comercial.grafica@snoticias.co.mz

SOLICITE OS NOSSOS SERVIÇOS 
NAS NOSSAS DELEGAÇÕES 
EM TODAS AS PROVÍNCIAS 

IMPRIMIMOS TODO TIPO
DE MATERIAL GRÁFICO

SN GRÁFICA
RAPIDEZEFICIÊNCIAINOVAÇÃO 

EM PRIMEIRA MÃO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE

NACIONAL E INTERNACIONAL
BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E  APP STORE

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO SUPERIOR

DA
MAGISTRATURA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

AVISO

Na sequência do Aviso publicado no Jornal “Notícias”, Edição de 9 de Novembro de 2021, 

referente ao concurso de promoção, para o provimento de cinco (5) vagas na carreira da 

Magistratura do Ministério Público, na categoria de Procurador da República Principal, avisa-

se aos interessados que, a lista provisória dos candidatos admitidos e excluídos, encontra-se 

afixada no átrio do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público, sito na Avenida 
Julius Nyerere, nº 15, Cidade de Maputo, onde poderá ser consultada.

Maputo, aos 21 de Fevereiro de 2022

O Presidente do Júri 

(Ilegível) 
1623

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO EXECUTIVO PROVINCIAL DE INHAMBANE

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS

ANÚNCIO DE CONCURSO

1. A Direcção Provincial de Obras Públicas de Inhambane (DPOPI) convida empresas
interessadas a apresentarem propostas fechadas, para Obras de Construção de Um
Total de 2 Sistemas, 7 Fontes e Reabilitação de 3 Fontes de Abastecimento de Água de
acordo com o seguinte:

Lote
Modalidade de 

Contratação
Objecto

Alvará 
de Em-

preitada 
de Obras 
Públicas 
Mínimo

Data Limite 
e hora de 
entrega e 
abertura 
das pro-
postas

Anuncio de 
posiciona-
mento dos 
concorren-

tes

Validade 
das pro-
postas

Garantia Provisó-
ria

Valor 
(Mt)

Valida-
de

I

CONCURSO 
47I001261/

CP/0001/2022

Regime Geral 
– Concurso

Público

Obras de 
Construção 

de 07 Fontes 
de SAA no 
Distrito de 
Massinga

3ªClasse, 
Categorias 

I e VI

Até dia 18 
de 03 de 
2022 as 

09h30min 
e Abertura 

no mes-
mo dia as 
10:00h na 

sala de ses-
sões desta 
direção na 
presença 

dos concor-
rentes que 
desejarem 
participar

Dia 31 de 
03 de 2022, 
as 10:00h 
na sala de 
sessões da 
DPOPI na 

presença dos 
concorrentes 
que deseja-
rem partici-

par

120 dias

50.000

120 
dias

II

Obras de 
Construção 

de 2 SAA nos 
Distritos de 

Homoíne 
(Moguba) e 
Inhambane 
(Siquiriva)

120.000

III

Obras de Rea-
bilitação de 3 
Fontes de AA 
no Distrito de 
Morrumbene

1ªClasse, 
Categorias 

I e VI
N/A

2. Os concorrentes Interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos
de concurso ou adquirí-los na DPOPI- Inhambane (RGEAC) durante as horas normais de
expediente, sita na Avenida da Independência, C.P n°231, Tel.29320507 ou 870020507,
Cidade de Inhambane, pela importância não reembolsável de 2.000,00Mt (Dois Mil
Meticais) por Lote (I e II) e 1.500,00Mt (Mil e Quinhentos Meticais) para o lote III, o qual
deverá ser depositado na conta bancária do BIM nº11241428, DPOPI (Departamento
de Água e Saneamento) e depois envio do talão de depósito no email: dpophi.ugea@
gmail.com

3. A visita aos locais da execução das Obras no lote II é de carácter obrigatório, e restantes
lotes é opcional. Para o efeito o concorrente poderá realizar as visitas juntamente com
o técnico SDPI de cada Distrito beneficiário entre os dias 24 e 25 de Fevereiro de 2022.

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

5. Endereço: Direcção Provincial de Obras Públicas de Inhambane (RGEAC), Avenida
da Independência, C.P. 231, Edifício Principal, Tel 29320507 ou 870020507,
Cidade de Inhambane.

Inhambane, Fevereiro de 2022

O Director Provincial

(Ilegível)
52

Região Metropolitana de Maputo

AVISO

A empresa Águas da Região Metropolitana de Maputo 
informa aos seus estimados Clientes e ao público em geral 
que de 22 de Fevereiro a 11 de Março de 2022, irão decorrer 
trabalhos de manutenção preventiva na Ponte metálica 
sobre o rio Umbeluzi, que suporta as condutas adutoras de 
transporte de água às Cidades de Maputo e Matola. 

Estas intervenções poderão reduzir, ligeiramente, o tempo 
de distribuição em todo o sistema de abastecimento de 
água de Umbeluzi.

Pelos transtornos que os trabalhos de manutenção possam 
vir a causar aos Clientes e consumidores, a empresa 
endereça sinceras desculpas.

Gabinete de Comunicação e Imagem
Maputo, 21  de Fevereiro de 2022

MANUNTENÇÃO PREVENTIVA NA ESTRUTURA DE
SUPORTE DAS CONDUTAS ADUTORAS, EM CAMPOANE

1635
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Superfície  68 775  km²
População  1 271 818 (2007); 13 distritos

28

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

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS 

DIRECÇÃO NACIONAL DOS REGISTOS E NOTARIADO

ANÚNCIO
Faz-se público que DOMINGOS JOÃO AZARIAS TIMBE, natural e residente na Manhiça, província de Maputo, requereu 
autorização para a mudança do seu nome, para passar a usar o nome completo de DOMINGOS AZARIAS TIMBE.
Nos termos do nº 1, do artigo 360º do Código do Registo Civil, são convidados todos os interessados para, no prazo de trinta 

dias, a contar da data da publicação do presente anúncio, deduzirem, por escrito, a oposição que tiverem direito de fazer.

Maputo, aos 25 de Janeiro de 2022

A Directora Nacional Adjunta

Fátima Achá Baronet

(Conservadora e Notária Superior)
1613

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE 

MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO

PRIMEIRO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE  NAZMIN IBRAHIM

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte de Outubro de 
dois mil e vinte e um, lavrada de folhas trinta e sete verso e seguintes, do livro de 
notas para escrituras diversas número 164-D, deste Primeiro Cartório Notarial de 
Maputo, perante mim, SARA MATEUS COSSA, Conservadora e Notária Superior, 
em exercício no referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de NAZMIN IBRAHIM, natural de Lourenço Marques, solteira 
que era, filha de Ibrahim Tarmahomed Remtula e de Fátima Mamad, falecida no 
dia um de Junho de dois mil e vinte, no Hospital Central de Maputo, com última 
residência habitual no Bairro Central “A”, na cidade de Maputo, não tendo deixado 
testamento nem qualquer outra disposição da sua última vontade, sucedem-lhe 
como únicos e universais herdeiros de todos seus bens móveis e imóveis, seus 
irmãos: ASSIFO IBRAHIM RAHEMTULA, solteiro, natural de Lourenço Marques e 
MOBINA IBRAHIM SULEMANE, natural de Lourenço Marques, casada com Sabir 
Ahmad Sulemane, residentes nesta cidade de Maputo.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos declarados 
herdeiros ou com eles possam concorrer na sucessão à herança da referida 
NAZMIN IBRAHIM.

Está Conforme

Maputo, aos 25 de Janeiro de 2022

A Notária
(Ilegível)

1960

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de catorze de 
Fevereiro de dois mil e vinte e dois, exarada de folhas trinta e seis a 
folhas trinta e sete verso, do livro de notas para escrituras diversas 
número trinta, traço “B”, barra BAÚ, deste Balcão, a cargo da Notária 
em exercício, CÉLIA BERNARDETE MESTRE GUAMBE, foi celebrada 
uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de ISAC TEMBE 
MAIMAIMA, de então quarenta e seis anos de idade, solteiro que era 
e com última residência habitual na cidade da Matola, Município da 
Matola.
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição da 
sua última vontade, tendo deixado como únicas e universais herdeiras 
de seus bens, suas filhas: ASSA ISAC TEMBE e CRISTINA ISAC TEMBE, 

solteiras, maiores e residentes na Matola.
Que não existem outras pessoas que de lei possam concorrer na 
sucessão.
Fazem parte da herança todos os bens móveis e imóveis, incluindo 
contas bancárias em nome do falecido.

Está Conforme

Matola, aos 16 de Fevereiro de 2022
A Notária
(Ilegível)

1988

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E TRABALHO
BALCÃO DE ATENDIMENTO ÚNICO DA MATOLA

EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE ISAC TEMBE MAIMAIMA

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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Central de gás de cozinha
arranca próximo trimestre

a capacidade de massificar a 
cadeia de fornecimento do 
recurso dentro do país a par-
tir de Temane.

Para além do consumo 
interno, o gás de cozinha de 
Temane, cuja produção ini-
cia em 2024, será distribuí-
do também para países da 
região. 

O projecto de partilha e 
produção do gás natural, ava-
liado em cerca de dois biliões 
de dólares norte-americanos, 
inclui a construção de central 
térmica de energia eléctrica e 
vai compreender igualmen-
te uma linha de transmis-
são de alta voltagem de 563 
quilómetros e um projecto 
de Transmissão de Temane 
(TTP), sendo a primeira fase 
da interconexão da rede eléc-
trica da região Sul às redes do 
Centro e Norte e está avaliado 
em 400 milhões de dólares.

Ovídio Rodolfo explicou 
que a ligação vai resultar num 
corredor de electricidade e 
garantir uma rede mais está-
vel e segura visando projectos 
de geração de energia reno-
vável no futuro”, acrescenta.

A construção da cen-
tral de Temane é financiada 
pelo Banco Mundial (através 
do apoio ao sector privado), 
FMO, Emerging Africa In-
fraestruture Fund, US-In-
ternational Development Fi-
nance Corporation (DFC) e o 
OPEC Fund for International 
Development, o projecto de 
Temane terá a capacidade in-
stalada de 450 MW para pro-
dução de energia através do 
gás natural por um período 
de 25 anos.

A
RRANCARAM no 
segundo trimes-
tre em Temane, no 
distrito de Inhas-
soro, as obras de 

construção da central de pro-
cessamento do gás de cozinha.

A construção da referida 
central enquadra-se na im-
plementação do projecto de 
contrato de partilha de pro-
dução do gás natural avaliado 
em mais de 760 milhões de 
dólares norte-americanos.

A central vai produzir 30 
mil toneladas de gás de cozi-
nha, conforme deu a conhe-

cer ao nosso Jornal o director-
-geral da petrolífera Sasol em
Moçambique,  Ovídio Rodol-
fo.

A produção do gás vai re-
presentar uma redução de 
cerca de 70 por cento das im-
portações daquele recurso ao 
país, conforme considerou a 
fonte.

Para além do consumo in-
terno, o gás de Temane vai, 
igualmente, alimentar uma 
linha de transmissão de alta 
voltagem.

A construção da Central 
Térmica de Temane, na região 

norte da província de Inham-
bane, é financiada pelo Banco 
Mundial.

Segundo assegurou Oví-
dio Rodolfo, entre Março e 
Abril o empreiteiro contrata-
do vai instalar-se para o início 
da construção da central que 
vai processar o gás doméstico 
a partir do gás natural.

O director-geral da petro-
química sul-africana mani-
festou optimismo quanto ao 
alcance de bons resultados 
com o início deste projecto, 
o que fará com que as dis-
tribuidoras nacionais tenham

Central Térmica de Temane

Energia chega à Ilha de Inhambane
OS residentes da ilha de 
Inhambane, na província com 
o mesmo nome, beneficiam
desde a semana passada de
energia eléctrica produzida a
partir de uma central eléctrica
construída pela edilidade local.

A central custou aos co-
fres do Conselho Municipal 
da Cidade de Inhambane e ao 
Fundo Nacional de Energia 
(FUNAE) cerca de 22 milhões 
de meticais. Funciona à base 
de painéis solares e até ao mo-
mento beneficia a 84 consu-
midores.

Para além das infra-es-
truturas públicas e privadas, a 
central está a iluminar as prin-
cipais vias de acesso.

O presidente do Conselho 
Municipal da Cidade de In-
hambane, Benedito Guimino, 
disse, na inauguração da cen-
tral, que com as ligações a ser-
em feitas será resolvida parte 
do problema tendo em conta 
que a aposta é iluminar toda a 
Ilha de Inhambane.

Benedito Guimino as-

segurou que a edilidade vai 
continuar com este tipo de 

projecto, visando satisfazer 
as necessidades da população 

que reside na Ilha de Inham-
bane e não só.

Bazaruto recebe kits 
para mitigar desastres
AS comunidades da ilha de Bazaruto, 
na província de Inhambane, vão bene-
ficiar de “kits” de prontidão contra de-
sastres naturais que caracterizam este 
período do ano.

O delegado do Instituto Nacional 
de Gestão e Redução do Risco de De-
sastres(INGD) em Inhambane, Cândido 
Mapute, disse que além do material de 
prontidão a ser distribuído já foi feito o 
pré-posicionamento de bens alimenta-

res nas ilhas de Benguerua e Magarugue.
Segundo indicou, qualquer 

fenómeno que ocorre naquela região 
insular, as comunidades ficam afect-
adas e sem comunicação com o conti-
nente.

Sobre os factos, a secretária do Esta-
do na província, Ludmila Maguni, disse 
que ficou impressionada pelo trabalho 
desenvolvido pelo INGD, principal-
mente ao nível das comunidades, em 

relação à prontidão e preparação dos 
comités de gestão de risco e desastres.

Dados apresentados na ocasião in-
dicam que a província dispõe de cerca 
de 120 mil toneladas de cereais (arroz e 
farinha celeste), uma tonelada e meia 
de açúcar, 300 mil litros de óleo de co-
zinha, 118 tendas de abrigo, diversas 
peças de roupa, redes mosquiteiras, 
coletes salva vida, macas, material de 
protecção a Covid-19, entre outros.

Governador na inauguração do sistema de abastecimento de água
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SIGAROWANE
DJENGUENYENYE NDLOVU

ATRAVÉS desta página o estimado leitor pode partilhar as suas reflexões sobre temas 
da actualidade política, económica e social. Os originais das cartas de opinião não devem 
ter mais de 150 palavras, podendo ir até 500 quando sejam de análise. A Redacção reser-
va-se o direito de as condensar. Encoraja-se, sobretudo, aos jovens a partilharem as suas 
reflexões sobre o dia-a-dia das suas comunidades, do país e do mundo, bastando enviar 
as cartas para o endereço cartas@snoticias.co.mz, indicando o nome completo, número 
do documento de identificação e contacto telefónico. O “Notícias” reserva-se o direito de 
não publicar opiniões ou análises que choquem com a sua linha editorial.

CARTAS

Precisa-se de combater 
fobia à leitura 

FELEX  MATSINHE
matsinhefelex@gmail.com

Um gajo rico
ESTOU na varanda da minha casa, agora que estou a 
falar contigo, a desfrutar de uma belíssima paisagem 
que não há como descrevê-la. É preciso senti-la. Ve-
nha um dia gozar desta oferenda a natureza, desta ri-
queza que vivo neste espaço único. É um quintal mui-
to grande, com um muro feito de plantas (xipinhosas) 
e um rapaz daqui do bairro as vem aparar para a mi-
nha privacidade e alegria. O gajo tem arte nas mãos. 
Dou duzentos e cinquenta meticais por semana, por-
tanto, mil meticais por mês e ficamos, os dois, felizes.

Não me é difícil fazer isso já que escrevo para uma 
publicação daí de Maputo e para uma outra daqui. O 
que me pagam dá para essas necessidades, o que me 
deixa bastante feliz.

Uma senhora, que a natureza discriminou, cuida 
de deixar o meu grande quintal, de areia branca, sem-
pre limpo e quando abro a porta da casa sorrio lar-
gamente á sua saudação, do quintal. E então atiro os 
chinelos para dentro da casa e enterro os pés na areia. 
Rendo-me á sua carícia e então circulo á largura do 
mesmo, parando só quando uma chuva salgada cain-
do da testa me atinge os finos lábios, que já foram de 
muito beijar. 

Sento-me nesse chão e com as costas apeadas no 
caule de um coqueiro que existe ainda eu não era nas-
cido. E hoje sou um bem entrado no belo mundo dos 
sexagenários. Com as mãos,tomo punhados de areia 
que vai caindo por entre dos dedos, e não me recordo 
de quando deixei de ser criança.

Não é por muito tempo que aqui me sento, não vá 
o diabo tecê-las.

Tenho um pomar (quatro laranjeiras, duas man-

gueiras, dois limoeiros e uma toranjeira, tudo isso 
deixado pelo fantástico senhor Firmino. Um tesouro 
meu caro. Isso alimenta o corpo, sabes? Pena que por 
estes dias não chove, mas faço por regá-las, embora 
isso não produza resultados de igualar à chuva. Dá 
para comer. Dá para oferecer.

Vivo sozinho neste bairro bastante rico e pouco 
habitado. A minha namorada, a caminhar para os ses-
senta, de vez em quando vem cá para nos entregarmos 
loucamente ao amor. Duas vezes por semana. Não dá 
para mais. E ficamos os dias outros na recordação da
última vibrante tarde, da última louca noite. Depois 
acontece outra vez a explosão de orgasmos. E não há 
como recordar a hora que o sono desceu, mas a dispo-
sição é tamanha.

Uns amigos vem aqui para conversar. São quatro. 
Aqui não há muita gente. Eles têm famílias e para
conversar à-vontade vem para aqui. São uns velho-
tes como eu. Hás-de conhecê-los quando cá vieres, é 
gente boa.

Olha, telefonei-te para dizer que já não preciso da-
quele dinheiro que te pedí. Fechei agora um contrato 
exageradamente bom para as minhas necessidades e 
já vou resolver aquela obrigação para com a agremia-
ção. Tenho o dinheiro na mão irmão. Mas tens de vir 
para gozar o taco, na companhia dos meus amigos, 
nos intervalos de leitura dos meus manuscritos, na va-
randa da minha casa, enfrente da baía e o cheiro forte 
do mangal como perfume.

E não haverá santola que falte para apimentar a 
estadia, neste lugar poético.

Sou um gajo rico.

“Um povo que lê nunca será um povo 

escravizado”, António L.  Antunes

MÁRIO TEIXEIRA

TEM-se falado bastante da falta de gosto e hábitos 
de leitura. Uma carestia que assola a família, os 
níveis elementares de escolaridade até a univer-
sidade. Neste último esperava-se que chegassem 
e fossem graduados estudantes experimentados na 
literacia. 

Esta carência infesta, também, as instituições e 
espaços públicos de interacção humana. A míngua 
é tão aguda que ainda se pode pensar na necessida-
de de um subsistema de educação de analfabetos 
pós-letrados. 

Diante deste mal que impede a cada um de se 
livrar da escravidão de pensar tacanho, cada um 
esgrime os seus argumentos: os livros são caros, 
não temos acesso aos mesmos, ler dá sono e dores 
de cabeça, ler requer paciência, tempo e os dias de 
hoje são uma correria, ler não é para mim, não fiz 
letras, etc, etc. 

Entretanto, os mesmos literofobos querem ser 
gente grande, querem ter os seus problemas resol-
vidos, querem pensar melhor que os outros, que-
rem ser exímios e extraordinários nos actos e na 
criação, seja do que for. Uau! Que contraste!

A literofobia não é causada pelo custo ou 
inacessibilidade do livro, nem por se julgar uma 
prevenção a dores de cabeça, contra tempo ou um 
antipaciência, porém porque as pessoas não lêem 
por falta de vontade e tolerância à fobia à leitura.

Prova disso, basta que se  recorde, por exemplo, 
que uma obra dos nossos maiores escritores custa 
pelo menos 500 meticais. No entanto, as mesmas 
pessoas que advogam a carência do livro e, conse-
quentemente, a literofobia oferecem um telemóvel 
topo de gama, video-jogo a um adolescente. Aliás, 
não haveria mal nenhum quanto ao telemóvel, pois 
há literatura diversa baixável ao custo de ínfimos 
meticais convertidos em megabites, todavia não o 
fazem nem os pais os aconselham a baixá-la. 

A outra prova de que o custo do livro é um pre-
texto para a falta do gosto ou do hábito de leitura é 
o custo das “cancerígenas”, processadas e moídas
carnes com que se empanturram em restaurantes,

take-away e em bebedeiras. 
Também, o cabelo, as unhas, as sombras, 

os enchimentos de peito e de nádegas, pomadas 
clareantes que as raparigas de tenra idade já im-
plantam, como se descabeladas, sem feições, cor 
da noite sem luz nem luar fossem, tudo financia-
do por quem no dia do aniversário não consegue 
presentear o filho, sobrinho, afilhado ou afim com 
uma obra.

Os daninhos desta preguicite são que as pes-
soas, as que não lêem, se tornam tacanhas, escra-
vas dos instintos, abusos e pensamentos alheios. 
Cegam-se à ignorância própria, tornam-se inope-
rantes e ineficazes, sem nenhum  pio de abstrac-
ção, discordantes entre o estatuto social e escolar.

Tornam-se legião de falhadas, consumidoras 
do imprestável e extemporâneo, impertinentes, 
questionando o óbvio e pensando em superficia-
lidades, tão incapazes de falar e escrever fluente-
mente que em certas ocasiões se limitam a dizer, 
como se seguissem uma matriz de fala, “estou sem 
palavras”.

Cultivemos o gosto e hábito de leitura pela 
saúde da mente e desenvolvimento pessoal! 

MARIA SUSANA MEXIA

A PALAVRA woke  (acordado, consciente) co-
meçou a ser utilizada na luta afro-americana 
contra o racismo, tendo sido no final da déca-
da de 2010, amplamente associada a causas de 
políticas de esquerda progressistas, socialmente 
liberais como o feminismo, o activismo LGBT e 
outras questões culturais, recorrendo aos ter-
mos woke culture e woke politics. Será então 
uma espécie do “politicamente correcto” para 
controlar a linguagem em forma de “cultura de 
cancelamento”.

O movimento woke  não é relativista mas 
autoritário, considera o adversário não só como 
estando errado, mas como alguém que encarna 
o mal, um inimigo a abater, pois só se pode con-
fiar nos fiéis especialistas do politicamente cor-
recto. Este movimento não dialoga, estigmatiza.

O seu objectivo, declarado ou não, é o com-
pleto desmantelamento da cultura ocidental. So-
bre as cinzas do humanismo secular nos últimos 

70 anos, gerador dum absurdo vazio existencial, 
o wokeísmo desenvolveu uma nova visão da
realidade desfigurando raízes e culturas. É uma
entidade não linear, um movimento cultural,
uma ideologia dinâmica e um jogo de poder em
si, sob o disfarce de proteger vozes marginali-
zadas.

O  Wokeísmo não tem líder, nem centro, 
nem fronteiras, move-se como uma onda gigan-
tesca por todas as facetas da cultura ocidental, 
moldando e redefinindo a sociedade à sua me-
dida. Tomou as redacções de jornais, as ondas 
da rádio, os canais televisivos, os departamentos 
de recursos humanos, os media e tornaram-se o 
centro dos temas de filmes.

A suspeita que se espalha sobre quem nega 
o politicamente correcto conduz à sua margi-
nalização, a ser silenciado, demonizado e até ser
expulso de seu trabalho ou universidade, numa pa-
lavra - cancelado.

Disfarçado sob a forma de compaixão e justi-
ça, é portador duma ideologia incompatível com 

os valores ocidentais e incongruente com a cos-
movisão cristã. Se não for controlada, esta nova 
religião pode levar a uma completa anulação da 
cultura ocidental, enfraquecendo nações, tradi-
ções, valores e democracias.

Foi o cristianismo que veio defender a cons-
ciência individual contra a colectiva, que abriu 
caminho para os direitos humanos, lançando pela 
primeira vez as sementes da tolerância religiosa 
ocidental, na implementação de sucessivos movi-
mentos sociais, o que possibilitou ao ser humano 
ser tratado com igualdade, dando um sentido divi-
no à humanidade.  

Urge que compreendamos este jogo da dita-
dura Woke, sejamos corajosos e não chamemos 
mentira à verdade ou verdade à mentira, que não 
entremos em consensos com esta cultura de cance-
lamento, não assumamos a culpa que nos queiram 
imputar, não cedamos a chantagens de controlo do 
pensamento, nem deixemos que com o nosso si-
lêncio esta estratégia cultural extinga a nossa Cul-
tura e Humanidade.

Woke - Guerra cultural, controlo
do pensamento ou segregação?

ZACARIAS JORGE

FOI-ME difícil tomar a decisão de redigir este 
texto pelo facto de o assunto da dificuldade de 
acesso ao terminal do Zimpeto ter, por várias ve-
zes, merecido destaque neste espaço. Porém, por-
que o problema vai de mal a pior, não me resta 
mais nada senão voltar a manifestar a minha in-
quietação em relação ao assunto.

É preciso recordar ao estimado leitor que 
aquando da construção de infra-estruturas como 
o Estádio Nacional do Zimpeto e o terminal de
transporte, houve necessidade de melhorar os
acessos e, consequentemente, criar uma outra di-
nâmica nesta zona residencial.

Efectivamente, os acessos foram construídos 
e entregues mas “foi sol de pouca dura”. Recor-
do-me que logo após a entrega destes acessos, 
os cidadãos solicitaram a quem de direito a cor-
recção de algumas imperfeições que nem sequer 
requeriam algum esforço para identificar. Infeliz-
mente, esta situação não aconteceu ao ponto de a 
estrada apresentar-se esburacada em pouco tempo 

de uso.
Para minimizar a situação, alguns jovens e 

adolescentes decidiram juntar o útil ao agradável, 
colocando areia de modo a tapar os buracos a tro-
co de algum dinheiro.

Acontece que esta iniciativa serve somente 
naqueles casos em que não chove. Pois, com a 
chuva, a areia é arrastada para outros locais, dei-
xando os buracos à sorte dos automobilistas.

Assim, os automobilistas devem colocar a via-
tura nestes buracos, pelo que se teme pelo pior. 
Estes acessos encontram-se numa situação crítica 
ao ponto de precisarem de reabilitação urgente. 

Igualmente, há necessidade de repor as gre-
lhas que estão quebradas. E parte destas grelhas 
está próxima dos buracos de maior dimensão. As-
sim sendo, os automobilistas devem abrandar a 
marcha. 

Deste modo, os cidadãos solicitam a reabilita-
ção destes acessos. Igualmente solicita-se a me-
lhoria da via alternativa que parte da Avenida de 
Moçambique, na zona conhecida por Mafureira 
pois a mesma encontra-se degradada.  

Melhorar
acesso ao terminal
do Zimpeto
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o seu futuro agora

Sector Descrição Localização

ACOMODAÇÃO Hotéis Todas as capitais provinciais do pais

CATERING Serviços de buffet e ornamentação empresarial Maputo

CONSULTORIAS
Tradução oficial de documentos Inglês -Português
e vice-versa. Maputo

REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS

Fornecimento, reparação e manutenção de 

geradores, UPS, ar condicionados e outros 

equipamentos

Todas as capitais provinciais do pais

RECURSOS HUMANOS

INFORMATICA

INFRAESTRUTURAS 
E MANUTENÇÃO

MOBILIARIO

TRANSPORTE

Empresas de recrutamento e formação Maputo

Maputo

Maputo

Todas as capitais provinciais do pais

Todas as capitais provinciais do pais

Todas as capitais provinciais do pais

Todas as capitais provinciais do pais

Todas as capitais provinciais do pais

Todas as capitais provinciais do pais

Todas as capitais provinciais do pais

Todas as capitais provinciais do pais

Fornecimento e reparação de material informá�co

Fornecimento de serviços de manutenção de edi�cios
(pintura, carpintaria, serralharia, canalização, entre 

outros)

Serviços de limpeza de escritório com alocação

diária de funcionários

Fornecimento e manutenção de ex�ntores

Projectos de arquitetura e engenharia

Fornecimento e manutenção de cofres

Fornecimento de equipamento de trabalho e

protecção

Fornecimento de mobiliário de escritório, 

especialmente ao sector bancário

Transporte de material e de documentos 

para todo o pais

Serviços de aluguer de viaturas

Os documentos abaixo listados poderão ser enviados para o email: concurso@bayport.co.mz, ou submetidos 
em envelopes fechados na Sede sita na Av. 25 de Setembro, nr. 1147, 3º andar, Tel. 21420275/6/7, todos os dias 
uteis entre às 08h00 as 17h00Min, até o dia 04 de Março do presente ano. 

• Formulário de Candidatura a Fornecedor (devidamente preenchido) – o formulário estará disponível em
todas as agências do Bayport, ou através do link www.bayport.co.mz/formulario-candidatura-a-fornecedor;
• Alvará;
• Certidão Comercial emitido em menos de 90 dias;
• Certidão de quitação;
• Declaração do NUIT;
• Bilhete de identidade, para parceiros com acções/percentagens iguais ou

superiores a 20%;
• Detalhes da conta bancaria;
• Referências;

Bayport Financial Services Moçambique (Mcb), S.A.

Linha Verde: 800 420 000
Linha do Cliente Bayport: +258 82 139 8563 / +258 83 107 2946 / +258 84 775 2851 / +258 87 302 5260 
e-mail: linhadocliente@bayport.co.mz | website: bayport.co.mz 

MARKETING

Fornecimento e manutenção de brandingdas 

agências a nível nacional

Todas as capitais provinciais do pais (com garan�a de 

pronta assistência nas províncias)

   Produção de spots ins�tucionais para televisão e 

   produção de vídeos publicitários e documentários 

   corpora�vos

Maputo

   Produção de spots ins�tucionais para rádio Maputo

   Branding de Stands Promocionais Todas as capitais provinciais do pais

Fornecimento de material de serigrafia Maputo

Fornecimento de brindes corpora�vos Maputo

VIATURAS

Reparação e manutenção de automóveis e 

motorizadas
Todas as capitais provinciais do pais

Fornecimento e gestão de serviços de manutenção 

de pneus
Todas as capitais provinciais do pais

BENS ALIMENTARES

Fornecimento de água mineral e entrega às agências 

do Bayport
Todas as capitais provinciais do pais

Fornecimento de água, consumíveis de copa 

(produtos alimen�cios e material de limpeza)
Todas as capitais provinciais do pais

SEGURANÇA

Serviço de segurança armada e não armada 

(incluindo transporte de valores)
Todas as capitais provinciais do pais

Fornecimento e manutenção de equipamento de 

acesso e vigilância eletrónica
Todas as capitais provinciais do pais

DESPORTO Material despor�vo (futsal) Maputo

PAPELARIA Consumíveis de escritório Todas as capitais provinciais do pais

Anúncio de Concurso
Convida-se a todas empresas não registradas no Bayport como fornecedores preferênciais a apresentarem os seus portfólios, por forma a integrar ao quadro de fornecedores preferênciais da
Bayport Financial Services Moçambique (Mcb) SA para fornecimento de bens e/ou serviços discriminados na tabela abaixo:

LocalizaçãoDescriçãoSector

PUBLICIDADE

10457

O
S incêndios florestais, 
poluição sonora e as 
desordens no ciclo da 
vida estão a ameaçar a 
biodiversidade, alerta 

um relatório do Programa das 
Nações Unidas para o Meio Am-
biente (PNUMA). 

O documento indica que os 
incêndios estão a registar-se de 
forma mais severa e com mais 
frequência, a poluição sonora 
urbana está tornar-se num pro-
blema global de saúde e as de-
sordens nos ciclos de vida na 
natureza estão a causar con-
sequências ecológicas.  Inger 
Andersen, directora-executiva 
do PNUMA, disse que o relató-
rio identifica e oferece soluções 
para as três questões ambien-
tais que merecem a atenção e 
acção de governos e do público 
em geral.

Em relação aos incêndios, 
revela que a situação irá piorar, 
na medida em que projecções 
mostram que as queimadas 
serão mais intensas e mais fre-
quentes devido às mudanças 
climáticas, com temperaturas 
mais quentes e clima mais seco.  

Além dos perigos para a 
saúde humana, haverá grandes 
perdas de biodiversidade, o que 
vai ameaçar mais de 4,4 espé-
cies terrestres e aquáticas.   

Entre 2002 e 2016, cerca de 
423 milhões de hectares de ter-
ra foram queimados, sobretudo 
em florestas mistas e savanas. 
O programa estima que 67 por 
cento dos incêndios acontece-
ram no continente africano.  

Aumentam riscos de grandes
incêndios florestais

O relatório pede mais in-
vestimentos para reduzir riscos 
de queimadas, desenvolvi-
mento de programas de pre-
venção e resposta que incluam 
comunidades rurais e indíge-
nas, utilização de satélites e 
radares.  

Sobre a poluição sonora, 
o documento destaca que o
barulho causado pelo tráfego,

ferrovias ou actividades de la-
zer traz consequências negati-
vas à saúde e bem-estar.

“Muitas pessoas acabam 
tendo problemas no sono, o 
que pode resultar em desor-
dens metabólicas, incluindo 
falhas na audição e baixa saúde 
mental”, refere a nota.  

O barulho em excesso tam-
bém ameaça os animais porque 

altera a comunicação entre es-
pécies e os comportamentos de 
pássaros, insectos e anfíbios.   

Em relação aos ciclos de 
vida, o programa explica que as 
plantas utilizam temperaturas, 
duração de dias ou chuvas para 
saber quando desabrochar folhas 
e flores, dar frutos ou produzir 
pólen.   

O documento indica que 

as alterações climáticas estão 
a afectar estes ciclos, fazendo 
com que as plantas ou animais 
fiquem fora de sincronia com 
os ritmos naturais.  O problema 
atinge principalmente espécies 
migratórias de longa distância, 
que podem deixar de prever com 
precisão quais serão as condições 
do clima no local de destino. - 
(ONUNEWS). 

Incêndios estão a ocorrer com maior frequência e intensidade 

Mais apoio para “Gorongosa”
O PARQUE Nacional da Go-
rongosa (PNG) e o Nedbank 
Moçambique    reforçaram a 
parceria com a assinatura re-
centemente, na cidade de Ma-
puto, de um novo memoran-
do de entendimento que visa 
apoiar os projectos de conser-
vação. 

O acordo enquadra-se no 
Clube Empresarial da Gorongo-
sa, criado em 2014, com o ob-
jectivo de encorajar iniciativas 
para o reforço da restauração do 
parque. 

Neste contexto, a institui-
ção bancária assumiu o com-
promisso de continuar a apoiar 
o Departamento de Conserva-
ção do PNG, que supervisiona
acções de gestão no parque e na
zona tampão.  O departamen-
to realiza serviços veterinários,

fiscalização, gestão da fauna 
bravia, entre outros, visando 
garantir a protecção contínua 
da biodiversidade da Gorongo-
sa.  Pedro Muagura, adminis-
trador do PNG, enalteceu a re-
novação da parceria e afirmou 
que vai contribuir para melho-
rar a capacidade de resposta aos 
desafios que ameaçam a biodi-
versidade na reserva. 

“A fiscalização precisa de 
ser reforçada, não só a sua ca-
pacidade de treinamento em 
termos físicos, tácticos, domí-
nio da legislação e procedimen-
tos, mas também no uso dos 
equipamentos de trabalho”, 
sublinhou. 

Muagura acrescentou que 
o apoio da empresa se junta a
uma série de contribuições de
diversos parceiros nesta área

que requer avultados investi-
mentos por períodos de tempo 
relativamente longos.

Por sua vez, Joel Rodrigues, 
presidente da Comissão Execu-
tiva do Nedbank, referiu que o 
trabalho que o Parque Nacional 
da Gorongosa está a fazer em 
prol da preservação, desenvol-
vimento da região e das comu-
nidades está a elevar o nome do 
país. 

“Apoiar o Parque Nacio-
nal da Gorongosa e o seu De-
partamento de Conservação é  
uma forma efectiva de ajudar 
no cumprimento desta mis-
são heróica de proteger a vida 
selvagem, contribuindo assim 
para lhe devolver o seu lugar 
de direito como um dos maio-
res parques de África”, afirmou 
Rodrigues. 

A GOOGLE anunciou há dias que 
ao longo dos próximos anos vai 
alterar a ferramenta de identifi-
cação de utilizadores do seu sis-
tema operativo móvel Android, 
para maior protecção de privaci-
dade dos dados partilhados com 
empresas para publicidade.

Anthony Chavez, vice-
-presidente da multinacional
tecnológica para a segurança e
privacidade no sistema Android,
classificou a mudança como uma 
iniciativa de vários anos para do-
tar o sistema operativo de novas
ferramentas publicitárias que
protejam mais a privacidade dos
internautas.

“Procura-se limitar o uso 
partilhado de dados dos usuários 
com terceiros anunciantes, por 
exemplo, e operar sem códigos 
identificadores que se partilham 
entre aplicações diferentes”, su-

blinhou. 
A Google apontou que está 

a desenvolver tecnologias que 
reduzam o risco de haver apli-
cações que recolham dados dos 
utilizadores de forma encoberta.

Chavez garantiu que o ob-
jectivo é melhorar a privacidade 
dos utentes sem colocar em risco 
o acesso a conteúdos e serviços
gratuitos, já que o preço que os
internautas pagam em muitos
casos para aceder a estes serviços 
é precisamente a cedência cons-
ciente ou inconsciente dos seus
dados pessoais.

Sem citar concorrentes, 
como a Apple, a Google criticou 
que outras plataformas tenham 
escolhido uma via diferente que 
restringe de forma agressiva as 
tecnologias actualmente usadas 
por criadores e anunciantes.

“Nós acreditamos que estas 

vias podem não ter resultados 
efectivos e terminar em cenários 
piores para a privacidade dos uti-
lizadores e para as empresas cria-
doras”, acrescentou. Em Abril 
do ano passado, a Apple lançou a 
actualização do seu sistema ope-
rativo para iPhones iOS 14.5, com 
uma nova política de privacidade 
que concede maior controlo ao 
usuários e dificulta a tarefa dos 
anunciantes na Internet.

Desde essa actualização, to-
das as aplicações para telemóvel 
devem solicitar e receber autori-
zação dos donos de iPhones que 
tenham a nova versão instalada 
se quiserem obter os seus dados 
através de aplicações terceiras.

Por seu lado, os utilizadores 
podem verificar a qualquer mo-
mento que aplicações receberam 
autorização para seguir a sua na-
vegação on-line.

Google investe na protecção
da privacidade dos utilizadores

MUDANÇAS CLIMÁTICAS



RECREIO  &  DIVULGAÇÃO

PROGRAMAÇÃO DA 
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE

PROGRAMAÇÃO DA 
RÁDIO MOÇAMBIQUE

PENSAMENTO DO DIA

PREVISÃO DE TEMPO

FASE DA LUA

MARÉS

31Terça-feira, 22 de Fevereiro de 2022

22 de Fevereiro de 2022

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

“O importante não é viver, mas viver bem”. 

– Platão (428 a.C.-347 a.C.), filosofo grego

QUARTO MINGUANTE - Será na quinta-feira, às 00.32 horas

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 7.21 horas e às 19.30, 
com 3.20 e 3.00 metros, respectiva-
mente   

BAIXA-MAR - À 01.09 horas e às 
13.35, com 0.90 e 1.00 metros, respec-
tivamente 

INHAMBANE

32/25

VILANKULO

32/26

TETE

33/25

QUELIMANE

31/26

NAMPULA

30/23

PEMBA

31/25
LICHINGA

24/14

BEIRA

32/25

XAI-XAI

31/24

CHIMOIO

30/21

MAPUTO

31/24

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

02.00- FLASH CULTURAL

04.57- HINO NACIONAL

05:.10- CAMPO E DESENVOLVIMENTO

05.30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

05.45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06.00- JORNAL DA MANHÃ

08.10- ECONOMIA PARA TODOS

08.15- INSS

09.10- VERÃO

10.30- JULGAMENTO DAS DÍVIDAS NÃO 
DECLARADAS

11.10- VERÃO

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- BALANÇO

14.25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

14:30- RÁDIO-NOVELA “OURO NEGRO”

15.30- Á MULHER

16.10- SEGURANÇA RODOVIÁRIA

16:30 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- INDÚSTRIA EXTRACTIVA

18.55- UMA HISTÓRIA PARA TI

19.00- TÓPICOS DO JORNAL DA NOITE

19.02- MAGAZINE DESPORTIVO

19.20- BOLETIM METEOROLÓGICO

19:30- JORNAL DA NOITE

20.00- INFORMATIVO CORONAVÍRUS

20.30- COMPACTO DE JULGAMENTO DAS 
DÍVIDAS NÃO DECLARADAS

21:10- ÚLTIMO TEMPO

23.15- INSS

05:40  HINO NACIONAL 

05:45  GINÁSTICA:  TXUNA 
A SAÚDE COM JOSINA 
MAZIVE - “GIN INFANTIL”  

06:00  BOM DIA MOÇAMBIQUE 
DIRECTO

08:00  DESENHOS ANIMADOS: 
CÓDIGO DO PUZZLE 
- O PRESENTE DE 
ANIVERSÁRIO DO GULI
DESENHOS ANIMADOS:
CHAVES - “A CASA DA 
BRUXA”    EPISÓDIO 11

08:15  EMOÇÕES NO ÍNDICO: 
GIANNI LORETI/
PROMOTOR DE MARCAS 
ITALIANAS   
REPETIÇÃO

09:00  NOTÍCIAS 

09:05  REPORTAGEM 
DESPORTIVA: O AMOR 
NO DESPORTO 
REPETIÇÃO

09:30  A HORA DO CTP - TETE:  
“CAFÉ DO ZAMBEZE” 
DIRECTO / TETE

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  CHAT COM SHEILA 
IBRAIMO
REPETIÇÃO

13:00  JORNAL DA TARDE  
DIRECTO

14:00  FAN ZONE 
REPETIÇÃO

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 ELVES 
TEMBE - “ROPE 
SKIPPING”   

18:00  PRIMEIRA PÁGINA 
DIRECTO

19:00  JORNAL DE DESPORTO 
DIRECTO

19:50  PUB 

20:00  TELEJORNAL 
DIRECTO

21:00  GRANDE DEBATE: PREÇO 
DE CIMENTO NACIONAL  
DIRECTO

22:00  FILME NACIONAL: O 
GRANDE BAZAR 

23:00  ANTENA DO SOLDADO  

23:30  A HORA DO CTP - TETE:  
“CAFÉ DO ZAMBEZE” 
REPETIÇÃO

00:00  PRIMEIRA PÁGINA 
REPETIÇÃO

01:00  JUNTOS À TARDE 
REPETIÇÃO

02:00  ENCONTROS DA MALTA 
REPETIÇÃO

03:00  TUDO ÀS 10 
REPETIÇÃO

04:50  JORNAL DE DESPORTO 
REPETIÇÃO

05:40  HINO NACIONAL 

SEMANA AFRICANA 2022

Moda para discutir 
questões ambientais

A 
SEMANA Africa-
na 2022, um evento 
anual de design de 
moda realizado na 
cidade de Maputo, 

fará da arte um pretexto 
para reflectir em torno de 
problemas ambientais e, à 
sua maneira, arrolará algu-
mas soluções para reduzir a 
sua constante degradação.

Com efeito, sob o lema 
“África Inclusiva”, o even-
to coordenado pela desig-
ner e docente Henriqueta 
Macuácua, da marca orga-
nizadora Quaqua, promo-
verá um concurso criativo 
de design de moda e artes 
plásticas, cujo principal 
critério é a utilização de 
materiais recicláveis como, 
por exemplo, plástico e 
garrafa.

Segundo Macuácua, a 
Semana Africana usará a 
arte para mostrar que é pos-
sível sonhar com uma Áfri-
ca mais consciente sobre a 

necessidade de preservar 
o meio ambiente e de bus-
car soluções para o mesmo,
usando métodos criativos,
práticos, funcionais e sus-
tentáveis.

“Criamos um espaço de 
competitividade, dando 
oportunidades para que os 
jovens artistas compreen-
dam a cadeia produtiva e 
criativa da arte e do design 
de modo a serem mais par-
ticipativos nas acções cul-
turais e sociais do meio am-
biente”, disse.

Acrescentou ainda que 
promover a inclusão social, 
conforme sugere o lema 
deste ano, é uma das pre-
tensões dos organizadores, 
tendo-a como importante 
por dignificar indivíduos e 
grupos esquecidos, como, 
por exemplo, pessoas com 
deficiência ou albinismo. 

“Não à deficiência, des-
criminação da pigmentação 
da pele, cidade limpa, cria-

tiva e ambientalista, serão as 
nossas palavras-chave para 
esta edição”, comentou.

Acrescentou que, o 
evento pretende trazer 
“mudanças significativas, 
influenciar toda cadeia so-
cial, política, cidadãos e 
parceiros, pensar e trazer 
soluções sobre o desenvol-
vimento de África”. 

“Temos consciência que 
a exclusão social pode ter 
consequências na saúde 
física e mental de muitas 
pessoas”, continuou, ex-
plicando que, neste dia-
pasão, a Semana dará mais 
espaço de actuação a jo-
vens dos bairros periféricos 
da cidade de Maputo, com 
destaque para Mafalala, Xi-
phamanine e Chamanculo.

Marcado para 25 a 30 
de Maio, o evento, na sua 
quarta edição, também visa 
promover o intercâmbio 
cultural e artístico entre 
diversos países como Mo-

çambique, Angola, Brasil, 
Portugal, Botswana, África 
do Sul e Eswatini.

A estimativa é atingir, 
na presente edição, entre 
participações presenciais 
e “online”, pelo menos 10 
mil pessoas de sete países, 
nomeadamente Moçambi-

que, Angola, Brasil, Cabo 
Verde, Guiné-Bissau, Por-
tugal e São Tomé e Príncipe. 

A iniciativa contará ain-
da com mesas de debate, 
sessões de cinema, dança, 
música e poesia, bem como 
uma oficina de artes plás-
ticas, que culminará com 

uma exposição colectiva. 
Espera-se que um dos 

momentos mais marcantes 
seja um desfile de moda a 
ter lugar na Escola de Co-
municação e Artes da Uni-
versidade Eduardo Mon-
dlane (ECA-UEM), entre 27 
e 28 de Maio.

O desfile de moda é um dos pontos mais altos da Semana Africana

Editora cria 
aplicativo 
para livros 
africanos
ETHALE Books App, a pri-
meira plataforma de livros 
digitais no País, um novo 
aplicativo para livros di-
gitais africanos traduzidos 
para a língua portugue-
sa, acaba de ser lançado 
pela editora moçambicana 
Ethale Publishing.  

Até agora, o aplicativo 
disponibiliza ao leitor nove 
títulos actuais que incluem 
clássicos africanos de fic-
ção, novas obras de litera-
tura infanto-juvenil e livros 
em áudios. 

O aplicativo pode ser 
gratuitamente descarre-
gado no Google Play Store, 
entretanto os leitores ou 
ouvintes terão que pagar 
uma compensação através 
de transacções electróni-
cas. 

Actualmente, os títu-
los disponíveis incluem “O 
Voo dos Fantasmas”, do 
moçambicano Mélio Tinga, 
“Matigari”, do queniano 
Ngugi wa Thiong’o, “A Gre-
ve dos Mendigos”, da sene-
galesa Aminata Sow Fall.

Com a iniciativa, a edi-
tora quer enquadrar-se nas 
actuais dinâmicas de um 

mundo dominado pelas 
novas Tecnologias de Infor-
mação e Comunicação (TIC) 
calculando que “em 2019, 
havia 192 milhões de usuá-
rios de dinheiro móvel em 
seis países africanos e meio 
bilião de africanos terão um 
smartphone até 2025”. 

Neste sentido, explicou 
que os livros desempenham 
um papel fundamental na 
busca de ferramentas para 
o desenvolvimento do con-
tinente, tendo, por isso,
criado em 2020, o Ethale
Talks, um canal do YouTube
dedicado a explorar os tó-
picos mais importantes da
cultura, literatura em co-
munidade africanas.

“Produzimos pouco 
menos de 50 ‘shows’ até 
agora, e este conteúdo es-
tará disponível no nosso 
aplicativo”, explica a edi-
tora. 

No ano passado, a Ethale 
Publishing foi uma das res-
ponsáveis pela criação da 
primeira página do wiki-
pédia com conteúdos em 
emakhuwa, um idioma do 
Norte do país e um dos mais 
falados do país.

NO CHILE

Língua indígena desaparece
após morte da última falante
MORREU, aos 93 anos, Cristina 
Calderón, a última falante do 
yamana, um idioma indígena 
que era falado no Sul do Chile. 

Para além de ser a única que 
dominava o yamana, a chilena 
era igualmente uma guardiã da 
sua cultura ancestral, razão pela 
qual tentou salvar a língua indí-
gena ao escrever um dicionário 
em yamana com traduções para 
o espanhol.

Cristina Calderón, que per-
deu a vida na quarta-feira, 
tornou-se a última pessoa do 
mundo que sabia falar o idioma, 
depois da morte de sua irmã, em 
2003. 

“Com ela se foi uma parte 
importante da memória cultu-
ral do nosso povo”, escreveu no 
Twitter, Lidia Gonzales, filha de 
Calderón.

Também conhecido como 
yagan, o yamana foi um dos pri-
meiros idiomas nativos Sul ame-
ricanos a serem registados por 
missionários europeus e chegou 
a ser falado por algum tempo em 
assentamentos, nas Ilhas Malvi-
nas. 

Há poucos anos a Organi-
zação das Nações Unidas (ONU) 
alertou que a cada duas semanas, 
uma língua indígena desaparece 
no mundo. Cristina Calderón

Concurso Nº:34/OPSNV/2022-AIAS
CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES LOCAIS PARA PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE SANEAMENTO 

E DE CRIAÇÃO DE DEMANDA PARA SANEAMENTO FAMILIAR EM 7 VILAS DO PO75, LOTE ÚNICO:

Lote único (7 Vilas): Inharrime, Quissico, Lugela, Morrumbala, Namapa, Ancuabe e Balama

1. CONTEXTO

SNV-Organização Holandesa para o desenvolvimento, é uma organização não-lucrativa de desenvolvimento internacional. 

Fundada na Holanda há 50 anos, construímos uma presença local, a longo prazo em 39 dos países mais pobres na Ásia, África 

e América Latina. Acreditamos que ninguém deveria viver na pobreza. Dedicamo-nos a apoiar uma sociedade na qual todas 

as pessoas, independentemente de raça, classe ou gênero, têm da liberdade de procurar o seu desenvolvimento sustentável. O 

nosso foco é aumentar a renda das pessoas e oportunidades de emprego em sectores produtivos, como a agricultura, bem como 

melhorar o acesso a serviços básicos, como energia, água, saneamento e higiene com objetivo ajudar a cumprir a nossa missão.

2. OBJECTIVOS

A SNV faz parte do consórcio que está a implementar o projecto PO75 que visa melhorar as capacidades dos Operadores 

Secundários dos Sistemas de Abastecimento de Água e Saneamento, ao nível das vilas e Municípios. As actividades contempladas 

neste programa incluem participação e educação comunitária, apoio na construção de infra-estruturas de saneamento público 

e escolar, incluindo a criação de núcleos de saneamento escolar, suporte técnico na criação de grupos de saneamento das vilas, 

apoio na elaboração de planos de saneamento incluindo na sua aprovação, acompanhamento das actividades realizadas pelos 

artesãos. Todas as actividades são realizadas tanto nas comunidades como nas escolas nos distritos/municípios cobertos pelo 

programa.

3. ESCOPO DAS ACTIVIDADES

Neste contexto, a SNV pretende contratar um (1) provedor de serviços / organização local) na área social para realizar 

actividades de Participação e Educação Comunitária (PEC) em toda a extensão de 7 Vilas do PO75, com vista a maximizar os 

recursos humanos, financeiros e materiais para a implementação de actividades de mobilização das comunidades, criando maior 
impacto e uma base sólida para a sustentabilidade das infra-estruturas a construir e ou construídas, e a adopção de práticas 

seguras de higiene pessoal e colectiva, aumento da construção de latrinas familiares seguras usando material convencional e 

a dinamização de campanhas de promoção dos produtos de saneamento. Os Termos de Referência detalhados poderão ser 

solicitados através do e-mail abaixo.

4. SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS

Aos candidatos interessados e que satisfaçam os requisitos de acordo com os Termos de Referência, poderão preparar as suas 

propostas técnicas e financeiras e documentos de legalização como Alvará, Licença, Início de Actividades, NUIT, e enviar para o 
e-mail abaixo.

As propostas deverão ser submetidas via e-mail abaixo até mais tardar às 17.00 horas do dia 8 de Março de 2022. 

mzprocurement@snv.org 
1634
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CELSO JOAQUIM 
MAGODE

FALECEU
Os Vice-Reitores, Assessores, Directores, 
Chefes de Departamento, Docentes/Inves-
tigadores, Corpo Técnico Administrativo, 
Discentes e toda comunidade universitária da Universidade 
Joaquim Chissano comunicam com profunda mágoa e cons-
ternação o falecimento do Sr. CELSO JOAQUIM MAGODE, ir-
mão do Prof. Doutor José Mário Joaquim Magode, Reitor desta 
instituição, ocorrido no dia 18/2/2022, em Maputo, cujo funeral 
se realiza hoje, dia 22/2/2022, às 10.00 horas, no Cemitério de 
Michafutene, antecedido de missa de corpo presente, às 8.00 
horas, na capela do HCM. À família enlutada apresentam as 
mais sentidas condolências. Paz à sua alma. 

1986

GILBERTO MÁRIO 
CHAI-CHAI

FALECEU
É com grande pesar e dor que seus 
irmãos Eugénia, Marcelina, Maria, 
Briolange, Elisa, Amílcar, Águeda, 
Teles, Humberto, Cândida, Maria, Joaquina, Rosália, 
Lucas, Carlos, Artur e Fraklino, filhos Pelsínia, Brio-
lange, Isabel Lucas e demais familiares comunicam o 
desaparecimento físico do seu irmão, pai, tio, primo 
e avô GILBERTO MÁRIO CHAI-CHAI, ocorrido no dia 
19/2/2022, vítima de doença, cujas cerimónias fúnebres 
se realizam hoje, dia 22/2/2022, no Cemitério de Lhan-
guene, às 13.00 horas, antecedidas de velório na capela 

1952

GILBERTO MÁRIO 
CHAI-CHAI

(TIO GIL)

FALECEU
Sua cunhada Maria Nhantumbo 
Chai-Chai, filhos Vanda, Vasco e Rosivalda comu-
nicam com profunda mágoa o desaparecimento 
físico do seu cunhado, tio, pai e amigo GILBERTO 
MÁRIO CHAI-CHAI, ocorrido no dia 19/2/2022, vítima 
de doença, cujas cerimónias fúnebres se realizam 
hoje, dia 22/2/2022, no Cemitério de Lhanguene, às 
13.00 horas, antecedidas de velório às 12.30 horas, 
na capela do mesmo cemitério. Paz à sua alma.

1952

CELSO JOAQUIM 
MAGODE
FALECEU

É com profunda dor e cons-
ternação que a Chefe do Protocolo do 
Estado, Direcção e funcionários do Ga-
binete do Protocolo do Estado comu-
nicam o falecimento súbito do colega 
CELSO JOAQUIM MAGODE, ocorrido 
no dia 18/2/2022, em Maputo, cujo fune-
ral se realiza hoje, dia 22/2/2022, pelas 
10.00 horas, no Cemitério de Michafute-
ne, antecedido de velório às 8.00 horas, 
na capela do Hospital Central. À família 
enlutada endereçam as mais sentidas 
condolências. Paz à sua alma.

1628

ESTÊVÃO JÚLIO 
LICUSSA
FALECEU

Sua esposa Inês Pedro Mu-
gaduia, filhos Elsa Matânia, Orlando Júlio, 
Claudete Sílvia e Inês Cármen, cunha-
das Albertina e Adelina, netos Stephanie, 
Adérito, Magaly, Shanel, Liane e demais 
familiares comunicam com profunda dor 
e consternação o falecimento do seu ente 
querido ESTÊVÃO JÚLIO LICUSSA, ocorri-
do no dia 19/2/2022, na sua residência, víti-
ma de doença, cujo funeral se realiza hoje, 
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.

1644

ESTÊVÃO JÚLIO 
LICUSSA
FALECEU

A família Mazive, Arlindo 
Moisés Mazive, Leonel Mazive e Sónia Ma-
zive, netos Liane Mazive e Wanga Mbulo 
comunicam com profunda dor e conster-
nação 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 hoje, terça-feira, dia 
22/2/2022, pelas 11.00 horas, no Cemitério 
de Lhanguene, antecedido de velório, pe-
las 9.00 horas, na Paróquia Santo António 
da Polana, na cidade de Maputo. Que a 
sua alma descanse em paz.

1644

MARIA CLARA MARTA TIMÓTEO
(MINERA)

(7/9/1936-22/2/2021)

(1.º ANO DE ETERNA SAUDADE)
É impossível expressar a dor que causa a tua ausência. Faz 1 
ano que partiste para uma viagem sem regresso. As saudades 
que nós sentimos, esposo, filhos, genros, noras, netos e bisnetos, vão manter a 
tua voz sonante nos nossos ouvidos. Queremos que saibas que estarás sempre 
presente nos nossos corações e que as nossas vidas serão regidas pelos teus 
ensinamentos e virtudes. Paz à tua alma.       1637

ESTÊVÃO JÚLIO 
LICUSSA
FALECEU

Sua cunhada Albertina Muga-
duia, sobrinhos Alcinda, Luísa, 
Isabel, Albertina, Estêvão, Dinis, Inês e Orlanda 
comunicam com profunda dor e consternação o 
falecimento do seu ente querido ESTÊVÃO JÚLIO 
LICUSSA, ocorrido no dia 19/2/2022, na sua resi-
dência, cujo funeral se realiza hoje, dia 22/2/2022, 
às 11.00 horas, no Cemitério de Lhanguene, ante-
cedido de velório às 9.00 horas, na Paróquia Santo 
António da Polana. Paz à sua alma.

1976

ESTÊVÃO JÚLIO 
LICUSSA
FALECEU

A Direcção da Faculdade de 
Economia, docentes e CTA 
comunicam com profunda mágoa e consterna-
ção o falecimento do Doutor ESTÊVÃO JÚLIO 
LICUSSA, docente desta Faculdade, ocorrido 
no dia 19/2/2022, na sua residência, vítima de 
doença, cujo funeral se realiza hoje, terça-feira, 
dia 22/2/2022, às 11.00 horas, no Cemitério de 
Lhanguene, antecedido de velório às 9.00 horas, 
na Paróquia Santo António da Polana, na cidade 
de Maputo. Que a sua alma descanse em paz.

1614

GILBERTO MÁRIO 
CHAI-CHAI

FALECEU
Seus irmãos, cunhadas, so-
brinhos e filhos comunicam o 
desaparecimento físico do seu irmão, cunha-
do, tio e pai GILBERTO MÁRIO CHAI-CHAI, 
ocorrido no dia 19/2/2022, vítima de doença, 
cujo funeral se realiza hoje, dia 22/2/2022, no 
Cemitério de Lhanguene, pelas 13.00 horas, 
antecedido de velório na capela do mesmo 
cemitério, pelas 12.30 horas. Paz à sua alma.

1633

SANDRO 
CARVALHO DE 

JESUS MONTEIRO
FALECEU

A Presidente da Autoridade Tributária de Moçam-
bique, Directores, Delegados e funcionários em 
geral comunicam com profunda mágoa e cons-
ternação o falecimento do funcionário SANDRO 
CARVALHO DE JESUS MONTEIRO, vítima de 
doença, ocorrido no dia 19/2/2022, na cidade de 
Nampula, cujo funeral se realiza amanhã, quar-
ta-feira, dia 23/2/2022, em Nampula. À família 
enlutada as mais sentidas condolências. Paz à 
sua alma.            1622

SANDRO 
CARVALHO DE 

JESUS MONTEIRO
(MANO TCHUM) 

FALECEU
Sua esposa Aurora Guirrugo Monteiro, filhos Melvin, Ed-
ney, Edilene e Laiane, pais Pedro João Monteiro e Maria 
Teresa Monteiro, irmãos Mauro e Nadea vêm por este meio 
comunicar a partida inesperada do seu ente querido SAN-
DRO CARVALHO DE JESUS MONTEIRO, ocorrido no dia 
19/2/2022, na cidade de Nampula, vítima de doença, cujo 
funeral se realiza amanhã, quarta feira, dia 23/2/2022, no 
Cemitério Novo da Faina, antecedido de missa de corpo 
presente na Sé Catedral de Nampula, às 10.00 horas, Paz 
à sua alma.            66

ARMANDO 
ISAÍAS UBISSE

FALECEU
O Núcleo São Benedito comuni-
ca com profunda dor e conster-
nação o falecimento do seu membro ARMANDO 
ISAÍAS UBISSE, ocorrido no dia 20/2/2022 na sua 
residência, em Djuba, cujo funeral se realiza hoje, 
dia 22/2/2022, no Cemitério da Texlom, antecedido 
de missa na Igreja São Gabriel Arcanjo, na cidade 
da Matola, às 9.00 horas. Que a sua alma repouse 
em paz. À vovó Lúcia e família endereça as mais 
sentidas condolências.

1632
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VENDE-SE VENDE-SE

N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

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

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

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

FLAT tipo 3, com 2wc, garagem e anexo, 
num 2º andar, prédio pequeno e organi-
zado, vende-se por 10 500 000,00MT; 
flat tipo 3, com suite, cozinha moderna, 
no Condomínio Tivane, na Polana por 15 
000 000,00MT; flat tipo 2, num 2º andar, 
na Coop por 5 500 000,00MT. Contacto: 
87/84-4277003 ou 82-1387740, Dúlcio 
Novela.

1830

DUAS (2) dependências interligadas 
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

FÁBRICA de produção de água mine-
ral, em funcionamento, com maquinaria 
completa, localizada no distrito de Namaa-
cha, província de Maputo, vende-se por 
650 000USD. Contacto: 84-0427438/87-
0227439.  
1084

QUINTA no bairro Chinonanquila, 
Matola-Rio, Km-16, a 300m da Av. da 
Namaacha, espaço vedado com muro, 
vende-se por 10 000 000,00MT. Contacto: 
84-0427438/87-0227439. 1084

CASA tipo 3, bem conservada, num 
quintal de 12x24m, com WC dentro e 
fora, jardim, bem situada, na Matola “C”, 
vende-se por preço a combinar com o 
interessado. Contacto: 84-5632412.

1862

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

TIPO 2, num 1º andar, reabilitada, com 
2wc e parqueamento, no Alto Maé, 
vende-se por 4 500 000,00MT; tipo 1, 
num 3º andar, no Alto Maé por 2 300 
000,00MT; tipo 3, espaçosa, num 5º an-
dar, com 3wc, elevador e parqueamento, 
no Alto Maé por 5 500 000,00; tipo 2, num 
5º andar, com roupeiros e parqueamento, 
na Polana por 8 000 000,00MT. Contacto: 
84-5686242 ou 87-0057410, Daló.

1978

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

LOJA e sobre-loja, na Av. da Malhan-
galene, nº 753, arrenda-se. contacto: 
84-4833650, local.

1864

FLAT tipo 3, num 7º andar, com suite, 
no B. Central, arrenda-se por 28 000,00; 
flat tipo 3, num 2º andar, no Alto Maé 
por 25 000,00; flat tipo 3, num 3º andar, 
no B. Central por 30 000,00; flat tipo 3, 
num 2º andar, na Malhangalene por 28 
000,00; flat tipo 1, num 3º andar, na baixa 
por 17 000,00. Contacto: 84-3966886 ou 
82-5754440.

1944

TIPO 3, espaçosa, num 5º andar, com 
parqueamento, no Alto Maé, arrenda-se 
por 27 000,00MT; tipo 2, num 1º andar, 
com roupeiros, parqueamento e pronto 
a habitar, no Alto Maé por 28 000,00MT; 
tipo 3, luxuosa, num 1º andar, mobilada, 
com suite e garagem, na Polana por 
75 000,00MT; tipo 2, num 2º andar, no 
Alto Maé por 22 000,00MT. Contacto: 
84-5686242 ou 87-0057410.

1978

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

MAPUTO
SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO

SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE 
OLÍVIA GRAÇA DA COSTA CUNHA INGLÊS

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de um de Setembro de dois 
mil e vinte e um, exarada de folhas setenta verso a setenta e dois, do livro de notas 
para escrituras diversas número trezentos e sessenta e um, traço “B”, do Segundo 
Cartório Notarial de Maputo, perante mim, DANILO MOMADE BAY, Conservador e 
Notário Superior, em exercício no referido Cartório, foi celebrada uma Escritura de 
Habilitação de Herdeiros por óbito de OLÍVIA GRAÇA DA COSTA CUNHA INGLÊS, 
de quarenta e oito anos de idade, no estado de casada sob o regime de comunhão 
geral de bens com Pedro Augusto Inglês, de nacionalidade moçambicana, com 
última residência habitual no Bairro da Polana-Cimento “A”, filha de Joaquim João 
Miguel da Cunha e de Maria Luísa Romão Borges da Cunha.
Que a falecida não deixou testamento ou qualquer outra disposição da sua última 
vontade. Deixou como únicos e universais herdeiros de todos seus bens, seu esposo 
PEDRO AUGUSTO INGLÊS, viúvo, natural de Mugeba, que ocupa simultaneamente 
a posição de meeiro e seus filhos: ATIENO ISABEL DA COSTA INGLÊS, PEDRO 
AUGUSTO INGLÊS JÚNIOR, solteiros, menores e JOAQUIM MIGUEL DA COSTA 
INGLÊS, solteiro, maior, naturais da Beira.
Que segundo a lei não há quem com eles possa concorrer a esta sucessão. Que da 
herança fazem parte bens móveis e imóveis, incluindo contas bancárias.

Está Conforme

Maputo, aos 8 de Fevereiro de 2022

O Notário
(Ilegível)

1961

HORÁCIO ALBERTO 
JOAQUIM

FALECEU
O Conselho de Administração, Comissão Exe-
cutiva e trabalhadores da Portos do Norte, SA 
comunicam com profunda dor e consternação 
o falecimento do seu colaborador HORÁCIO AL-
BERTO JOAQUIM, ocorrido no dia 21/2/2022, no
Hospital Distrital de Nacala, vítima de doença,
cujo funeral se realiza hoje, dia 22/2/2022, às
10.00 horas, no Cemitério Municipal de Nacala-
-Porto. A Portos do Norte, SA endereça à família
enlutada as mais sentidas condolências. Paz à 
sua alma.                                  1987

JOSSIAS EZEQUIEL 
CHACHINE

FALECEU
Sua esposa Aida Faela, filhos Mari-
nela, Edson, Leyla, Dilcia, Ezequiel, 
Jéssica, Odete, Jossias Júnior e Éri-
co Chachine, irmãos, noras, genros, netos e demais 
familiares comunicam com profunda dor e tristeza 
o falecimento de JOSSIAS EZEQUIEL CHACHINE,
ocorrido no dia 19/2/2022, cujo velório se realiza na
capela do HCM, amanhã, quarta-feira, às 13.00 horas,
e o funeral na quinta-feira, dia 24/2/2022, em Nhacutse-
-Chongoene, província de Gaza, antecedido de missa
de corpo presente às 8.00 horas, na Paróquia São Mi-
guel Arcanjo de Nhacutse. Paz à sua alma.  1983

GLÓRIA PAULINO 
LANGA
FALECEU

Seus amigos Gisele Chiconela, 
Pack dos Santos, Mauro Anifo, 
Mohamed Kaba, Sérgio Narcy, Ân-
gelo Gabriel, Nádia Julaia, Mamikie Mahone, Nércia 
Boane, Assane Langa, Vilma Gadaga, Eddie dos 
Santos e demais familiares comunicam o falecimen-
to do seu ente querido GLÓRIA PAULINO LANGA, 
ocorrido no dia 19/2/2022, cujo funeral se realiza 
hoje, dia 22/2/2022, pelas 11.00 horas, no Cemitério 
de Lhanguene, antecedido de velório na capela do 
HCM, pelas 9.00 horas. Paz à sua alma!                1642

JOSÉ ANTÓNIO 
CUAMBA
FALECEU

Sua esposa Fernanda, filhos 
Abrão, Lindoca, Aclimia, Beli-
chour, Yolanda, Carmen, Lucília 
e Guedes, irmãos cunhados, genros, noras, 
netos e demais familiares comunicam o fale-
cimento do seu ente querido JOSÉ ANTÓNIO 
CUAMBA, ocorrido no dia 19/2/2022, cujo funeral 
se realiza amanhã, dia 23/2/2022, às 10.00 horas, 
no Cemitério de Lhanguene, antecedido de ve-
lório na sua residência, no Bairro do Jardim, às 
8.00 horas. Descanse em paz.     1639

ARMANDO ISAÍAS 
UBISSE
FALECEU

Sua esposa Lúcia Banze Ubisse, fi-
lhos Olívia Ubisse e Adriano Ubisse, 
genro Leonardo, nora Paula Peho, 
netos Gilberto, Nhelete, Nelson, Kuane, Eliana e Kécia, 
bisnetos Alícia e Kylian, tristemente anunciam o faleci-
mento de ARMANDO ISAÍAS UBISSE, ocorrido no dia 
20/2/2022, na sua residência, na Matola (Juba), vítima 
de doença, cujo funeral se realiza amanhã, terça-feira, 
dia 22/2/2022, pelas 11.00 horas, no Cemitério da Te-
xlom, Matola, antecedido de missa de corpo presente, 
na Paróquia Nossa Senhora do Amparo, na Matola 700, 
pelas 9.00 horas. Pai, com a sua partida, sentiremos 
muito a sua falta. Que sua
alma repouse em paz. 1601

NUNO ALEXANDRE 
MANHIÇA

(2.º ano de eterna saudade)

Um dia a saudade deixa de ser dor 
e vira história para contar e guardar 
para sempre. NUNO MANHIÇA, sim, é eterno, den-
tro de nós. Esposa, filhos, mãe, irmãos, cunhados, 
primos e sobrinhos recordam hoje a passagem 
do 2º ano de eterna saudade.

1964

CLEMENTE 
FRANCISCO DIJA

FALECEU
Sua filha Cidália Clemente Dija Hussene, 
netos Ian Satar e Salia Satar comunicam 
com profunda dor e consternação o falecimento do seu 
pai e avô CLEMENTE FRANCISCO DIJA, ocorrido no 
dia 21/2/2022, no Hospital Central de Nampula, vítima 
de doença. Que a sua alma descanse em paz.

65

CLEMENTE 
FRANCISCO DIJA

FALECEU
Seus filhos Alzira Dija, Adérito Dija, Ro-
lando Dija, Assunção Dija, Cidália Dija e 
Délio Dija comunicam com profunda dor e consterna-
ção o falecimento do seu pai CLEMENTE FRANCISCO 
DIJA, ocorrido no dia 21/2/2022, no HCN, vítima de 
doença. Que a sua alma descanse em paz.

65

GLÓRIA PAULINO 
LANGA
FALECEU

Seus pais Alice Ângelo Covele, Samuel 
dos Anjos Tembe e demais familiares 
comunicam com profunda mágoa e consternação o desa-
parecimento físico da sua filha GLÓRIA PAULINO LANGA, 
cujo funeral se realiza hoje, dia 22/2/2022, no Cemitério 
de Lhanguene, às 11.00 horas, antecedido de velório na 
capela do HCM, às 9.00 horas. Paz à sua alma.

1946

GLÓRIA PAULINO 
LANGA
(LOLITA)

FALECEU
Sua avó Celeste Simbine, tios Felisberto, Judite, Dinis, Luordes, 
Elvira, Teresa, Joaquim Cláudio, Adelaide, Hortência, Eulália e 
demais famiares comunicam o falecimento  do seu ente querido 
GLÓRIA PAULINO LANGA, ocorrido no dia 19/2/2022, no HCM, 
vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 22/2/2022, pelas 
11.00 horas, no Cemitério de Lhanguene, antecedido de velório na 
capela do HCM, pelas 9.00 horas. Paz à sua alma.

CELSO JOAQUIM MAGODE
FALECEU

Com percepção de perda irreparável, dor e profunda má-
goa por parte da mãe, filhos, irmãos e demais familiares 
a família Magode comunica o falecimento ocorrido no dia 
18/2/2022, de CELSO JOAQUIM MAGODE, por motivo de 
morte súbita, cujo funeral se realiza hoje, 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.

PEDRO AMÓS CAMBULA
(1.º ano de eterna saudade)

Seus filhos, netos, irmãos, noiva e família Cambula co-
municam que, por ocasião da passagem do 1.º ano do 
desaparecimento físico do ente querido PEDRO AMÓS 
CAMBULA, será realizada em sua memória e homenagem 
um culto de celebração no dia 26/2/2022, (sábado) na sua residência, na 
KaTembe pelas 10.00 horas, precedida da deposição de flores às 9.00 
horas, no Cemitério de Lhanguene. Paz à sua alma.          1643

JOSÉ SALOMÃO MAGAIA
FALECEU

O Conselho de Administração da Electricidade de Moçambique, 
EP, Comité da empresa e trabalhadores em geral comunicam 
com profunda mágoa e consternação o falecimento do Sr. JOSÉ 
SALOMÃO MAGAIA, pai do Sr. André Magaia, afecto à Direcção 
de Serviços Gerais, ocorrido no dia 19/2/2022, vítima de doença, 
cujo funeral se realiza hoje, terça-feira, dia 22/2/2022, às 10.00 horas, no Cemitério 
Municipal de Minkadjuine, na KaTembe, antecedido de velório às 8.30 horas, na sua 
residência, sita no Bairro Chali, quarteirão 6, Licuacuene-KaTembe. À família enlutada 
apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.   1638
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O 
CAMPEÃO europeu, 
Chelsea, recebe hoje o 
Lille, a partir das 22.00 
horas, em desafio dos 
oitavos-de-final da 

Liga dos Campeões europeus. 
Noutro encontro, à mesma 
hora, o Villarreal enfrenta no 
Estádio La Cerâmica o gigante 
italiano Juventus. 

 A equipa londrina orienta-
da por Thomas Tuchel perdeu 
o primeiro lugar do seu grupo
na última jornada na Fase de
Grupos, mas fez o suficiente
para chegar à fase a eliminar.
Tudo o que técnico alemão
“toca parece virar ouro” e o
seu conjunto tem sido um re-
galo para os olhos de qualquer
um. No entanto, ao deixar
escapar o primeiro lugar do
Grupo “H”, o Chelsea terá de
redescobrir a implacável efi-
ciência que mostrou na fase
a eliminar da época passada,
ainda que continue a ser pre-
ciso algo especial para detê-
-los.

Algo surpreendente, o
Chelsea foi uma das equipas
com menos faltas sofridas na
fase de grupos e o eliminado
Shakhtar teve o mesmo nú-
mero mínimo de cartões ama-
relos (sete).

O Lille, por sua vez, re-
cuperou de um início menos 
bom e conseguiu chegar aos 

LIGA DOS CAMPEÕES EUROPEUS

Campeão contra
surpresa Lille

Lille e Chelsea encontraram-se na época 2019-2020

oitavos-de-final pela primei-
ra vez em 15 anos. Conquistou 
dois pontos nos primeiros três 
jogos da fase de grupos, antes 
de somar três vitórias segui-
das e garantir o topo do grupo, 
ganhando assim impulso para 
o tão esperado regresso à fase
a eliminar. Só por uma vez o 
campeão francês conseguiu 
chegar aos oitavos-de-fi-
nal, em 2006/07, tendo sido 

eliminado pelo Manchester 
United.

O encontro de Turim co-
loca frente-a-frente duas 
equipas que a nível interno 
não têm impressionado esta 
época, mas o hino da “Cham-
pions” despertou algo em 
ambas. O Villarreal guardou 
o melhor para a parte final da
fase de grupos, com uma vitó-
ria por 3-2 no terreno da Ata-

lanta a selar o apuramento. Já 
com a Juventus foi o oposto, 
qualificando-se ao vencer os 
primeiros quatro jogos.

A derrota por 4-0 no ter-
reno do Chelsea foi a única 
mancha numa fase de grupos 
perfeita da equipa de Mas-
similiano Allegri, que jogou 
melhor na Europa do que na 
Serie “A” na primeira metade 
da época.

UM festival de Stephen Curry, 
autor 16 triplos e 50 pontos, mar-
cou no último domingo a 71.ª 
edição do All Star Game da Liga 
norte-americana de basquetebol 
(NBA), que terminou pela quinta 
vez consecutiva com a vitória do 
“Team LeBron”. 

Em Cleveland, num jogo em 
que, como é habitual, pratica-
mente só se defendeu no curto 
quarto período, o base dos Gol-
den State Warriors foi quem mais 
“brilhou”, com triplos para todos 
os gostos, para superar por sete 
o anterior recorde no “jogo das
estrelas”, que pertencia a Paul
George, com nove, em 2016.

A Curry, que ganhou, natu-
ralmente, o troféu Kobe Bryant, 
para o “Jogador Mais Valioso” 
(MVP) do encontro, só faltou 
superar o recorde de pontos, de 
Anthony Davis (52, em 2017), o 
que não conseguiu porque fa-
lhou vários lançamentos na parte 
final. O “30” dos Warriors acer-
tou, ainda assim, 16 dos 27 “tri-
plos” tentados (59,3%), mais 
um lançamento de dois pontos, 
em três, juntando ainda cinco 
ressaltos, duas assistências, dois 
desarmes de lançamento e um 
roubo de bola. Foi assim a gran-
de figura do “Team LeBron”, que 
se impôs por 163-160 ao “Team 
Durant”, num jogo em que, no 
último período, se chegou com a 

NBA

Curry dá um “show” de triplos

equipa do ausente Kevin Durant 
a vencer por 139-138, chegando 
a entendimento que ganharia o 
encontro a equipa que chegasse 
primeiro aos 163 pontos.

O triunfo foi selado por Le-
Bron James, que, no seu 18.º All 
Star Game - está a um dos 19 de 
Kareem Abdul-Jabbar - termi-
nou o embate com 24 pontos, 
oito assistências, seis ressaltos, 
três roubos de bola e um desarme 
de lançamento.

Na equipa vencedora, desta-
que ainda para os 30 pontos, 12 
ressaltos, seis assistências, três 
roubos de bola e um desarme 
de lançamento do grego Giannis 

Antetokounmpo, um daqueles 
jogadores que leva sempre a sério 
qualquer jogo.

Do outro lado, esteve um 
jogador à sua imagem, o poste 
camaronês Joel Embiid, que fez 
tudo para ser o MVP, terminando 
o encontro com 36 pontos, com
14 em 20 nos “tiros” de campo -
cinco em oito nos triplos -, dez
ressaltos e quatro assistências.

Os suplentes Devin Booker 
(20 pontos), Lamelo Ball (18), 
Dejounte Murray (17) e Trae 
Young (13 e dez assistências) se-
cundaram Embiid.

Destaque ainda para a cele-
bração dos 76 (75+1) melhores 

jogadores da história da NBA - 
escolhidos nos 75 anos da com-
petição -, que foram apresen-
tados ao intervalo, merecendo 
destaque a ovação a Kobe Bryant 
e a presença de Michael Jordan, 
que, como melhor de sempre, foi 
o último a entrar no palco.

Entre os jogadores inicial-
mente convocados, Kevin Du-
rant esteve ausente devido à 
morte de uma avó, mas não jo-
garia devido a lesão, motivo pelo 
qual também não actuaram Ja-
mes Harden e Draymond Green, 
enquanto Chris Paul, também 
por estar lesionado, disputou 
apenas 2.19 minutos.

Neymar pensa em despedir-se nos EUA
COM contrato por mais três anos e 
meio, a vida de Neymar até 2025 deve 
passar por Paris, mas depois desse pe-
ríodo será uma incógnita.

Ainda com o contrato em curso, o 
“astro” do Paris Saint-Germain “pisca” 
o olho à MLS, campeonato norte-ame-
ricano de futebol.

“Tenho dúvidas sobre a possibili-
dade de voltar a jogar no Brasil. Tenho 
vontade de jogar, pelo menos uma épo-

ca nos Estados Unidos. Lá, o campeo-
nato é curto e há três meses de férias”, 
afirmou o internacional brasileiro, no 
podcast “Fenómenos”.

Aos 30 anos de idade, Neymar ain-
da não pensa na reforma: “Eu brinco 
muito com os meus amigos. Com 32 
acredito que ainda estarei bem. Não 
sei, sinceramente, quando termina a 
carreira. Enquanto estiver bem física e 
mentalmente irei jogar”, disse, acres-

centando que “de corpo estou exce-
lente e acho que ainda vou conseguir 
estar assim mais uns aninhos. A ca-
beça é que é o mais importante. Tem 
que estar sempre bem. Não tracei uma 
idade para deixar o futebol. Tenho 
contrato aqui no PSG até aos 34 anos. 
Pelo menos até essa altura vou jogar”, 
atirou Neymar, tendo revelado ainda 
que quando deixar de jogar o futuro 
não deverá passar pelo futebol.

O INTER de Milão falhou o 
assalto à liderança da Serie 
A. Após o empate do Milan
(2-2) em Salerno, a equipa
de Simone Inzaghi foi derro-
tada em casa pela Sassuolo,
por 0-2, falhando o regresso
ao primeiro lugar. Giacomo
Raspadori, oito minutos, e
Gianluca Scamacca, aos 26,
apontaram, ainda na primeira
parte, os dois golos da vitó-
ria do conjunto visitante, que
após o empate (2-2) com a
Roma voltou a travar uma das
equipas de topo do campeo-
nato italiano. Nos descontos,
o Inter ainda marcou mas o
golo foi anulado pelo VAR por
toque da bola com a mão.

Desta forma, e apesar de 
ainda ter um jogo em atraso, 
o Inter, que não vence há três
jornadas, continua no segundo
lugar com 54 pontos, a dois do
Milan. A Sassuolo está no 11.º
lugar, com 33 pontos.

PORTO SEGUNDA

SEIS PONTOS DE 

VANTAGEM

Um golo solitário de Evanil-
son permitiu ao FC Porto bater 
o Moreirense e voltar aos triun-
fos na Liga, pelo que mantém a
distância de seis pontos para o
Sporting, mais directo perse-
guidor na discussão pelo título.

LIGAS EUROPEIAS DE FUTEBOL

Inter não aproveita
queda do rival Milan

Os portistas elevaram, ainda, 
para 12 pontos a vantagem so-
bre o Benfica, terceiro classifi-
cado.

Os “dragões” exerceram 
claro ascendente na partida, 
assumindo o jogo no meio-
-campo ofensivo, culminan-
do este domínio com o golo
de Evanilson, na sequência de
uma boa jogada de Taremi, que 
assistiu o companheiro.

Curioso comportamento 
do iraniano, que está envolvido 
em 50 por cento dos últimos 18 

golos dos azuis e brancos, com 
cinco golos e quatro assistên-
cias.

A partir deste momento, os 
cónegos jogaram de forma mais 
descomplexada e subiram no 
terreno, chegando a reclamar 
uma grande penalidade, com o 
árbitro Luís Godinho a recorrer 
ao VAR e a assinalar uma falta 
anterior de Yan Matheus sobre 
Fábio Cardoso.

No segundo parte, o maior 
tempo de bola do FC Porto 
manteve-se, mas as jogadas de 

perigo rarearam junto à baliza 
de Pasinato.

O conjunto de Ricardo Sá 
Pinto não abdicou de rápidas 
transições e conseguiu, num 
primeiro momento, retirar 
Grujic do relvado e na sequên-
cia do livre André Luís atirou à 
trave da baliza de Diogo Costa. 
Já em tempo de compensação, 
o guarda-redes dos portistas
fez a mancha, negando uma
investida de Derik, em mais
um momento de perigo do
conjunto da casa.

Jogos de Inverno esquecidos pelo mundo
ENCERRAMENTO dos Jogos de 
Inverno marcou um duplo êxi-
to da China, na organização e 
nas medalhas, numa edição es-
quecida pelo resto do mundo. 
O boicote diplomático liderado 
pelos EUA e a ameaça de guerra 
na Europa puseram os Jogos de 
Inverno em segundo plano. A 
ameaça da Covid-19 e o doping 
de Valieva foram os principais 
temas.

Com duas cerimónias visto-
sas, a de encerramento girando 
em torno do floco de neve no 

centro do Estádio do Ninho de 
Pássaro, a China despediu-se de 
duas semanas de Jogos Olímpi-
cos de Inverno resistindo a todas 
as acusações de propaganda, ao 
fantasma do boicote diplomáti-
co inicial e ao caso de doping que 
envolveu a russa Kamila Valieva, 
da patinagem artística.

A China, além do êxito des-
portivo inesperado - 15 meda-
lhas são o melhor desempenho 
de sempre numa tabela liderada 
pela Noruega (37) -, conseguiu 
ter controlo sobre a pandemia, 

só permitindo o público local e 
apostando na testagem massi-
va. Ninguém se atreveu a usar o 
pódio para manifestações a favor 
dos direitos humanos, enquanto 
a tenista Peng Shuai reapareceu 
para se encontrar com o presi-
dente do Comité Olímpico In-
ternacional, Thomas Bach, mas 
a negar ter sido vítima de abuso 
sexual.

Para contrastar com o êxito 
interno, do qual o presidente Xi 
Jinping saiu reforçado, a edição 
de Beijing-2022 foi praticamen-

te esquecida no resto do mun-
do, face à possibilidade de uma 
guerra entre Ucrânia e Rússia. 
A tensão entre os dois países 
terá motivado a mensagem de 
paz lançada por Bach, além do 
apelo a um acesso igualitário 
a vacinas contra a Covid-19. 
“O poder unificador dos Jogos 
Olímpicos é maior do que as 
forças que nos possam dividir. 
Oxalá todos os líderes políticos 
se inspirem no vosso exemplo 
de solidariedade e paz”, disse o 
presidente do COI.
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Pratique as 3 medidas de prevenção: use a máscara, lave as 
mãos com água e sabão com frequência ou use um desin-
fectante a base de álcool a 70% e mantenha uma distância 

de pelo menos 2 metros das outras pessoas

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
___________

MINISTÉRIO DE TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO NIASSA

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Concursos
Instituto Nacional de Segurança Social, Delegação Provincial de Niassa convida pessoas singulares, colectivas, nacionais, interessadas e que reúnam os requisitos de 

elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para os concursos discriminados na tabela abaixo:

Ordem
Modalidade de 
Contratação e 

respectiva referencia 

Objecto do 
Concurso

Concorrentes elegíveis

Data e hora – limite de 
entrega de documentos 

de qualificação e 
propostas

Data e hora de abertura 
de documentos 

de qualificação e 
Propostas 

Validade das 
propostas

Garantia 
Provisória

1

Concurso Publico nº01 

/INSS/DPNI/UGEA/

C.P/042/2022

Prestação de serviço 

de segurança privada

Pessoas singulares ou 

colectivas, nacionais 

interessadas e que 

reúnem os requisitos 

15/3/2022

9.00 horas

15/3/2022

9.15 horas

60 dias   Dispensada 

02

Concurso Publico nº02 

/INSS/DPNI/UGEA/

C.P/042/22

Serviço de catering e 

eventos

Pessoas singulares ou 

colectivas, nacionais 

interessadas e que 

reúnem os requisitos

15/3/2022

11.00 horas

15/3/2022

11.15 horas

60 dias   Dispensada 

03

Concurso Publico nº03 

/INSS/DPNI/UGEA/

C.P/042/22

Prestação de serviço 

de reparação e 

fornecimento de 

acessórios para 

viaturas

Pessoas singulares ou 

colectivas, nacionais 

interessadas e que 

reúnem os requisitos 

15/3/2022

13.00 horas

15/3/2022

13.15 horas

60 dias   Dispensada 

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concursos ou adquirí-los na Delegação Provincial do INSS do Niassa em 

Lichinga, Av. Travessia da Juventude, R/C, Telefone 27121106/7 pela importância não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais) devendo depositar na conta nº 

21132809 – INSS- Delegação Provincial do Niassa – Administração para cada conjunto. 

1. As propostas deverão ser entregues no endereço acima e serão abertas em sessão pública na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

2. 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.

Lichinga, Fevereiro de 2022

Autoridade Competente

(Ilegível)
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S
ERÃO conhecidos esta 
semana os 25 convoca-
dos da Selecção Nacional 
de futebol, os Mambas”, 
para os jogos frente às suas 

congéneres da Mauritânia e Lí-
bia nos dias 23 e 26 de Março 
próximo.

Trata-se de dois desafios de 
carácter particular inseridos na 
Data-FIFA que terão lugar na 
capital da Mauritânia, Nouack-
chott, e que servirão de prepa-
ração do combinado nacional 
para as eliminatórias de acesso 
ao CAN-2023, que arrancam 
em Junho, com quatro jogos 
num intervalo de 15 dias.

Com efeito, entre quinta e 
sexta-feira, será anunciada a 
lista dos convocados há sensi-
velmente três semanas da via-
gem da capital da Mauritânia 
que, em princípio, será no dia 
20, com jogadores que actuam 
intramuros e na vizinha África 
do Sul.

Os jogadores que militam 
na Europa e no Egipto, como é 
o caso de Luís Miquissone, só

Convocatória dos “Mambas”
será conhecida esta semana

“Mambas” buscam, no Magrebe, estofo para chegar ao CAN-2023

entre Vulcano e Ferroviário das 
Mahotas.

A terceira jornada terá lugar 
próximo fim-de-semana, jo-
gando na Série “A” o 1.° de Maio  
frente ao Black Bulls, no campo 
do Tchumene,  a partir das 16.15 
horas, e o  campo do Matchedje 
acolhe o Racing-Estrela Verme-
lha, que terá lugar, às 14.15 horas. 
Logo a seguir, no mesmo recinto, 
os “militares” enfrentarão o Vul-
cano.

No Estádio da Machava, às 
14.15 horas, o Ferroviário das 
Mahotas vai bater-se com o lí-

der Maxaquene. No domingo, a 
partir das 16.15 horas, no mesmo 
campo, jogam Desportivo e Fer-
roviário.

Para a Série”B”, no campo 
do Tchumene, às 14.00 horas 
de próximo sábado,  Águias Es-
peciais defronta o Mahafil, e no 
campo do Costa do Sol, a par-
tir das 14.15 horas, Académica 
enfrenta Liga Desportiva, antes 
de Nacional medir forças com o 
Costa do Sol. No campo do Ma-
tchedje, a partir das 14.15 horas, 
Racing terá pela frente o Estrela 
Vermelha.

LIGA JOGABETS

Liga e Racing fecham 
hoje segunda jornada
AS equipas da Liga Desportiva e 
Racing completam hoje, a par-
tir das 15.30 horas, no campo do 
Black Bulls (Tchumene), a dis-
puta da segunda jornada da Série 
“B” do Campeonato de Futebol 
da Cidade de Maputo - Liga Jo-
gabets. 

A Liga Desportiva e Racing 
chegam a este jogo depois de 
perder na jornada inaugural. A 
Liga foi derrotada pelo Costa do 
Sol, por um a zero, enquanto o 
Racing foi vencido pelas Águias 
Especiais(3-1).

Esta série é liderada pelo  
Costa do Sol, com seis pontos. 
Domingo, os “canarinhos” 
bateram Académica por 1-0, 
repetindo a dose mínima da 
vitória na estreia diante da Liga 
Desportiva. O Clube Estrela 
Vermelha empatou sem golos 
com Águias Especiais, mes-
mo desfecho da partida entre 
Mahafil e Nacional. 

Referir que o Maxaquene li-
dera a Série “A”, após vencer o 
Desportivo por 2-0. É seguido 
pela Black Bulls que puniu se-
veramente o Matchedje, por 
6-1. Os “touros” somam agora 
quatro pontos, os mesmo do 
Ferroviário de Maputo, vitorio-
so por 3-0 sobre o 1.° de Maio. 
Outro desafio desta série ter-
minou empatado a dois golos 

HÓQUEI EM PATINS - TAÇA DE PORTUGAL

Marinho assina quatro golos
mas Alenquer é eliminado
O HOQUISTA moçambicano, Marinho, 
esteve em grande no jogo com o Porto, 
actual campeão do mundo de clubes, ao 
apontar três golos, sábado, nos oitavos-
-de-final da Taça de Portugal. Todavia,
o seu desempenho brilhante foi insu-
ficiente para evitar a derrota (10-7) e a
consequente eliminação do seu Alenquer 
e Benfica da segunda mais prestigiado
prova do calendário do hóquei em patins 
luso.

O guarda-redes moçambicano, Igor 
Alves, também esteve em campo defen-
dendo as cores do Alenquer. 

O Alenquer, que jogava em casa, en-
trou a todo o gás e rapidamente se co-
locou na frente do marcador, com dois 
golos do internacional moçambicano, 
Mário Rodrigues, O FC Porto reagiu por 
Carlo di Benedetto (2-1), só que Francis-
co Contins marcou de novo para a equipa 
da casa (3-1). Xavi Barroso reduziu pouco 
depois (3-2) mas Mário Rodrigues fez o 
“hatrick” a fechar a primeira parte, colo-
cando o Alenquer e Benfica a vencer por 
4-2 ao intervalo.

No segundo tempo os “dragões” 
apostaram tudo no ataque, mas foi a for-

mação da casa a primeira a marcar, por 
Francisco Contins (5-2). Tomás Mena 
voltou a reduzir para os portistas (5-3), 
mas o Alenquer e Benfica respondeu de 
imediato com mais um golo de Contins 
(6-3). A 15 minutos do final da parti-
da, Mário Rodrigues dilatou a vantagem 
surpreendente para a equipa do segundo 
escalão (7-3), seguindo-se de imediata a 
reação portista, por Carlo di Benedetto 
(7-4), Xavi Barroso (7-5), Telmo Pinto 
(7-6), até Di Benedetto fazer o empate a 
três minutos do fim (7-7). Até ao fim não 
houve mais golos neste jogo de loucos, 

com a decisão da eliminatória a seguir 
para o prolongamento.

No tempo extra, Ezequiel Mena co-
locou o FC Porto pela primeira vez na 
frente (8-7) do marcador. O FC Porto 
dominou até ao fim, havendo ainda tem-
po para mais dois golos de Di Benedetto 
(9-7 e 10-7). Marinho despediu-se da 
Taça, mas pode-se dar por satisfeito por 
ser agora o líder dos marcadores com dez 
tentos apontados.

Por seu turno, o Valongo de Nuno 
Araújo foi também eliminado diante do 
Benfica por 5-1.

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO

A vez de Reinildo
depois de Simão

foi além de um empate a uma 
bola com o Mónaco em jogo da 
25.ª jornada da Liga Francesa. 

O Bordéus esteve a ganhar 
desde os 22 minutos, com golo 
de Oudin, mas deixou-se empa-
tar aos 67 minutos através de um 
auto-golo de Marcelo.

O Bordéus continua, assim, 
no 20.° e último lugar com 21 
pontos. 

Já o Baroka FC, com Kambala 
de início (foi substituído aos 75 
minutos), teve uma tarde de do-
mingo para esquecer ao ser go-
leado pelo Sekhukhune United, 
por 4-0, em jogo da 21.ª jornada 
da I Liga da África do Sul.

O Baroka segue no 20.° e úl-
timo lugar com 14 pontos. 
MADEIRENSE 
SURPREENDIDOS

O Marítimo de Zainadine Jr 
e Clésio perdeu, em casa, diante 
do Famalicão 1-0, na 23.ª jornada 
da Liga Portuguesa, depois de na 
ronda anterior ter batido, fora, o 
Arouca por 3-0. Zainadine Jr ali-
nhou de início, enquanto Clésio 
entrou aos 72 minutos.  

O Marítimo está em nono lu-
gar com 28 pontos.
BRUNO LANGA
MARCA PASSO

O Chaves de Bruno Langa 
atrasou-se na corrida pela subida 
à I Liga, ao empatar a zero no re-
duto do FC Porto “B”, em jogo a 
contar para a 23.ª jornada da Liga 
Portuguesa.

Com este empate, a equipa 
flaviense ocupa o quarto lugar 
com 43 pontos, os mesmos do 
Benfica “B” e do Feirense. O Casa 
Pia lidera com 46 pontos.

Reinildo vai estar pela primeira vez nos “oitavos” da Liga dos Campeões

se juntarão ao grupo em Nou-
ackchott e de lá regressarão 
aos seus clubes, segundo deu 
a conhecer o vice-presidente 

da Federação Moçambicana de 
futebol para as selecções nacio-
nais, Martinho Mucuana, mais 
conhecido por Paito.

Um dado curioso avança-
do por Paito é que ainda não há 
certezas se haverá espaço para 
algumas sessões de treino em 
Maputo, devido à escassez de 
tempo (a semana-FIFA começa 
no dia 21 de Março e prolonga-
-se até ao dia 29), pois os clu-
bes, que nesse momento vão
estar em competições não serão 

obrigados a ceder atletas antes 
da Data-FIFA.

“Teremos uma reunião de 
direcção, na quinta-feira, para 
discutir um e outro aspecto re-
lacionado com esta operação. 
Ainda não temos certeza se ha-
verá ou não treinos em Maputo. 
É possível que toda a preparação 
aconteça na Mauritânia quando 
todo o grupo estiver completo. 
Alguns detalhes serão concer-
tados com o seleccionador na-
cional, Chiquinho Conde, que 
neste momento encontra-se 
em Portugal (onde reside)”, 
adiantou.

Outro aspecto sobre este 
“dossier” ainda não estar con-
cluído  está relacionado com a 
data de partida para Mauritâ-
nia. O vice-presidente diz que 
a FMF está à procura das rotas 
mais flexíveis e menos desgas-
tantes. A primeira data encon-
trada para a viagem era 20 de 
Março para que até ao final do 
dia seguinte a comitiva esteja 
naquele país.

Os “Mambas” jogam com 
Mauritânia a 23 e a 26 Março 
medem forças com a Líbia. Com 
os mauritanos será o primeiro 
jogo de sempre entre as duas 
selecções, sendo com os líbios, 
o terceiro.

A NOITE de amanhã, quarta-fei-
ra, será ao que tudo indica mais 
uma daquelas que importará 
assinalar no futebol nacional. 
Tudo porque o lateral esquerdo, 
Reinildo Mandava, pode tor-
nar-se no segundo futebolista 
moçambicano a disputar os oi-
tavos-de-final da Liga dos Cam-
peões, depois de Simão Mathe 
na época 2008-2009, envergan-
do a camisola do Panathinaikos 
da Grécia.

Reinildo, que em Janeiro 
mudou-se do Lille para o Atlé-
tico de Madrid, está convoca-
do para o jogo amanhã diante 
do Manchester United e só um 
contratempo de última hora o 
pode afastar desse jogo impor-
tante para os “colchoneros”. A 
julgar por aquilo que foi dado a 
observar nos últimos dois jogos, 
o internacional moçambicano
deverá alinhar de início, à se-
melhança do que aconteceu nos
jogos com o Levante e o Osasu-
na, a contar para o campeonato
espanhol.

Caso o Atlético, que efectua 
a primeira “mão” em casa, no 
Wanda Metropolitano,  siga para 
os quartos-de-final, Reinildo 
tornar-se-à no primeiro joga-
dor moçambicano a disputar os 
quartos-de-final da mais im-
portante competição europeia 
de clubes, visto que o Panathi-
naikos de Simão Mathe não foi 
além dos “oitavos”, tendo sido 
eliminado, na altura, pelo Villar-
real da Espanha.  Refira-se que 
Reinildo já disputou por uma 
vez a Liga dos Campeões. Foi ao 
serviço do Lille na temporada 
2019-2020, tendo o actual cam-
peão francês feito uma desas-
trosa campanha na fase de gru-
pos ao terminar em último com 
apenas um ponto. De notar que, 
na presente temporada, o defesa 
esquerdo representou na fase de 
grupos o Lille, tendo contribuí-
do para a qualificação do clube 
do Norte da França, que também 
estará nos “oitavos”.
MEXER E KAMBALA 
EM SITUAÇÃO DELICADA

Importa realçar que, a vida 
de Mexer e Kambala além-fron-
teira não está fácil. Ambos estão, 
neste momento, na zona de des-
promoção e as esperanças de se 
“safarem” vão ficando cada vez 
mais escassas a cada jornada dis-
putada. 

O Bordéus, que voltou a pre-
terir dos préstimos de Mexer, não 



COMPROMISSO COM OS FACTOS

SAIBA O QUE ACONTECE

NA SUA CIDADE OU VILA AUTÁRQUICA

ADQUIRA O SEU JORNAL
NO PONTO DE VENDA MAIS PRÓXIMO Director: LÁZARO MANHIÇA  l  Edição N.º  31.541 l Terça-feira, 22 de Fevereiro de 2022 l  www.jornalnoticias.co.mz  l  jornalnoticias@snoticias.co.mz  l  30,00MT

Todos podemos apanhar a Covid-19, não importa a 
idade, a raça e principalmente onde vivemos

OS talibãs estão a tentar equi-
par o Afeganistão com um 
“grande exército” em cujas 
fileiras incluirão oficiais e sol-
dados que serviram ao antigo 
regime, informou ontem um 
funcionário encarregado de 
supervisionar o processo.

Latifullah Hakimi, um 
funcionário de alto escalão do 
Ministério da Defesa, também 
explicou que eles conseguiram 
consertar metade dos 81 heli-
cópteros e aviões abandonados 
pelas forças dos Estados Unidos 
e aliados durante sua partida 
do país em Agosto passado.

Segundo Hakimi, os talibãs 
apreenderam 300.000 armas 
leves, 26.000 armas pesadas e 
61.000 veículos militares.

Depois de tomar Cabul, os 
talibãs decretaram uma am-
nistia geral e garantiram que 
nenhuma ameaça pesaria so-
bre militares, ou funcionários 

do governo anterior.
Apesar da promessa, a 

maioria dos ex-altos funcioná-
rios do governo e militares foi 
embora durante as operações 
que retiraram 120.000 pessoas 
do país. Os que ficaram evitam 
se identificar por medo de re-
presálias.

No final de Janeiro, um re-
latório das Nações Unidas acu-
sou os talibãs de matar mais de 
100 ex-colaboradores do anti-
go regime e das forças de segu-
rança afegãs, além de pessoas 
que trabalharam com tropas 
estrangeiras.

Latifullah Hakimi garantiu, 
no entanto, que a amnistia foi 
bem aplicada.

Embora a integração dos 
antigos soldados não seja apre-
ciada, os talibãs anunciaram 
que nomearam dois médicos 
e altos funcionários do servi-
ço de saúde do antigo Exército 

nacional para cargos impor-
tantes no Ministério da Defesa.

“Continuamos com nos-
so trabalho para construir um 
Exército”, declarou Hakimi.

“Os profissionais, in-
cluindo pilotos e engenheiros, 
pessoal de serviço, logística e 
administração (do regime an-
terior) têm as suas funções no 
setor da segurança”, explicou.

“Vamos criar um exérci-
to baseado nas necessidades e 
nos interesses do país”, disse 
Hakimi, sem especificar como 
estas Forças Armadas serão fi-
nanciadas.

O país foi cortado da ajuda 
internacional, que financia-
va 80% do orçamento afegão. 
Além disso, os EUA congela-
ram 9,5 mil milhões de dólares 
(606,3 mil milhões de meti-
cais) em activos que o Banco 
Central afegão mantém no 
país. -(Lusa)

Acidentes de viação matam 
60 pessoas em Angola
ANGOLA registou 60 mortos e 372 feridos de um total 281 aci-
dentes de viação, na última semana, dados que representam 
“um aumento significativo”, segundo a Polícia Nacional an-
golana. “Infelizmente, durante o período em referência, o país 
registou um aumento significativo de acidentes, feridos e mor-
tes”, refere-se no Relatório de Segurança Pública, no período 
entre 11 e 17 deste mês. Na semana anterior, o país registou 53 
mortos e 238 feridos, em 242 acidentes de viação. No documen-
to da polícia refere-se ainda que, no domínio da fiscalização do 
trânsito, foram apreendidas 303 viaturas, 918 motociclos, 996 
cartas de condução e foram aplicadas 3.560 multas. 

Crianças mortas
“por erro” em ataque aéreo
SETE crianças foram mortas e cinco outras feridas “por erro” 
num ataque aéreo do Exército da Nigéria contra “bandidos 
armados” na região de Maradi, no sul do Níger, anunciou no 
domingo o governador da região. “Houve um erro em ataques 
aéreos nigerianos que caíram mesmo na fronteira (com o Ní-
ger) e que fizeram vítimas no nosso território”, na localidade de 
Nachadé, disse o governador de Maradi, Chaïbou Aboubacar, 
citado pela agência France-Presse. As vítimas, acrescentou o 
responsável, “são 12 crianças, sete das quais morreram e cinco 
ficaram feridas”. Entretanto, a Nigéria anunciou já um inquéri-
to a este ataque aéreo. 

RD Congo e Turquia
assinam acordos  
A VISITA do Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, à Re-
pública Democrática do Congo (RD Congo), onde chegou no 
domingo, fica assinalada pela assinatura de sete acordos bila-
terais de cooperação no domínio económico e de segurança 
entre Ancara e Kinshasa. “Reafirmámos mutuamente a nossa 
vontade de desenvolver a cooperação bilateral” e, no total, “fo-
ram assinados sete acordos entre a Turquia e a República De-
mocrática do Congo”, fez saber o Presidente turco através da 
rede social Twitter. Foram assinados, entre os outros, um acor-
do-quadro militar, um protocolo sobre ajuda financeira e um 
acordo de cooperação sobre a indústria de defesa, segundo fon-
tes congolesas não identificadas pela agência France-Presse. 

Argentina julga bispo 
católico por abuso sexual
O JULGAMENTO de um bispo católico acusado de abusar se-
xualmente de jovens no norte da Argentina começou ontem no 
mais recente processo judicial sobre alegações de crimes sexuais 
que abalaram a Igreja nas últimas décadas. O caso argentino gira 
em torno de acusações de que Gustavo Zanchetta, que actuou 
como bispo de Oran, na província de Salta, em grande parte 
católica, atacou jovens que estudavam para o sacerdócio num 
seminário que ele fundou em 2016. No final de 2017, Zanchetta 
deixou Oran para trabalhar na Administração do Património da 
Sé Apostólica do Vaticano, um escritório financeiro e de con-
tabilidade que também administra propriedades da Igreja na 
Itália. 

Progresso nas
negociações nucleares
AS negociações em Viena sobre a retoma do acordo nuclear de 
2015 entre o Irão e potências mundiais fizeram “progressos sig-
nificativos”, disse ontem o porta-voz do Ministério das Rela-
ções Exteriores iraniano, Saeed Khatibzadeh. Separadamente, 
a principal autoridade de segurança do Irão, Ali Shamkhani, 
disse que as conversas com os negociadores europeus estão em 
andamento e continuarão, embora negociações com os Esta-
dos Unidos não estejam na agenda porque não levariam a qual-
quer avanço. Conversas indirectas entre Teerão e Washington 
têm sido realizadas em Viena desde Abril.

Sondagens favoráveis a Lula
O ANTIGO Presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva con-
tinua a liderar a corrida presidencial com 42,2% das intenções 
de voto, enquanto o actual governante do Brasil, Jair Bolsonaro, 
tem 28%, segundo uma sondagem divulgada ontem. O levan-
tamento encomendado pela Confederação Nacional do Trans-
porte (CNT) ao escritório MDA sobre as eleições presidenciais 
do Brasil, marcadas para Outubro próximo, coincide com todas 
as sondagens publicadas nos últimos meses, que atribuem, em 
média, a Lula da Silva o apoio de mais de 40% do eleitorado e 
colocam Bolsonaro com menos de 30%. 

Nova tempestade atinge 
norte da Europa
O NORTE da Europa foi atingido, no domingo e ontem, pela 
terceira grande tempestade em cinco dias, com chuvas e ven-
tos fortes a provocarem a morte de duas pessoas, a suspensão 
de viagens e centenas de alertas de inundações. A tempesta-
de ‘Franklin’ chegou ao Atlântico Norte na tarde de domingo, 
enquanto as equipas ainda estavam a limpar árvores caídas e a 
tentar restaurar a electricidade a milhares de clientes atingidos 
pelas tempestades da semana passada, ‘Dudley’ e ‘Eunice’. Na 
última semana, pelo menos 14 pessoas morreram em toda a 
Europa devido ao mau tempo que, segundo os meteorologistas, 
está a ser alimentado por uma corrente de vento anormalmen-
te forte sobre o Atlântico Norte.

A ASSEMBLEIA que desem-
penhou o papel de órgão le-
gislativo no Mali, após o golpe 
militar de Maio de 2021, rac-
tificou ontem a sua validade 
para um período de até cinco 
anos antes da convocação de 
eleições e do retorno dos civis 
ao poder.

Controlado pelos milita-
res, o Conselho Nacional de 
Transição (CNT) aprovou por 
unanimidade, com 120 votos, 
a revisão da Carta de Transição.

Esta Carta funciona como 
a Acta fundamental durante o 
período que antecede o retorno  
dos civis à liderança do país.

O Mali está mergulhado 

numa grave crise política e de 
segurança desde 2012, quando 
eclodiram insurgências sepa-
ratistas e de grupos “jihadis-
tas”.

A revisão aprovada ontem 
estabelece que o período de 
transição estará em conformi-
dade com as recomendações 
feitas no âmbito das consultas 
ao nível nacional, em Dezem-
bro de 2021. Estes “conselhos” 
propuseram uma transição 
com duração de entre seis me-
ses e cinco anos.

A data das eleições perma-
nece um mistério, uma ques-
tão que tem causado embates 
entre as actuais autoridades 

malianas, por um lado, e a Or-
ganização dos Estados da Áfri-
ca Ocidental (CEDEAO) e parte 
da comunidade internacional, 
por outro.

O Governo de transição do 
Mali pediu em Janeiro à CE-
DEAO mais cinco anos para 
completar o período de transi-
ção política após o golpe militar 
de 2020.

A nova proposta foi comu-
nicada em Acra pelo minis-
tro dos Negócios Estrangeiros 
do Mali, Abdoulaye Diop, ao 
presidente em exercício da 
CEDEAO, o chefe de Estado 
do Gana, Nana Akufo-Addo. 
-(SWISSINFO)

A ONU alertou ontem contra a “norma-
lização” da rejeição de refugiados nas 
fronteiras da Europa e denunciou a vio-
lência e as violações dos direitos huma-
nos que provocaram mortes.

“O que acontece nas fronteiras da Eu-
ropa é legal e moralmente inaceitável e tem 
que acabar”, escreveu o Alto Comissário 
para os Refugiados, Filippo Grandi, que dis-
se temer que “essas práticas deploráveis se 
normalizem e se tornem regra”.

“Violência, maus-tratos e expulsões 
continuam a acontecer em vários pontos 
de entrada nas fronteiras terrestres e ma-
rítimas, dentro e fora da União Europeia, 
apesar dos reiterados apelos para se pôr fim 
a estas práticas”, declarou em comunicado.

Grandi destacou, em particular, infor-
mações relativas às fronteiras terrestres e 
marítimas da Grécia com a Turquia, obser-
vando que o Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Refugiados (ACNUR) regis-

tou a denúncia de 540 incidentes de ex-
pulsões informais por parte da Grécia desde 
2020.

“Também são relatados incidentes 
preocupantes na Europa Central e do Su-
deste, nas fronteiras com os Estados-mem-
bros da UE”, completou Grandi.

Embora muitos dos episódios de ex-
pulsão ilegal e de violações dos direitos não 
sejam divulgados, o ACNUR conversou com 
milhares de pessoas vítimas destas práticas. 
Segundo Grandi, há “um padrão preocu-
pante de ameaças, intimidações, violência e 
humilhação”. O ACNUR também denuncia 
a forma como os migrantes e refugiados são 
tratados no mar pelos traficantes de pessoas.

“No mar, muitas pessoas dizem terem 
sido deixadas à deriva e, às vezes, são obri-
gadas a pular na água, o que mostra uma 
cruel falta de consideração pela vida huma-
na”, criticou o alto comissário. -(SWISSIN-
FO)

A 
ORGANIZAÇÃO Mun-
dial da Saúde (OMS) e 
a Organização Inter-
nacional do Trabalho 
(OIT), publicaram on-

tem um guia com orientações 
para garantir a segurança no 
trabalho para os profissionais 
de saúde, que estão sentido 
uma grande pressão desde o 
surgimento da Covid-19.

Mesmo antes da pandemia, 
o sector era um dos mais peri-
gosos para se trabalhar, afirma
a directora do Departamento
de Meio Ambiente e Saúde da
OMS, Maria Neira.

A especialista explica que 
os profissionais de saúde já so-
friam com maiores riscos de 
infecções, de lesões muscoes-
queléticas, violência e assédio, 
esgotamento e alergias, tudo 
devido às baixas condições no 
ambiente de trabalho.

Segundo as agências, mais 
de um entre três centros de 
saúde não têm estações de hi-

gienização e menos de um em 
cada seis países tem uma polí-
tica nacional sobre saúde e am-
biente de trabalho seguro no 
sector da saúde.

Já o director do Departa-
mento da Força de Trabalho 
da Saúde da OMS, James Cam-
pbell, afirma que a “Covid-19 
expôs o custo da falta sistémica 
de garantias de segurança e de 
saúde para os profissionais do 
sector.”

COMO GARANTIR 
PROTECÇÃO
Campbell lembra que nos 

primeiros 18 meses de pande-
mia, 115,5 mil trabalhadores de 
saúde morreram de Covid-19. 
Faltas por doença e exaustão 
apenas pioraram a capacidade 
do sistema em responder à de-
manda maior de cuidados e de 
prevenção durante a crise.

O novo guia da OMS e da 
OIT fornece recomendações 
sobre como proteger médi-
cos, enfermeiros e outros pro-

O PRESIDENTE russo, Vladimir Putin, declarou 
ontem que a Rússia enfrenta uma ameaça “gra-
ve, muito grande” na Ucrânia, num contexto 
de tensão crescente com o Ocidente, que acusa 
Moscovo de se preparar para invadir o país vizi-
nho.

“A utilização da Ucrânia como instrumento 
de confronto com o nosso país representa uma 
ameaça grave, muito grande para nós”, disse Pu-
tin numa reunião extraordinária do conselho de 
segurança russo, afirmando que a prioridade de 
Moscovo “não é o confronto, mas a segurança”.

Na mesma intervenção, Putin afirmou que 
a Rússia está a analisar o pedido feito pelos dois 
territórios separatistas do leste da Ucrânia para 
Moscovo reconhecer a sua independência.

“O objectivo da nossa reunião de hoje (on-
tem) é ouvir os nossos colegas e determinar os 
nossos próximos passos nesse sentido”, disse 
Putin.

Os dirigentes dos dois territórios separatistas 
do leste da Ucrânia – Donetsk e Lugansk – apela-
ram ontem ao Presidente Putin para reconhecer 
a sua independência e estabelecer uma “coope-
ração em matéria de defesa”.

Na reunião do conselho de segurança rus-

so, Putin afirmou ainda que não existe qualquer 
perspectiva de aplicação dos acordos de paz de 
Minsk sobre o conflito no leste ucraniano, da-
tados de 2015, acusando novamente Kiev de os 
sabotar.

Quanto à via diplomática para tentar solu-
cionar o conflito entre a Rússia e o Ocidente em 
torno da Ucrânia, o ministro dos Negócios Es-
trangeiros russo, Serguei Lavrov, acusou mais 
uma vez os Estados Unidos de não considerarem 
as exigências russas, mas que contava, no entan-
to, encontrar-se com o seu homólogo norte-a-
mericano, Antony Blinken, na quinta-feira em 
Genebra.

Os russos negam ter qualquer projecto de in-
vasão da Ucrânia. O Kremlin exige o fim da po-
lítica de alargamento da NATO (Organização do 
Tratado do Atlântico Norte) a leste, incluindo a 
não-aceitação de uma adesão da Ucrânia, e a re-
tirada das forças norte-americanas estacionadas 
na Europa de leste para as fronteiras de 1997, exi-
gências rejeitadas pelo Ocidente.

Os aliados da Aliança Atlântica, ameaçam, 
em contrapartida, Moscovo com sanções devas-
tadoras em caso de ofensiva contra a Ucrânia, o 
que o Kremlin desvaloriza.- (Lusa)

TRABALHADORES DE SAÚDE

Agências da ONU lançam 
guia para garantir protecção

Novo guia fornece recomendações sobre como proteger os profissionais do sector

UNICEFF/AMARJEET SING

fissionais do sector. Uma das 
indicações é para que sejam 
implementados programas de 
segurança e saúde no trabalho 

em centros de saúde a nível lo-
cal e nacional, cobrindo todos 
os riscos: de infecções, psicos-
social, físico, ergonômico etc.

A proposta apresentada 
pela OMS e OIT destaca que 
governos, empregados e até os 
trabalhadores têm um papel 

central em promover e pro-
teger a saúde, a segurança e o 
bem estar dos profissionais de 
saúde. - (ONU NEWS)

Militares definem
transição de cinco
anos no Mali

CRISE NA UCRÂNIA

Putin diz que Rússia enfrenta 
“ameaça muito grande”

NAS FRONTEIRAS DA EUROPA

Nações Unidas alertam 
contra“normalização” 
da recusa  de refugiados

Talibãs pretendem
criar “grande exército”
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