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Crianças submetidas ao rastreio 
de doenças cardíacas 

Inundações matam 
na cidade da Beira 

“Mambas” fazem primeiro 
jogo sem o treinador

HCB lança prémio 
especial de jornalismo

Hoje é Dia do contribuinte

A HIDROELÉCTRICA de Cahora Bassa (HCB), 
em parceria com o Media Club, lança hoje um 
prémio especial de jornalismo alusivo às cele-
brações do Dia do Jornalista, que se assinala a 
11 de Abril. O prémio visa distinguir trabalhos 
jornalísticos que abordam o desempenho da 
empresa  ao longo dos últimos quinze anos da 
sua reversão.

A AUTORIDADE Tributária de Moçambique (AT) 
celebra hoje o Dia nacional do contribuinte, data 
que reconhece o papel deste como factor determi-
nante na sustentabilidade das finanças públicas. 
O evento visa a preservação, valorização e dig-
nificação dos contribuintes e decorre sob o lema: 
“Administração Tributária e a Contribuição na 
Modernização do Sistema de Gestão e Cobrança de 
Impostos”. 

PUBLICIDADE

Software de Gestão 
inspirado no seu negócio.
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Privados defendem
isenção do IVA
no sector agrícola

O 
SECTOR privado de-
fende a isenção do 
Imposto sobre o Valor 
Acrescentado (IVA) 
em toda a cadeia de 

valor da agricultura até ao 
agro-processamento, com vis-
ta a catapultar o ramo agrícola e 
atrair mais investimentos para 
esta área.

Em sede de diálogo pú-

blico privado, o empresariado 
tem insistido na necessidade 
de adopção de medidas para a 
dinamização do sector, prin-
cipalmente o agro-negócio, 
através de reformas com des-
taque para a redução da taxa do 
Imposto sobre o Rendimento 
de Pessoas Colectivas (IRPC) 
no sector, dos actuais 32 para 
10 por cento e a eliminação das 

taxas de circulação de produtos 
agrícolas a nível distrital e pro-
vincial.

A ideia foi apresentada em 
conferência de imprensa on-
tem, em Maputo, por Pilona 
Chongo, presidente do pelou-
ro do Agro-negócio, Nutri-
ção e Indústria Alimentar na 
Confederação das Associações 
Económicas de Moçambique 

(CTA).
Na ocasião, Chongo ex-

plicou que a organização tem 
defendido a revisão da lei sobre 
fomento, produção, processa-
mento e exportação da casta-
nha do caju de forma a actua-
lizar a sobretaxa. 

De acordo com dados ofi-
ciais, a produção agrícola re-
gistou um aumento nos últi-

mos anos, tendo passado de 
20 milhões para 43 milhões de 
toneladas de 2018 a 2020, pre-
vendo-se que ascenda a 47 mi-
lhões no presente ano. 

Ainda assim, os níveis de 
crescimento apresentados nas 
estatísticas são próximos ao 
crescimento demográfico da 
população rural, o que reflec-
te a necessidade urgente de se 
priorizar cada vez mais o sec-
tor, a bem do desenvolvimento 
e da estabilidade económico-
-social dos mais de 20 milhões
de moçambicanos que vivem
directamente da agricultura. 

Pilona Chongo conside-
ra que o sector ainda enfrenta 
vários desafios estruturais, in-
cluindo a falta de capital por 
parte das empresas e produto-
res, acesso limitado ao crédito 
e insumos de qualidade, ele-
vados custos de energia, defi-
ciente rede de infra-estruturas 
rodoviárias e ferroviárias, entre 
outros.

No âmbito da sua política, 
o Governo destina 10 por cento
do orçamento para a agricul-
tura, que agora conta também
com o programa Sustenta,
concebido para dinamizar a
produção agrícola.

Ontem o sector privado 
voltou a reconhecer este es-
forço, mas acha que se trata 
ainda de acções insuficientes 
para atingir os objectivos de 
aumento da renda de famílias, 
havendo, como defendem, a 
necessidade de acompanhá-las 
com outras reformas em áreas 
críticas.

A produção agrícola tem estado a crescer nos últimos anos

CENTRO-NORTE

Trânsito na EN1 poderá retomar amanhã
JOCAS ACHAR 

A LIGAÇÃO rodoviária entre os distritos 
de Nicoadala e Namacurra, na província 
da Zambézia, interrompida sábado últi-
mo devido o corte na Estrada Nacional 
número um (EN1), poderá retomar ama-
nhã.

O corte impede a comunicação, via 
terrestre, entre as regiões centro a partir 
de Nicoadala para o norte da Zambézia e 
do país.

O delegado provincial da Adminis-
tração Nacional de Estradas na Zambézia 
(ANE), Jorge Govanhica, disse ontem ao 
“Notícias” que o empreiteiro já está no 

terreno a trabalhar, visando a reposição 
do trânsito rodoviário, numa primeira 
fase para viaturas ligeiras. 

Govanhica explicou que os trabalhos 
feitos ontem consistiram na colocação de 
rachão, um tipo de pedra de grandes di-
mensões, a construção de uma almofada 
e assentamento de tubos de manilha de 
betão, estando previsto para hoje o en-
saibramento e compactação dos solos. 

“É uma solução provisória e tudo 
está a ser feito para que se reabra o trân-
sito até quarta-feira (amanhã), podendo 
no final da época chuvosa e ciclónica 
ser encontrada uma solução definitiva, 
através da construção de uma ponte com 

maior capacidade de vazamento de 
água”, disse Govanhica, esclarecendo 
que a ponte sobre o rio Ildje, onde ocor-
reu o corte, está previsto no projecto de 
reabilitação e manutenção da estrada 
Quelimane-Namacurra, financiado pelo 
Governo e o Banco Mundial. 

No domingo, foi colocado no local 
uma prancha para facilitar a passagem 
de peões de uma margem para a outra. 

O delegado da ANE disse que no fim 
da época chuvosa será feito no local um 
desvio para acomodar o trânsito rodo-
viário, ao que se seguirá a construção 
da ponte. Este trabalho deverá prolon-
gar-se por três meses, segundo ainda a 

fonte.
Entretanto, alertou aos automobilis-

tas sobre o risco de transitar no troço NI-
coadala-Namacurra ou vice-versa, pois, 
segundo suas palavras, o facto de a estra-
da ter sido galgada pela água e submersa 
por mais de 24 horas pode apresentar 
problemas de insegurança. Por isso, 
aconselhou à paciência até que a estra-
da esteja visível para os automobilistas. 
O responsável afirmou que a avaliação 
feita no domingo permitiu visualizar 400 
dos 700 metros que estavam submersos 
e caso não volte a chover nos próximos 
dois dias, a situação de transitabilidade 
poderá ser feita com segurança. 

EXPLORAÇÃO ILEGAL DE FLORESTAS

Estado perde cerca 
de USD 200 milhões por ano
O ESTADO moçambicano perde por ano cer-
ca de 200 milhões de dólares norte-america-
nos devido à exploração ilegal da madeira.

A propósito do Dia Internacional de Flo-
restas que ontem se assinalou, o Ministério 
da Terra e Ambiente considera que o país en-
frenta um desafio na conservação florestal. 
Segundo um documento da instituição a que 
o “Notícias” teve acesso, estima-se em 219
mil hectares, a área desflorestada por ano, em
resultado da prática de agricultura itinerante, 
expansão urbana, exploração ilegal, minera-
ção e ainda a produção de combustíveis le-
nhosos.

Para fazer face ao problema da conserva-
ção, o Governo desenhou medidas que visam 
garantir o uso sustentável do património flo-
restal, através do combate de tráfico de pro-
dutos florestais, redução do desmatamento e 
degradação florestal, bem como a mitigação 
dos efeitos nefastos associados às mudanças 
climáticas.

De entre as várias medidas destaque para 
a revisão do quadro legal, desenho e imple-
mentação do sistema de informação florestal, 
avaliação participativa e periódica da gover-

nação e dos operadores florestais, para além 
da promoção do reflorestamento e plantio de 
árvores.

Em Moçambique, as florestas ocupam 
cerca de 32 milhões de hectares correspon-
dentes a cerca de 40 por cento da área total, 
dos quais 17,2 milhões tem potencial para a 
produção de madeira.

O sector da floresta conta com 1003 ope-
radores florestais dos quais 225 são em regime 
de concessão e 778 com licença simples e em-
prega cerca 14 mil trabalhadores. 

O Dia Internacional de Florestas foi con-
sagrado pela Organização das Nações Unidas 
para Agricultura e Alimentação (FAO) em 
2012, com o objectivo de promover uma re-
flexão em torno da importância das florestas 
para o bem-estar social e da necessidade de 
manter o equilíbrio natural, através da pre-
venção da sua degradação. 

A fonte refere que o valor que o Estado 
moçambicano perde anualmente por explo-
ração ilegal das florestas nacionais serviria 
para impulsionar o desenvolvimento sócio-
-económico do país, com particular destaque
para as zonas rurais.

DESVIO DE 113 MILHÕES MT

Indomobil contratada
sem observar procedimentos

WALTER MBENHANE

A EMPRESA Indomobil, pro-
priedade do réu Alfredo Lu-
cas, prestou serviços de forne-
cimento de bens à Direção do 
Trabalho Migratório, sem ob-
servar procedimentos legais.

Falando ontem em sede da 
sessão de produção de provas 
na 10.ª Secção do Tribunal Ju-
dicial da Cidade de Maputo, 
que está a julgar o caso de des-
vio de cerca de 113 milhões de 
meticais, o réu Alfredo Lucas 
esclareceu que foi contactado 
para o efeito por um funcio-
nário da Direcção do Traba-
lho Migratório para celebrar o 
contrato, mas não se recorda 
do nome dele.

Explica que terá assinado 
um contrato de mais de dois 
milhões de meticais para o 
fornecimento de bens como 
botas, rede galinheira, moa-
geiras, cabos de madeira para 
enxadas e ração para frangos. 
Precisou que no acto da assi-
natura do contrato, em data 
e ano de que não se recorda, 
a Direcção do Trabalho Mi-
gratório era representada pela 
co-ré Anastácia Zita, na altura 
directora financeira da insti-
tuição.

Questionado pela juíza 
Evandra Uamusse, sobre o 
objecto da sua empresa, o réu 
respondeu que é carpintarias, 
marcenaria e estufaria. Sobre 
como terá sido possível a In-
domobil fornecer bens fora 
da sua esfera de actividade, 

Lucas respondeu nos seguin-
tes termos: “comigo, isso 
aconteceu”. Disse ao tribunal 
que terá adquirido os bens no 
mercado nacional para, por 
sua vez, fornece-los àquela 
direcção, mas não tem com-
provativos porque nalguns es-
tabelecimentos não passavam 
recibos e nem facturas.

Confrontado com as de-
clarações que prestou em 
2019, no Gabinete Central de 
Combate à Corrupção (GCCC), 
segundo as quais nunca tinha 
celebrado contrato com o Mi-
nistério do Trabalho e Segu-
rança Social, preferiu manter o 
depoimento prestado em sede 
do julgamento de que celebrou 
contrato com esta instituição. 

Por seu turno, Sidónio dos 
Santos Manuel, igualmente 
réu nos presentes autos, era 
chefe do gabinete da antiga 

ministra do Trabalho e ex-em-
baixadora de Moçambique em 
Angola, Helena Taipo, tam-
bém ré. 

Em declarações ao tribu-
nal, Sidónio dos Santos Manuel 
nega que tenha beneficiado de 
algum valor, alegando que os 
200 mil meticais que recebeu 
eram referentes a pagamento 
de ajudas de custo da ministra.

Questionado sobre as ra-
zões que o terão levado a as-
sinar as contas sem ter ligação 
directa com a instituição no 
qual decorreu o rombo, o réu 
afirmou que fê-lo por indica-
ção da então ministra Helena 
Taipo. Contou que nalgum 
momento se recusou a assi-
nar, mas foi informado de que 
geralmente os chefes de gabi-
nete, inspectores e directores 
nacionais são assinantes de  
várias contas.

EM TODA CADEIA DE VALOR

Para o seu próprio bem, use a máscara sempre que 
estiver em locais onde estejam pessoas que não vi-

vem consigo.
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Se tiver uma doença crónica como HIV, Hipertensão ou Diabe-
tes, continue 

a ir às consultas e tomar a medicação de forma regular

DOIS ANOS DE COVID-19

Entre ajustes e adaptações
ANA RITA TENE

H
Á precisamente dois 
anos que Moçambi-
que vive no contexto 
da Covid-19. Em 22 
de Março de 2020, 

o país notificava o primeiro
caso de infecção pelo novo
coronavírus, que nestes 24
meses fez 2200 vítimas mor-
tais, deixou sequelas em mi-
lhares de pessoas e aumentou 
a vulnerabilidade dos mais
carenciados.

Detectada pela primei-
ra vez na China em finais de 
2019, a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) caracterizou, 
em 11 de Março de 2020, a 
Covid-19 como uma pande-
mia. O termo “pandemia” 
refere-se à distribuição geo-
gráfica de uma doença, e não 
à sua gravidade. A designação 
reconhece que, no momen-
to, existem surtos da doença 
em vários países e regiões do 
mundo.

A partir desse momento, 
as autoridades moçambica-
nas activaram o alerta má-
ximo, impondo controlos 
cerrados nas fronteiras, pas-
sando a submeter os passa-
geiros provenientes de países 
de alto risco à quarentena do-
miciliar obrigatória.

Os primeiros testes reali-
zados pelo Laboratório de Vi-

rologia do Instituto Nacional 
de Saúde (INS) não diagnos-
ticaram qualquer caso de Co-
vid-19, senão gripe comum, 
a influenza. Porém, na tarde 
de domingo de 22 de Março, 
o ministro da Saúde, Armin-
do Tiago, anunciava o registo
do primeiro caso de paciente
infectado pelo SARS-Cov-2.

Com o registo de casos 
positivos e a necessidade de 
rastreio dos contactos, o INS 
foi submetido a um teste de 
eficiência, investiu em me-
canismos de diagnóstico e 
produziu evidências cientí-
ficas para apoiar a tomada de 
decisões.

Nos últimos dois anos, 

foi reforçada a capacidade 
laboratorial e foram intro-
duzidas novas formas de 
testagem, permitindo que 
os laboratórios de virologia 
analisem diariamente mais 
de 4740 amostras suspeitas.

Por outro lado, foram 
realizados estudos, in-
cluindo inquéritos sero-e-

pidemiológicos nos prin-
cipais centros urbanos do 
país, cujos resultados in-
dicavam maior exposição 
de idosos, adultos e jovens 
ao novo coronavírus e que 
a taxa de seropositividade 
nos mercados é superior 
aos índices identificados 
nas comunidades.

Prontidão dos serviços de saúde
A ECLOSÃO da Covid-19 exi-
giu a prontidão do Sistema 
Nacional de Saúde em asse-
gurar a assistência aos pa-
cientes infectados, provendo 
equipamento médico, oxigé-
nio, medicamentos de cuida-
dos intensivos e material de 
protecção individual.

A posição é da directora 
nacional de Assistência Médi-
ca, Luísa Panguene, segundo 
quem a pandemia deu opor-
tunidade aos profissionais do 
sector de aprimorarem a capa-
cidade de lidar com emergên-
cias de saúde pública.

É em resultado dos investi-
mentos realizados pelo Minis-
tério da Saúde que o país con-
seguiu responder ao desafio de 
dar assistência aos doentes de 
Covid-19, com exigências di-

Abordagem combinada
O CONTROLO da Covid-19, no contexto de 
retoma socioeconómica, exige a adopção de 
abordagem combina de medidas farmacoló-
gicas e não farmacológicas para garantir que o 
alívio das restrições ocorra com risco mínimo 
de reaceleração da transmissão.

Segundo a directora de Inquéritos e Obser-
vação em Saúde no Instituto Nacional de Saúde 
(INS), Ivalda Macicame, a vacinação é a abor-
dagem farmacológica mais poderosa porque 
protege das formas graves da doença, o que 
evita sobrecarga do Sistema Nacional de Saú-
de e garante reabertura socioeconómica mais 
segura. 

“Para controlar a pandemia, o país deve 
continuar com o programa de vacinação con-
tra a Covid-19 com vista a alcançar a meta 
de vacinar todas as pessoas elegíveis”, disse, 
acrescentando que já foram completamente 
vacinados quase 13 milhões de pessoas, o cor-

respondente a 84,8 por cento do grupo-alvo.
No entender de Macicame, a vacinação 

deve ser combinada com o uso de abordagens 
não farmacológicas, nomeadamente a desin-
fecção, distanciamento físico e uso de másca-
ras. 

Acrescentou que a doença mostrou que 
as acções integradas por diferentes actores da 
saúde e não só são um factor de sucesso para 
a gestão de emergências em saúde pública em 
países como Moçambique.

Para a Macicame, ficou evidente que a exis-
tência de um sistema de vigilância abrangente 
e capaz de responder de forma imediata à ne-
cessidade de evidência para tomada de deci-
sões informadas é prioridade para a emergên-
cia actual e para qualquer outra emergência 
em saúde pública resultante da globalização, 
das mudanças climáticas ou de qualquer outro 
fenómeno passível de afectar o país no futuro.

Famílias tornaram-se
mais vulneráveis

Medidas tomadas surtiram efeito

MOÇAMBIQUE assistiu a uma redução do 
consumo, resultado da diminuição da renda, 
facto que pode ter prejudicado as pequenas e 
médias empresas que garantem a resiliência 
da economia.

As estatísticas oficiais indicam que o con-
sumo das famílias baixou de 14,1 para 7,1 por 
cento em 2020. Por outro lado, a desigualda-
de associada à pobreza aumentou em 4,3 a 9,9 
por cento e dois milhões de pessoas podem 
ter caído na situação de pobreza em conse-
quência da crise causada pela Covid-19.

O Produto Interno Bruto (PIB) registou 
queda significativa nos últimos dois anos, ha-
vendo ainda aumento do desemprego devido 
ao efeito da pandemia em sectores estratégi-
cos da economia.

O turismo, as actividades que facilitam a 
troca de bens e serviços, o sector extractivo 
são as áreas mais afectadas pela Covid-19, 

que se somando à insegurança que se vive 
nalgumas regiões do país concorreu para a 
desaceleração da economia.

O Ministério do Trabalho e Segurança So-
cial recebeu, entre 2020 e 2021, mais de 2200 
comunicações de empresas, empregando 
cerca de 53 mil pessoas, reportando várias 
medidas, incluindo redução de pessoal ou 
mesmo encerramento de actividade.

É a olhar para estes pressupostos que o 
Governo e parceiros instituíram apoio para os 
grupos mais carenciados, beneficiando pouco 
mais de 1,2 milhão de famílias que vivem nas 
grandes cidades e zonas transfronteiriças.

A canalização do apoio, conhecido como 
“Subsídio da Covid-19” e sob gestão do Ins-
tituto Nacional de Acção Social, permitiu aos 
agregados ter algum sustento, numa altura 
em que a economia nacional estava condicio-
nada à evolução da pandemia.

AS medidas adoptadas pelo 
sector da Educação e Desen-
volvimento Humano para as-
segurar a continuidade das 
aulas em tempos de Covid-19 
mostraram que é possível levar 
a aprendizagem às crianças em 
qualquer parte do país.

O director do Instituto Na-
cional de Desenvolvimento 
da Educação (INDE), Ismael 
Nheze, disse que a Covid-19 
obrigou o Governo a ajustar os 
conteúdos educativos aos vá-
rios grupos de estudantes, tan-
to nas zonas rurais como nas 
cidades.

Mesmo nas áreas onde o 
sinal da rádio e televisão não 
chega, os professores foram 
heróis e encontraram meca-
nismos de ter os alunos a es-

tudarem e resolverem as fichas 
de exercícios produzidas nas 
escolas.

“As medidas tomadas sur-
tiram efeito e foi possível trazer 
a educação às crianças mesmo 
nas zonas recônditas onde não 
havia rádio ou televisão para 
dar continuidade ao processo 
de ensino e aprendizagem”, 
acrescentou.

Explicou que, na primei-
ra fase da pandemia, as esco-
las avançaram para o ensino 
remoto e mais tarde em dias 
alternados, obrigando ao de-
senho de programas em função 
das necessidades.

“Tivemos de reestruturar 
os programas para três grupos 
de alunos, nomeadamente os 
que iam à escola uma, duas ou 

três vezes por semana. Tentá-
mos responder à demanda em 
termos de conteúdos para os 
vários grupos”, afirmou.

Para o director do INDE, 
a pandemia da Covid-19 
mudou a forma de estar na 
sociedade e trouxe muito 
medo. Refere que, se se ti-
vesse a experiência que se 
dispõe hoje, provavelmente 
não se teriam encerrado as 
escolas.

“É preciso dizer que o 
sector superou a maneira 
como enfrentou a doença. 
Avançámos logo para o en-
sino remoto, uma coisa que 
não conhecíamos. Envol-
vemos a rádio e a televisão, 
mesmo havendo aspectos 
por aprimorar”, realçou..

País ajustou-se à situação sanitária
O GOVERNO adoptou, desde a eclosão 
da Covid-19, medidas restritivas para 
conter a pandemia, ao mesmo tempo 
que procurou manter o equilíbrio en-
tre a situação epidemiológica prevale-
cente e a economia.

Apesar de o primeiro caso ter sido 
reportado a 22 de Março, o país já se 
havia antecipado na adopção das me-
didas de prevenção, com o encerra-
mento das escolas e redução de parti-
cipantes em eventos públicos.

Nove dias depois, a 30 de Março, 
com um cumulativo de oito infec-
ções, o Presidente da República, Filipe 
Nyusi, declarou o primeiro estado de 
emergência que se prolongou por um 
período de aproximadamente cinco 
meses.

Neste contexto, o Governo tomou 
medidas preventivas e restritivas com 
intuito de conter ou reduzir a propa-
gação do vírus, evitar o colapso do 
Sistema Nacional de Saúde e perturba-

ções no tecido socioeconómico. 
Entre as medidas aprovadas e rac-

tificadas pela Assembleia da Repú-
blica, está a abertura das fronteiras 
apenas à circulação de pessoas e 
mercadorias essenciais, reajuste do 
processo lectivo a todos os níveis e 
imposição de protocolos sanitários.

Entretanto, em Agosto de 2020, 
o Governo entendeu que o país pre-
cisava de seguir em frente, procu-
rando, contudo, o equilíbrio entre

a preservação da saúde pública e re-
toma gradual da economia nacional.

Este entendimento norteou a 
declaração da situação de calami-
dade pública por tempo indetermi-
nado enquanto a pandemia do novo 
coronavírus constituir ameaça. É 
assim que o Chefe do Estado tem es-
tado a determinar alívios e apertos 
das medidas restritivas, consoante 
a situação real em determinado mo-
mento.

Covid-19 obrigou a mudanças na vida dos moçambicanos
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Vacinação é a esperança para o controlo da pandemia

Foi instituído o chamado “Subsídio da Covid-19” para os grupos mais carenciados

Ismael Nheze
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ferentes das outras epidemias 
já existentes.

“Ficou evidente que ne-
nhum sistema de saúde está 

preparado para responder a 
epidemias. Vimos isso nos 
países desenvolvidos e em de-
senvolvimento, cujos sistemas 

de saúde foram impactados de 
diferentes maneiras, exigindo 
prontidão, adaptação, inova-
ção e criatividade para fazer 
face aos desafios”, disse.

Durante a primeira fase 
da doença, o Sistema Nacio-
nal de Saúde viu-se obrigado 
a interromper os serviços de 
rotina, garantindo a con-
tinuidade dos cuidados de 
emergência, assistência aos 
doentes crónicos e com pato-
logias oncológicas.

“Numa segunda fase per-
cebemos que tínhamos de 
conviver com a Covid-19. 
Adaptámos os nossos serviços 
para atender os doentes de 
Covid-19 e de outras patolo-
gias”, explicou.

É neste quadro que o sec-
tor está a reorganizar as uni-

dades sanitárias e a reforçar a 
capacidade da área de cuida-
dos intensivos, de modo a ter 
espaço para atender os doen-
tes com Covid-19, em simul-
tâneo com os que padecem de 
outras patologias.

Para Luísa Panguene, a 
vacinação veio introduzir 
mudanças na assistência mé-
dica, pois os profissionais de 
saúde já não têm o medo de 
que, contraído o vírus, evo-
luam para caso grave ou ter-
minem em óbito.

Numa altura em que a 
OMS alerta que a pandemia 
ainda não chegou ao fim, a  
vacinação é a esperança para 
o controlo da doença, devido
ao seu impacto na redução do
número de internamentos e
óbitos.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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PUBLICIDADE

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

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

Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

21625031

   21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho, 

n.º 2999

Museu da História Natural – Travessa 

do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional da Moeda – Rua 

Consiglieri Pedroso

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-

-Min, n.º 1233

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

 “Economia para Todos”

As variações da taxa de câmbio, ou seja, a apreciação e a depreciação do Metical 

em relação às outras moedas, dependem dos factores que afectam a procura e 

oferta de moeda externa, por exemplo:

• Se exportamos mais bens e serviços do que importamos do exterior,

haverá maior entrada ou oferta de moeda externa (dólares, rands,  euros,

etc.), favorecendo os ganhos ou a apreciação do Metical;

• Se importamos mais do que exportamos, haverá mais saída de dólares,

euros e rands, contribuindo para as perdas ou a depreciação do Metical;

PORQUE A TAXA DE CÂMBIO VARIA?

• A inflação também influencia a procura e oferta de moeda exter-

na. Por exemplo, se os preços de bens e serviços aumentam no

país, aumenta a procura de rands para a compra de produtos

sul-africanos, que se tornam mais baratos, favorecendo a depre-

ciação do Metical em relação ao Rand;

• A taxa MIMO é outro indicador que tem influência na variação

da taxa de câmbio. Por exemplo, se o Banco de Moçambique

aumenta a taxa MIMO para controlar a inflação, reduz a circulação

de meticais, contribuindo para a diminuição da procura de dólares,

euros e rands, resultando na apreciação do Metical;

• Factores psicológicos também influenciam as variações da taxa

de câmbio: se os consumidores e empresários acreditarem que

haverá maior entrada de dólares, motivada, por exemplo, pela

descoberta de recursos minerais, para não perderem dinheiro,

tendem a vender os dólares em excesso que guardaram, origi-

nando ganhos do Metical ou a sua apreciação.

As variações da taxa de câmbio afectam o seu poder de compra ou  
 inflação. 

O 
SERVIÇO de Saúde 
da cidade de Maputo 
está a apostar em in-
tervenções preventi-
vas para o tratamento 

da desnutrição aguda e evitar 
a ocorrência da forma crónica 
deste problema de saúde pú-
blica.

De acordo com o Inqué-
rito sobre o Orçamento Fa-
miliar 2019/2020, cerca de 38 
por cento das crianças me-
nores de cinco anos de idade 
viviam, à data da publicação 
do referido relatório, com 
desnutrição crónica no país, 
dos quais 11,6 por cento são 
da cidade de Maputo.

Com base nestes dados, 
a responsável do Programa 
de Nutrição no Serviço de 

Saúde da cidade de Maputo, 
Nilza Macuácua, considera a 
situação ainda preocupante, 
apesar de reconhecer que, ac-
tualmente, os níveis da capi-
tal estão relativamente baixos 
quando comparados com os 
das outras províncias do país.

Para reverter o cenário, 
Macuácua disse que o seu 
sector está a levar a cabo vá-
rias acções preventivas, tanto 
nas unidades sanitárias como 
na comunidade, incluindo o 
acompanhamento das mães 
desde o período de gestação.

“A desnutrição crónica 
não tem cura, então o que es-
tamos a fazer é intensificar as 
nossas acções para prevenir a 
desnutrição aguda e tratá-la 
em casos de diagnóstico. Só 

temos situações de desnutri-
ção crónica quando ela não 
for trata ainda na fase aguda”, 
disse.

Na componente de trata-
mento destaca-se o Programa 
de Reabilitação Nutricional 
(PRN), que, segundo a fonte, 
consiste em fazer o tratamen-
to da desnutrição aguda para 
curar a criança e evitar uma 
evolução a um estágio crónico 
da doença.

“Temos duas modalidades 
de tratamento com base nes-
te programa: no ambulatório, 
para casos moderados e gra-
ves sem complicações médi-
cas e no internamento, para 
casos graves com complica-
ções médicas e sem apetite”, 
explicou.

Ainda no leque das inter-
venções viradas para a pre-
venção, constam demonstra-
ções culinárias que são feitas 
nas comunidades e nas uni-
dades sanitárias, visando ex-
plicar às mães sobre as formas 
correctas de combinar os ali-
mentos para uma dieta sau-
dável das crianças, segundo 
revelou Nilza Macuácua.

Para além da pobreza, a 
responsável do Programa de 
Nutrição no Serviço de Saúde 
da cidade de Maputo aponta 
as práticas de alimentação in-
fantil inadequadas como, por 
exemplo, o excessivo consumo 
de produtos industrializados, 
como principais causas para 
a incidência da desnutrição 
crónica na capital do país.

Apostar na prevenção 
para combater a desnutrição

Demonstrações culinárias na comunidade entre as actividades preventivas
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O OS moradores do quarteirão 
seis do bairro da Malanga, 
na cidade de Maputo, quei-
xam-se da falta de água des-
de o bloqueio, no ano passa-
do, da fonte subterrânea de 
que dependiam.

Trata-se de residentes 
que não têm ligação da rede 
do Fundo de Investimento 
e Património do Abasteci-
mento de Água (FIPAG) nas 
residências e dependiam da 
fonte subterrânea prove-
niente de algumas empresas 
das imediações que criaram 
tubos para escoar até à dre-
nagem.

Com o bloqueio des-
ta fonte, levada a cabo pelo 
município no ano passado, 
as famílias ficaram sem água. 
“As casas que têm água nes-
te quarteirão não passam de 
dez. São pessoas com condi-
ções que compraram mate-
rial e pagaram ao FIPAG para 
fazer a instalação. Costuma-

mos adquirir nessas casas 
mas temos limitações por-
que o valor cobrado é alto, 
por isso compramos água 
para beber apenas e para ou-
tros fins  recorríamos a que 
saía da drenagem”, contou 
Judite Salomão, moradora.

Acrescentou que com o 
bloqueio desta fonte, a ne-
cessidade de água é maior. 
Neste momento recorrem a 
um tubo furado que vai até à 
casa de um dos poucos mo-
radores com acesso as insta-
lações da água do FIPAG.

A moradora contou ainda 
que a falta de água naquele 
local não só mexe com vida 
sócio-económica dos resi-
dentes mas também emo-
cional.

O chefe do quarteirão, 
Sócrates Mutereda, diz que 
mais de cem famílias não 
têm abastecimento de água 
e apenas sete conseguiram 
reunir recursos para pagar 

por uma instalação.
Por outro lado, Manuel 

Muila, secretário do bairro, 
explicou que essas famílias 
não reúnem condições fi-
nanceiras para pagarem por 
uma instalação e sustentá-
-la mensalmente.

“Já existiu um fontanário
para essas famílias mas ava-
riou há cerca de dez anos. 
Estamos neste momento a 
negociar com o FIPAG para o 
reparo ou colocação de ou-
tro”, explicou.

Muila acrescentou que o 
bloqueio da água subterrâ-
nea que desagua nas valas é 
devido ao facto de presen-
ciarem mortes por afoga-
mento, principalmente em 
tempos chuvosos, onde a 
água desce com pressão.

“Reunimo-nos com o 
município e pedimos que 
fechasse a água das valas 
para evitar acidentes”, con-
cluiu.

Quarteirão da Malanga 
sem água desde 2021

NHLAMANKULU

Famílias recebem
produtos alimentares
CERCA de 500 famílias vulneráveis e doen-
tes crónicos do distrito municipal Nhla-
mankulu receberam produtos alimentares, 
no âmbito da mitigação dos efeitos da pan-
demia da Covid-19.

Trata-se de arroz, feijão, sal e óleo ofe-
recidos pela Associação Comunitária para 
o Desenvolvimento Humano (ASSCODE-
CHA), com financiamento da Cooperação
Portuguesa em Moçambique.

Ivone Timóteo, directora distrital do Gé-
nero, Criança e Acção Social, louvou a ini-
ciativa porque colmata a falta de alimentos 

em muitas famílias, algumas com membros 
em tratamento hospitalar que requer boa 
alimentação e que acabam desistindo preci-
samente por causa desta carência. 

Por outro lado, Zefanias Muhate, direc-
tor distrital da Saúde, disse ser importante 
que as pessoas em tratamento se alimen-
tem bem para maior eficácia do tratamento, 
porque o contrário pode levar à gravidade.

A ASSCODECHA é uma organização que 
desenvolve acções em prol da inclusão, en-
gajamento e empoderamento da população 
mais desfavorecida.

Jovem, neste momento, 
o lado maningue nice da

vida é usar máscara e pro-
teger-se da Covid-19. Eu

uso a máscara. E tu?

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº  056/22

1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 21 Março
   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 4,23 4,32      4,28
  Botswana Pula 5,47 5,58      5,53
  eSwatini Lilangueni 4,23 4,32      4,28
  Mauricias Rupia 1,43 1,46      1,45
  Zâmbia Kwacha 3,58 3,65      3,61

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Japão Iene 530,16 540,73    535,45
  Malawi Kwacha 78,14 79,70     78,92
  Tanzânia Shilling 27,30 27,84     27,57
  Zimbabwe Dólar 167,20 170,53    168,86

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Brasil Real 12,63 12,88     12,76
  Canada Dolar 50,17 51,17     50,67
  China/Offshore Renminbi 9,93 10,13     10,03
  China Renminbi 9,94 10,14     10,04
  Dinamarca Coroa 9,37 9,56      9,47
  Inglaterra Libra 83,13 84,78     83,96
  Noruega Coroa 7,22 7,37      7,30
  Suécia Coroa 6,70 6,83      6,77
  Suíça Franco 67,88 69,24     68,56
  União Europeia Euro 69,76 71,15     70,46

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   3,2500000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  1,2875700  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.923,64640
Venda..............  1.924,63450

Maputo,  22.03.2022
(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%

69,626.30

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

13.36%

+ de 7 dias

Taxa Média Ponderada
Data da última venda

149,997.0089,322.0026,408.00
13.37%

34,267.00

Valor Títulos Vendidos 69,626.301,441.775,101.64

Taxa Média Ponderada - 13.38% 13.39% 13.38%
Data última colocação 

Total / Média

21-mar-22 21-mar-22 21-mar-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 2,151.00 817.00 2,968.00

31 - 63 dias

11,090.44

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

Valor Títulos Comprados

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

18.60%
5.30%
13.30%

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

2,953.34

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

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

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

Taxa Média Ponderada

-

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

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

-

5,486.90

13.25%

Taxa

0.00 0.00 0.00

Total / Média

BT's em Carteira dos Bancos 144,510.10

-

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 março 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 924.00 900.00 320.00 2,144.00

Taxa Média Ponderada
Data última colocação 16-mar-22 16-mar-22 16-mar-22 16-mar-22

13.36% 13.38% 13.39% 13.37%

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

13.38%

13.29%
Data da última venda 16-mar-22 9-mar-22 9-mar-22 16-mar-22
Taxa Média Ponderada 13.29% 13.36%

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 01-03-2022 A 31-03-2022)

- - -

11.90%

-

11.90%-

-

0.00 0.00 0.00

0.00

53.24

0.00

-

0.00
-

53.24

Prazo

FPC

16.25%6,832.38

…

0.00

-

0.00

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA 
COM REVENDA

VENDA DEFINITIVA

10.25%

Taxa

0.00

-

Valor Taxa(a)

Valor

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

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

                                              MOEDAS : [USD/MZN ]
DATA :21/03/2022

       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  63,25  64,52   63,25   64,52  63,25  64,52 

 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  21.03.2022

      COMPRA        VENDA        MÉDIA

TAXA DE CÂMBIO 63,20 64,46 63,83 

PUBLICIDADE

O 
GOVERNO continua 
a impelir as empresas 
devedoras de contri-
buições a regulariza-
rem a sua situação, 

no quadro da vigência do de-
creto que estabelece o perdão 
de multas e redução de juros 
de mora dos contribuintes do 
sistema de segurança social 
obrigatória.

Aprovada pelo Conselho 
de Ministros, em Maio de 2021, 
com duração de um ano, a me-
dida visa aliviar as empresas 
dos encargos financeiros de-
correntes dos efeitos da pan-
demia da Covid-19.

Quando o decreto entrou 
em vigor, havia um registo de 
mais de 6000 empresas com 
dívidas nas contribuições de 
segurança social. Parte deste 
número já regularizou a sua 
situação, beneficiando-se do 
perdão de multas e redução de 
juros de mora.

Até ao momento, o regime 
extraordinário já possibilitou 
ao Instituto Nacional de Se-
gurança Social (INSS), gestora 
do sistema de segurança social 
obrigatória,  recuperar 250 mi-
lhões de meticais, segundo re-
velou o porta voz do Ministério 
do Trabalho e Segurança Social 
(MITSS), Emídio Mavila.

Mavila falava à imprensa 

CONTRIBUIÇÕES AO INSS

Continuam apelos para 
regularização de dívidas

A GOVERNADORA da pro-
víncia de Manica, Francisca 
Tomás, desafia os camponeses 
a aproveitarem as zonas baixas 
para a produção de culturas 
de segunda época da presente 
campanha agrária 2021-2022.  
Em Moçambique, a segunda 
época da campanha agrária 
inicia em Março e estende-se 
até finais de Maio.

A ideia é minimizar as 
perdas registadas na pri-
meira época, em algumas 
regiões da província de-
vido à escassez de chuvas.  
Algumas áreas com cereais, 
como o milho por exemplo, são 
dadas como perdidas na fase de 
maturação. 

A província de Manica ti-
nha como meta produzir mais 
de 3,5 milhões de toneladas de 
diversas culturas, a maior parte 
das quais cereais, leguminosas 
e hortícolas. A meta poderá 
não ser alcançada porque al-
guns distritos foram assolados 
pela seca que inviabilizou o 
esforço de muitos produtores.  
Estiveram envolvidos na 
primeira época da campa-
nha agrária um universo de 
mais de 100 mil produtores. 
Por isso, a governadora da pro-
víncia de Manica incentiva os 

Governo desafia produtores
a apostarem na segunda época

produtores a apostarem nas 
culturas de segunda época para 
o aumento da produção e pro-
dutividade.

“É uma realidade. A nossa 
província registou seca durante 
algumas semanas e isso provo-
cou perdas de algumas cultu-
ras, principalmente cereais. As 
metas traçadas para a primeira 
época desta campanha poderão 
não ser alcançadas”, advertiu 
Tomás, explicando que a solu-
ção pode ser o aproveitamen-
to da segunda época agrária. 

“Temos uma oportunidade 
que é fazer o melhor aprovei-
tamento nesta segunda época. 

A chuva está a cair e em 
algumas zonas baixas pode-
mos produzir recorrendo à 
semente de ciclo curto e cer-
tificada, aumentando desta 
forma os níveis de produção e 
garantir a reserva alimentar”. 
A governante disse, recen-
temente em Chimoio, que os 
distritos de Machaze, Gondo-
la, Macate, Macossa e Tambara 
são os que registaram escassez 

de chuvas durante algumas 
semanas. Por isso, extensas 
áreas com culturas diver-
sas são dadas como perdidas. 
“Foram algumas semanas sem 
chuva e as culturas ficaram 
comprometidas. 

Mas nos últimos dias, está 
a chover intensamente e isso 
começa a animar os produtores 
que querem apostar na segun-
da época. 

O governo continuará 
a fazer o acompanhamen-
to aos camponeses, dando 

assistência necessária para 
uma boa produção agríco-
la”, afirmou Francisca Tomás.  
Acrescentou que o gover-
no continua a assistir os pro-
dutores através da alocação 
de extensionistas, que pres-
tam assistência aos cam-
poneses transmitindo no-
vas técnicas de produção.  
Além de extensionistas, as 
autoridades também dispo-
nibilizam sementes através 
de provedores e parceiros. 
“Portanto, reafirmamos o nos-
so compromisso em assistir aos 
produtores em todos os pro-
cessos da cadeia de produção. 
Queremos que a nossa pro-
dução aumente. Temos terra e 
um clima favorável à prática da 
agricultura. 

Não se explica que a provín-
cia ainda tenha bolsas de fome 
numa altura em que temos 
meios e condições que nos po-
dem garantir uma boa produção 
agrícola”, disse a governante. 
A província de Manica possui 
12 distritos entre os quais des-
tacam-se Macate, Gondola, 
Manica, Vanduzi, Báruè, Sus-
sundenga, Mossurize, Guro 
e cidade de Chimoio que são 
os maiores produtores de ce-
reais.- (AIM)

O FUNDO Monetário Internacional (FMI) 
e a União Europeia (UE) recomendam 
aos países da África Subsahariana que 
melhorem a eficácia da despesa, contro-
lem o aumento de pobreza, mobilizem 
as receitas fiscais e definam os objectivos 
para a dívida.

Num comunicado conjunto emitido 
recentemente por Washington e Bruxe-
las no final do décimo Fórum Fiscal Afri-
cano, a comissária europeia para as par-
cerias internacionais, Jutta Urpilainen, e 
a directora executiva do FMI, Kristalina 
Georgieva, “reconheceram que as re-
formas necessárias têm de lidar com as 
preocupações dos parceiros em cada 
país” e defenderam a necessidade de 
“trabalhar com os países para desenhar e 

implementar reformas orçamentais sus-
tentáveis e com apoio abrangente”.

As quatro principais áreas elenca-
das pelas duas instituições são a despesa 
pública, a pobreza, as receitas fiscais e a 
questão da dívida pública, num contex-
to em que a região “está a recuperar de 
uma crise sem precedentes”, mas en-
frenta “um futuro muito incerto devido 
ao progresso lento no acesso equitativo 
a vacinas, espaço limitado para a imple-
mentação de políticas, e agora os efeitos 
da guerra na Ucrânia”.

O conflito no leste europeu, avisam, 
“deverá exacerbar as pressões inflacio-
nistas nos bens alimentares e petrolífe-
ros, piorando a posição orçamental dos 
países da África Subsahariana e pertur-

bando os fluxos de capital, o que poderá 
colocar em perigo o acesso a financia-
mento internacional”.

Para garantir uma reconstrução que 
mantenha economias resilientes e in-
clusivas, o FMI e a UE defendem que os 
países africanos devem priorizar investi-
mentos através do aumento da eficiência 
da despesa pública, gestão das finanças 
públicas e recolocar os esforços nos in-
vestimentos em infra-estruturas físicas 
e digitais.

Além disso, as duas instituições de-
fendem que os países devem colocar no-
vamente a pobreza numa trajectória des-
cendente, através do fortalecimento dos 
programas de protecção social, investi-
mentos na saúde e na educação, e com-

pensando aqueles que são negativamen-
te afectados pelas reformas necessárias.

Uma outra prioridade dos governos 
africanos deve ser a mobilização das re-
ceitas fiscais, começando pelas difíceis, 
mas necessárias, acções que melhorem a 
eficiência e a equidade dos sistemas fis-
cais.

Por último, as duas instituições cha-
mam a atenção para a necessidade de 
lidar com as vulnerabilidades da dívida, 
defendendo, para isso, a definição de ob-
jectivos orçamentais de médio prazo cla-
ros e prudentes e, em muitos países, im-
plementar uma consolidação orçamental 
cuidadosamente planeada e de forma 
sequencial, sustentada num robusto en-
quadramento institucional.

ÁFRICA SUBSAHARIANA

FMI e UE recomendam
melhoria na gestão da despesa

na última sexta-feira, na ci-
dade de Maputo, à margem 
da segunda sessão plenária da 
Comissão Consultiva do Tra-
balho (CCT), que, entre outros 
pontos, apreciou o balanço de 
implementação deste decreto.

Explicou que ao saldarem 
a dívida de contribuições no 

período de vigor desta medi-
da, as empresas têm as suas 
multas perdoadas e juros de 
mora reduzidos até ao máximo 
de 98%. “Mesmo as empresas 
em exercício de actividades, 
que ainda não estão inscritas 
no sistema do INSS, têm uma 
oportunidade de se inscreve-

rem sem incorrer em multas”, 
acrescentou.

O perdão de multas e redu-
ção de juros aplica-se às enti-
dades empregadoras, aos tra-
balhadores por conta própria, 
com dívidas de contribuições, 
multas e juros ou que tenham 
interesse em aderir.

De acordo com o instru-
mento legal, a medida inclui 
àquelas que, por qualquer mo-
tivo, nunca se inscreveram no 
sistema de segurança social 
obrigatória ou que tenham 
processos pendentes de co-
brança coerciva da dívida de 
contribuições.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Inundações fazem 
um morto em Mungassa

U
MA pessoa morreu 
no fim-de-semana 
na zona de Inha-
rime, no bairro de 
Mungassa, na Beira, 

quando tentava atravessar a 
rua completamente inundada 
em direcção à sua residência, 
tendo sido arrastada pela cor-
rente das águas.

O facto foi dado a conhe-
cer ontem ao nosso Jornal 
pelo administrador do distri-
to da Beira, José Mutoroma, 
que revelou ainda que o indi-
víduo fazia esse trajecto após 
ter recebido a informação de 
que a sua casa havia desabado 
devido às fortes correntes das 
águas, que também alagaram 
aquela área residencial.

“É provável que a pessoa 
tenha perdido a vida na ma-
drugada de sábado porque só 
ontem (domingo), quando 
efectuávamos visitas às famí-
lias desalojadas, vimos o cor-
po a flutuar”, explicou.

O administrador da Bei-
ra fez saber igualmente que 
a situação das 341 famílias, 
englobando um total de cer-
ca 1800 pessoas, que se en-
contram desalojadas nos três 
centros de trânsito está mi-
nimamente controlada pelo 
facto de as chuvas terem pa-
rado e os níveis de água esta-
rem a baixar.

Segundo o nosso entre-
vistado, desde ontem e até 
hoje, terça-feira, as equipas 
multissectoriais estão a fazer 
uma avaliação das condições 
das residências daquelas fa-
mílias que se encontram nos 
centros de acomodação para 
que possam retornar em se-
gurança.

José Mutoroma revelou 

ENTRETANTO, falando à 
margem da reunião do Comi-
té Operativo de Emergência, 
o delegado do Instituto Na-
cional de Gestão e Redução
de Riscos e Desastres (INGD)
em Sofala, Aristides Arman-
do, revelou que a situação na
região tende a melhorar, visto 
que as chuvas abrandaram.

Ressalvou que o único 
ponto que continua crítico 
em termos de transitabilida-
de é Mungassa. No bairro de 
Nhangau, onde a situação es-
tava lastimável, agora tende a 
melhorar e as vias de acesso já 
são transitáveis.

Aristides Armando reve-
lou que teve início ontem um 
processo de avaliação preli-

minar do ponto de situação 
das famílias desalojadas so-
bre qual é a condição real das 
suas casas de modo que, nos 
próximos dias, possam retor-
nar às suas residências e con-
sequente desactivação dos 
centros de trânsito.

“Não podemos desactivar 
sem ver “in loco” o que está a 
acontecer. Vamos avaliar no 
terreno situação de cada uma 
das casas, porque pode ser 
que as águas tenham baixado 
mas as residências ainda não 
estejam em condições de vol-
tar a abrigar pessoas”, referiu.

O delegado do INGD 
adiantou que ainda ontem 
iria decorrer um trabalho de 
reconhecimento de alguns 

pontos de difícil acesso, atra-
vés de voos por via de drones, 
de forma a garantir que no 
regresso das famílias estejam 
criadas todas as condições de 
segurança.

Segundo a fonte, o maior 
desafio está no centro de 
trânsito de Inharime, no 
Mungassa, devido ao abaste-
cimento de água potável para 
o consumo daquelas famí-
lias que têm sido em poucas
quantidades, pois a fonte do
Fundo de Investimento e Pa-
trimónio do Abastecimento
de Água (FIPAG) dista a 500
metros do local onde estão as
famílias.

Para o efeito, Aristides 
Armando assegurou que a 

situação seria minimizada 
ontem com a alocação de em-
barcações para o transporte 
de água até ao respectivo cen-
tro de trânsito.

Na questão de saúde, fez 
saber que no fim de domin-
go foram criados postos fixos 
onde estarão os técnicos para 
o atendimento médico e me-
dicamentoso das famílias.

O delegado do INGD re-
forçou o apelo às famílias para 
continuarem a controlar as 
crianças de modo que não se 
abeirem dos locais que ainda 
se encontram inundados e 
das valas de drenagem, evi-
tando assim que possam cair 
em poços tradicionais cuja 
visibilidade ainda é difícil. 

Situação tende a melhorar

O PRESIDENTE do Conselho Municipal 
da Beira (CMB), Albano Carige, afirmou 
que a edilidade não pode correr o risco 
de cair numa ilegalidade e pagar valores 
porque estaria a praticar um crime ad-
ministrativo no lugar de indemnizar os 
trabalhadores.

Albano Carige reagia assim à ma-
nifestação organizada esta semana pe-
los antigos trabalhadores dos extintos 
Transportes Públicos da Beira (TPB), 
a quem recordou que dos cálculos por 
estes efectuados o pagamento total das 
indemnizações andava à volta de 42 
milhões de meticais, variando entre 80 
mil e 1.800 milhão de meticais a cada 
um, dependendo do tempo de serviço 
e salário que recebia.

“Do nosso lado fizemos um cálculo 
em que o valor total seria de 31 milhões 
de meticais e cada trabalhador recebe-
ria entre 70 mil e 1,5 milhão de meticais 
mas não aceitaram, daí que tivemos que 

remeter o caso ao tribunal”, explicou.
Acrescentou que caso os ex-traba-

lhadores tivessem aceitado o acordo 
proposto pela edilidade todos estariam 
nesse momento com indemnizações 
pagas.

Aconselhou aos trabalhadores a in-
teragirem com o Tribunal Administrati-
vo para, rapidamente, terem o resulta-
do e daí se avançar com os pagamentos.

Lembre-se que esta semana parte 
dos 205 ex-trabalhadores da extin-
ta empresa de Transportes Públicos da 
Beira (TPB) voltou a exigir a sua indem-
nização numa manifestação defron-
te do edifício do Conselho Municipal 
(CMB).

Empunhando dísticos e entoando 
canções, os ex-trabalhadores recor-
daram que estão a mais de três anos e 
exigirem este seu direito e que em 2015 
houve um decreto em que a empresa 
deveria passar para gestão do municí-

pio mas eles continuaram a trabalhar 
até 2018.

A 4 de Julho de 2018 receberam um 
pré-aviso de cessação das funções que 
exerciam através de uma carta afixa-
da numa vitrina e que informava sobre 
o pagamento das indemnizações em
quatro prestações.

De acordo com Luís Mecindo, um 
dos trabalhadores em questão, o pa-
gamento da indemnização devia ini-
ciar em Abril de 2019 mas de lá para cá 
“nada aconteceu a não ser promessas”.

Recordou que reuniram várias vezes 
com falecido presidente do município, 
Daviz Simango, com vista encontrar 
uma solução mas nada aconteceu.

“Continuamos na mesma. Alguns 
dos nossos colegas perderam a vida, 
outros não têm casas porque foram 
destruídas pelo ciclone tropical Idai 
e outras intempéries que assolaram a 
urbe”, revelou.

DIFERENDO COM EX-TRABALHADORES DOS TPB

ainda que de acordo com as 
avaliações preliminares é pre-
visto o retorno das famílias às 
suas casas até amanhã, desde 
que as chuvas não voltem a 
cair.

“A nossa intenção é até 
amanhã (hoje) conseguirmos 
a última informação para po-
dermos retirar as famílias dos 
centros de trânsito e voltarem 
às suas residências de modo 
que os alunos destas escolas 
também possam voltar a ter 
aulas interrompidas na se-
mana passada devido à situa-
ção”, apontou.

O administrador da Beira 
fez saber ainda que durante 
o regresso às suas moradias
serão entregues às famílias

alguns “kits” para poderem 
reconstruir provisoriamen-
te as suas casas, compostos 
por alimentos, lonas, estacas, 
baldes de água, entre outros 
itens por forma a minima-
mente estarem estabilizados.

Questionado sobre a exis-
tência de casos de doenças de 
origem hídrica, o administra-
dor respondeu que ainda não 
há registo deste tipo de casos 
visto que durante a instala-
ção dos centros foram criadas 
condições de saneamento e 
alocados alguns técnicos de 
saúde para fazerem o controlo 
das pessoas. Foram também 
instalados tanques de água 
potável para evitar casos de 
diarreia.

Mutoroma apontou, 
igualmente, que para evitar 
casos de malária serão entre-
gues a partir de hoje 750 re-
des mosquiteiras que, numa 
primeira fase, vão beneficiar 
idosos, mulheres grávidas e 
lactantes.

Para completar a restante 
população, apontou que serão 
feitas novas aquisições atra-
vés de parceiros para que to-
dos estejam protegidos con-
tra a doença, principalmente 
nesta época em que há muitos 
charcos em diferentes locais.

“Estão garantidas todas 
as condições de assistência 
às famílias. Não há motivo 
de queixas ou qualquer outro 
constrangimento”, adiantou.

Município diz que não vai
“praticar crimes administrativos”

Mesmo depois de a chuva ter abrandado muitas casas ainda estão debaixo da água

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Nas cerimónias fúnebres, mantenha dois metros 
de distância das outras pessoas e use sempre a 
máscara. Evite passar a noite e refeições onde 
decorrem velórios ou cerimónias fúnebres. Cui-
de-se porque o vírus está em qualquer lugar.

OS transportes semicolectivos de pas-
sageiros que exploram as rotas urba-
nas na cidade portuária de Nacala, em 
Nampula, voltaram a exercer as suas 
actividades, sexta-feira, depois de um 
dia de paralisação, exigindo o reajus-
te da tarifa em virtude da subida dos 
preços dos combustíveis.

A retomada das actividades foi 
possível depois do consenso alcança-
do entre o Conselho Municipal de Na-
cala e os transportadores.

No encontro, o vereador dos Trans-
portes e Comunicações, Rasse Daúdo, 
explicou aos transportadores como 
se processa o reajuste das tarifas de 
transporte, indicando que deve haver 

dos transportadores a manifestação do 
interesse através de uma carta dirigida 
ao presidente do Conselho Munici-
pal, na qual indicam a proposta para o 
efeito.

Segundo esclareceu, o autarca, 
Raul Novinte, não tem legitimidade 
para autorizar a alteração da tarifa, 
devendo, por sua vez, solicitar à as-
sembleia municipal a realização de 
uma sessão na qual apresenta a pro-
posta dos transportadores.

O Conselho Municipal tem 15 dias 
para dar resposta, período durante o 
qual deve estar assegurado o transpor-
te dos cidadãos, respeitando-se a tari-
fa vigente, de 10 meticais neste caso.

“A subida de combustíveis ocor-
reu à escala nacional, e isso representa 
preocupação para todos os moçam-
bicanos. Nós chamámos atenção aos 
transportadores para que, queren-
do agravar a taxa, não devem fazê-lo 
usando a violência. Há critérios que 
devem ser respeitados”, disse Daúdo.

Jamal Abacar, representante dos 
transportadores de Nacala, disse que o 
aumento dos preços dos combustíveis 
está a tornar insustentável o negócio. 
Na sua opinião, a tarifa de 10 meti-
cais não compensa as despesas com os 
combustíveis, pagamento de subsídio 
aos cobradores, manutenção das via-
turas, entre outras necessidades.

CÉSAR LANGA

A CIDADE de Tete está na rota 
do desenvolvimento, facto que 
inspira maior responsabilidade 
dos seus dirigentes, no sentido 
de proporcionarem, cada vez 
mais, melhores condições de 
vida aos seus munícipes.

Estas palavras foram profe-
ridas ontem por César de Carva-
lho, autarca da cidade de Tete, 
por ocasião da passagem do 21 
de Março, data em que a urbe 
celebrou o 63.º aniversário de 
elevação à categoria de cidade.

“Passam 63 anos após a 
elevação de Tete à categoria 
de cidade, a nossa ‘Cidade das 
Quininas’. Este percurso im-
põe-nos enorme responsabili-
dade e só desta maneira se pode 
justificar o nosso empenho 

diário no exercício das nossas 
actividades, com vista à mate-
rialização do nosso manifesto”, 
disse Carvalho, acrescentando 
ter consciência de que os re-
sultados até ao momento foram 
conseguidos em condições ad-
versas, decorrente das dificul-
dades financeiras vividas pela 
autarquia.

“Hoje temos motivos para 
nos regozijar porque sentimos 
que nas nossas relações de tra-
balho com a direcção dos ór-
gãos da governação descen-
tralizada, designadamente o 
Conselho Provincial de Repre-
sentação do Estado e o Conse-
lho Executivo Provincial, o im-
pacto é positivo e tangível, com 
acções e dinâmicas de melhoria 
de condições de vida dos nos-
sos munícipes”, congratu-

lou-se.
De acordo com o autarca, os 

visíveis êxitos registados pelo 
município não seriam possíveis 
sem o apoio dos seus parceiros 
públicos e privados, pois, afir-
mou, o seu exemplo de coor-
denação, com intervenções, 
tem permitido melhor comple-
mentaridade dos programas e 
projectos da autarquia.

Falando também na oca-
sião, o governador de Tete, 
Domingos Viola, disse que a 
celebração dos 63 anos da ci-
dade capital provincial assume 
particular importância porque 
decorre após dois anos de in-
terregno de festividades, no 
quadro das medida de contação 
da pandemia da Covid-19.

Disse ainda que se come-
moram 63 anos da cidade de 

Tete após a passagem da de-
pressão tropical Ana, que de-
vastou a província, provocando 
enormes prejuízos humanos e 
materiais.

“Perante esta situação, per-
to de 400 famílias foram reas-
sentadas na Unidade Chim-
bonde, no bairro Matundo, em 
Chingodzi, pelo que gostaria de 
usar desta oportunidade para 
exortá-las a não regressarem às 
áreas de risco, pois o Conselho 
Municipal da Cidade de Tete e 
o Governo da província conti-
nuarão a empreender o esforço 
necessário para minimizar o seu 
sofrimento”, disse.

As celebrações do Dia da 
Cidade de Tete prolongaram-se 
até ao período da noite, com a 
realização de um espectáculo 
musical no centro da urbe.

UMA mulher testou positivo para a 
Covid-19, segundo estatísticas par-
tilhadas ontem pelo Ministério da 
Saúde (MISAU), que apontam ainda 
para a recuperação de sete indiví-
duos infectados.

Com o novo caso, subiu para 
225.211 o número infecções pela 
doença desde o registo do primeiro 
episódio, em 22 de Março de 2020. 
A infecção foi detectada em 324 
amostras testadas em laboratórios 
nacionais, representando uma po-
sitividade de 0,31 por cento.

Entre domingo e ontem, não 
houve registo de internamento, alta 

hospitalar e óbito relacionados com 
a Covid-19, mantendo-se em 2200 
o cumulativo de vítimas. Os dados
mostram ainda que três pacientes
seguem em tratamento nos centros
de isolamento, dois dos quais estão
nos cuidados intensivos em oxige-
no-terapia.

Há actualmente 56 indivíduos 
em isolamento domiciliar ou insti-
tucional, não havendo contactos de 
casos positivos em seguimento.

A análise epidemiológica do 
Instituto Nacional de Saúde (INS) 
mostra contínua descida em todos 
os indicadores da pandemia. Mo-

çambique está entre os países com 
a média móvel de casos mais baixa 
por milhão de habitantes na região.

O documento revela ainda uma 
reaceleração da doença na Europa, 
Ásia e Oceânica e contínua estabili-
zação em África e América do Norte.

Enquanto isso, mais 14.354 pes-
soas foram vacinadas contra a Co-
vid-19 e outras 285.307 já tomaram 
a dose de reforço para reforçar a 
sua imunidade. Até ontem, 12,9 
milhões de pessoas estavam com-
pletamente vacinados e 14 milhões 
haviam tomado pelo menos uma 
dose.

TRÊS indivíduos foram 
detidos no sábado indi-
ciados de furto viaturas 
na África do Sul, anunciou 
ontem o Serviço Nacional 
de Investigação Criminal 
(SERNIC) na província de 
Maputo.

Trata-se de dois mo-
çambicanos e um sul-afri-
cano, com idades com-
preendidas entre 32 e 47 
anos, que foram interpela-
dos no posto fronteiriço de 
Ressano Garcia, distrito da 
Moamba, na posse de duas 
viaturas, uma ostentando 

descrição de corpo diplo-
mático e outra matrícula 
sul-africana.

Segundo Henrique 
Mendes, porta-voz do 
SERNIC na província de 
Maputo, os documentos 
apresentados pelos indiví-
duos levantaram dúvidas, 
o que suscitou necessida-
de de investigação mais
aprofundada.

“Da investigação feita, 
aferiu-se que a matrícu-
la do corpo diplomático 
estampada na viatura de 
marca Jeep era falsa. O ob-

DEZOITO mil, setecentos e sessen-
ta e sete pensionistas do sistema do 
Instituto Nacional de Segurança So-
cial (INSS) devem confirmar que es-
tão vivos na província de Sofala, no 
contexto da retoma ontem no país da 
prova de vida.

Deste número, 4327 recebem a 
pensão de velhice, 248 fazem parte 
da pensão por invalidez e 14.192 são 
de sobrevivência, incluindo menores 
de idade.

Durante 90 dias ininterruptos, a 
actualização desta informação bio-
métrica vai ser feita por 11 brigadas 

móveis e fixas, quatro das quais ins-
taladas na cidade da Beira.

Trata-se de um processo perma-
nente que a partir dos finais de 2019 
se tornou mais seguro e rápido com 
o objectivo de certificar o pensionista 
e permitir a actualização da informa-
ção que interessa ao INSS para uma
cada vez melhor planificação.

Este trabalho permite ainda o 
processamento de valores aos be-
neficiários por meios  informáticos, 
através de transferência bancária, 
reduzindo o tempo de pagamento 
dos anteriores 90 dias para 15 e sete 

dias.
A retomada da prova de vida 

em Sofala aconteceu em cerimónia 
orientada pela secretária de Estado 
na província, Stella Zeca, que ape-
lou à necessidade da manutenção das 
medidas de prevenção da Covid-19, 
doença que há dois anos levou à sus-
pensão do processo, nomeadamente 
o distanciamento físico, higienização
das mãos e uso da máscara.

Por sua vez, os pensionistas lou-
varam os esforços do INSS para me-
lhorar a assistência aos seus utentes.

APÓS DOIS ANOS DE SUSPENSÃO

Retoma prova de vida 

P
ELO menos 107.600 
pensionistas da Se-
gurança Social Obri-
gatória serão subme-
tidos à prova anual 

de vida biométrica nos pró-
ximos três meses em todo o 
país, na sequência do alívio 
das medidas de prevenção da 
Covid-19. 

A verificação física da 
existência do titular da pen-
são, para evitar pagamentos 
indevidos, foi suspensa des-
de 2020 por causa da pande-
mia do novo coronavírus.

Para evitar aglomera-
ções, porque a pandemia 

continua, apesar da redução 
significativa dos casos da 
doença, os pensionistas são 
convidados, por um lado, a 
agendar o atendimento tele-
fonicamente ou deslocar-se 
previamente às delegações 
provinciais, distritais, Con-
selho dos Serviços de Repre-
sentação do Estado e briga-
das móveis do INSS, sendo 
que os que enfrentam difi-
culdades de locomoção terão 
assistência domiciliária.

A prova de vida será feita 
de forma faseada, sendo que 
os pensionistas por velhice 
serão atendidos no primeiro 

mês, na sequência os por so-
brevivência e por último os 
por invalidez.

Durante cerimónia cen-
tral de lançamento da cam-
panha realizada ontem, na 
cidade de Maputo, a minis-
tra do Trabalho e Segurança 
Social (MITSS), Margarida 
Talapa, lembrou que a pro-
va anual de vida é um acto 
de aproximação constante 
entre o Instituto Nacional 
de Segurança Social (INSS) e 
os pensionistas que duran-
te anos contribuíram para o 
sistema, de modo que eles 
e seus dependentes tenham 

pensão.
Apelou ao grupo-alvo 

para aderir ao processo, de 
modo a continuar a receber a 
sua pensão.

Por sua vez, a directora 
nacional da Segurança So-
cial, Hermenegilda Maria, 
referiu que durante o perío-
do em que não foi realizada a 
prova de vida se comprovou 
o falecimento de mais de 100
pensionistas, cujo pagamen-
to de pensões foi suspenso.

Revelou que o INSS gas-
ta anualmente cerca de oito 
milhões de meticais em pa-
gamento aos pensionistas.

Um pensionista (sentado) faz a prova de vida na cidade da Maputo, na retoma ontem do processo ao nível nacional
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Sofala espera registar mais 
de 18 mil pensionistas

COVID-19

País regista um caso 
positivo e sete recuperados

IMPACTO DO “GOMBE” NA ZAMBÉZIA

Aumenta número 
de pessoas desalojadas
SUBIU para mais de 45 mil o 
número de pessoas desalo-
jadas pela depressão tropical 
Gombe na província da Zam-
bézia, havendo aumento de 
mais três mil em relação aos 
dados anteriores. Este balan-
ço, apresentado ontem pela 
secretária de Estado na pro-
víncia, é ainda provisório, 
pois prosseguem trabalhos 
de resgate das vítimas da in-
tempérie.

Judith Mussácula avan-
çou, durante uma conferência 
de imprensa, que “Gombe” 
fez quatro vítimas mortais, 25 
feridos, três desaparecidos e 
um elevado número de habi-
tações e infra-estruturas pú-
blicas como estradas, pontes, 
escolas e unidades sanitárias 
destruídas. 

Avançou também que 701 
pessoas que estavam sitiadas 
foram resgatadas com vida 
e colocadas nos centros de 
abrigo temporários. Indicou 
ainda que mais de seis mil 

pessoas estão em 11 centros 
de acomodação provisória e 
onde são assistidas em bens 
alimentares e abrigos, ten-
das.

A secretária de Estado 
lamentou o facto de muitas 
pessoas estarem a “eternizar 

a condição de vulnerabili-
dade”, uma vez que cicli-
camente são retiradas para 
zonas seguras, mas mal a si-
tuação melhora retornam às 
zonas de risco, onde voltam 
a perder tudo: casa, comida e 
outros bens patrimoniais. 

Neste momento, segun-
do ainda Judith Mussácula, 
equipas multissectoriais a 
vários níveis estão no terreno 
a fazer o levantamento das 
pessoas afectadas para apu-
rar o tipo de necessidades a 
resolver. 

As chuvas trazidas pelo ciclone Gombe causaram muita destruição na província

Detidos por furto 
de viaturas na África do Sul

jectivo dos indiciados era 
ludibriar as autoridades 
com a estampagem”, ex-
plicou.

Mendes diz que neste 
momento decorre investi-
gação para apurar a lega-
lidade da outra viatura da 
marca Toyota Hilux D4D. 

O SERNIC está a interagir 
com as autoridades sul-
-africanas e da Organiza-
ção Internacional da Polí-
cia Criminal (INTERPOL) 
para obtenção dos ante-
cedentes dos indiciados e 
mais informações sobre as 
viaturas. 

AUTARCA DE TETE E O 63.0 ANIVERSÁRIO DA CIDADE

Busca pelo desenvolvimento 
exige maior responsabilidade

AGUARDANDO PELO REAJUSTE DA TARIFA

“Chapas” de Nacala 
voltam a circular

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0



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 Março de 2022

PUBLICIDADE

2556
190

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
O MSPH ICAP da Columbia University é uma ONG internacional da Escola de Saúde Pública da Universidade de 
Columbia. Os programas do ICAP em Maputo, Nampula e Zambézia são financiados principalmente pelo Governo dos 
EUA para apoiar o Governo de Moçambique / Ministério da Saúde na ampliação dos serviços de prevenção, cuidados 
e tratamento de TB / HIV, bem como na pesquisa, vigilância e fortalecimento dos sistemas de saúde publica. O ICAP 
em Moçambique convida aos fornecedores que desejam se registar no banco de dados da organização a expressar seu 
interesse pelo fornecimento dos seguintes serviços por um período de um ano.

CATEGORIAS

Resumo das Categorias dos Fornecedores Pré-Qualificados
11 Fornecimento de suprimentos, médicos cirúrgicos, mobiliários de escritório e hospitalar
12 Fornecimento de material de escritório e consumíveis
13 Fornecimentos de impressões gráficas e serigrafia (formulários, fichas, livros, cartazes, folhetos, estampagem e bordados)
14 Fornecimento de água mineral em vasilhames

15 Fornecimento de material de higiene e limpeza

16 Serviços de limpeza, fumigação e desinfecção

17 Fornecimento de material informático, acessórios e reparação de equipamento informático
18 Fornecimentos de pneus, peças sobressalentes e acessórios

19 Prestação de serviços de manutenção preventiva e reparação de viaturas

20 Fornecimento de combustível para veículos, incluindo cartões de combustível

21 Aluguer de viaturas

22 Prestação de serviços de transportes de carga e correio
23 Serviços de despachante
24 Serviços de tradução

25 Prestação de serviços de acomodação, conferencia e catering

26 Prestação de serviços para agenciamento de viagens (COTUR também tinha pacotes completos)
27 Serviços de táxi

28
Pequenas reparações e manutenção básica de edifícios sistemas eletricidade, ar condicionados nos escritórios e nas 
unidades sanitárias

Os fornecedores interessados deverão enviar os seguintes documentos:
1. Perfil da empresa com três referências comerciais;
2. Uma cópia certificada válida da licença para a categoria em que concorre.
3. Uma cópia autenticada atual do Registo da Empresa (Boletim da República);
4. Uma cópia autenticada do Alvará;
5. Uma cópia autenticada do Certificado de registo do IVA;
6. Cópias autenticadas dos IDs dos directores da empresa;
7. Declaração quitação emitida pelas finanças com três meses ou menos
8. Declaração quitação emitida pelo INSS com três meses ou menos
9. Duas cópias de VD ou facturas e recibo em serviços similares prestados nos últimos dois anos

Desencorajamos o uso do papel, por um ambiente melhor para todos. A documentação deverá ser enviada somente 
por email icap.logistica@gmail.com do dia 22 de Março a 5 de Abril de 2022, colocado na linha “Assunto” a 
categoria para a qual a Manifestação de Interesse está sendo submetida e endereçada ao: COMITÊ DE COMPRA.  
Candidaturas em formato físico não serão aceites.

Nota: Apresentar uma candidatura para cada categoria a que se candidata. Se um fornecedor candidatar-se para mais 
de uma, cada candidatura deve ter a documentação separada com evidências de suporte específicas para a respectiva  
categoria. As candidaturas deverão ser apresentáveis, precisas e breves. A nomeação dos documentos deve ser clara, 
com títulos específicos para facilitar a revisão.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
 PROVÍNCIA DE MAPUTO

DIRECÇÃO PROVINCIAL DO PLANO E FINANÇAS

ANÚNCIO DE CONCURSOS 
1. A Direcção Provincial do Plano e Finanças de Maputo convida pessoas singulares, micro, pequenas e médias

empresas para Concursos Limitados e Grandes Empresas para o Concurso Público, interessadas e que reúnam
os requisitos de qualificação e inscritas no Cadastro Único, a apresentarem propostas em cartas fechadas para o
seguinte:

Concurso Objecto Modalidade
Garantia 

Provisória
Data e Hora-final da 
Entrega de Proposta

Data e Hora de 
Abertura

27K003461/01/
CL/2022

Fornecimento de consumíveis 
Concurso 
Limitado Não exigida

4/4/2022 
às 9.00 horas

4/4/2022 
às 9.15 horas

27K003461/02/
CL/2022

Fornecimento de géneros 
alimentícios e produtos de 

higiene e limpeza

Concurso 
Limitado

Não exigida
4/4/2022 

às 10.00 horas
4/4/2022

 às 10.15 horas

27K003461/03/
CL/2022

Lote 1 - Prestação de serviços de 
catering e sala de conferências no 

distrito de Matutuíne

Lote 2 - Prestação de serviços de 
catering, e sala conferências no 

distrito da Matola

Concurso 
Limitado

Não exigida
 12/4/2022 

às 10.00 horas
12/4/2022

 às 10.15 horas

27K003461/04/
CL/2022

Prestação de serviços gráficos, 
serigrafia e reprografia

Concurso 
Limitado

Não exigida
4/4/2022

 às 11.00 horas
4/4/2022

 às 11.15 horas

27K003461/01/
CP/2022

Fornecimento de uma viatura 
cabine dupla

Concurso 
Público

É exigida
12/4/2022

 às 9.00 horas
12/4/2022 

às 9.15 horas

2. Os concorrentes interessados deverão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquirí-
los nas instalações da Direcção Provincial do Plano e Finanças de Maputo, sita na Avenida Saine-Saint-Dinis,
n.º 11051, C.P. n.º 42, Telefone n.º +25821725151, Fax n.º 21725151, 1.º Andar-UGEA, pela importância não
reembolsável de 500,00MT, para cada caderno de encargo, a ser depositado na conta da Direcção Provincial do
Plano e Finanças de Maputo, n.º 57005529002, Banco Moçambique, devendo o talão de Depósito, ser apresentado
no âmbito do levantamento dos Documentos de Concurso, no mesmo endereço.

3. O prazo de validade das propostas será de 90 a 120 dias respectivamente, a contar a partir da data-final da sua
entrega.

4. As propostas deverão ser entregues no endereço acima referenciado e serão abertas em sessão pública no mesmo
endereço, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

5. O anúncio do posicionamento dos concorrentes, 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.

Matola, aos 21 de Março de 2022
A AUTORIDADE COMPETENTE

(Ilegível)

Direcção Provincial do Plano e Finanças de Maputo, Cidade da Matola, Avenida Saine-Saint-Dinis (11.051), Fax +25821725150

“Chapas” paralisam 
actividades

O
S transportadores 
semicolectivos de 
passageiros na ci-
dade de Nampula, 
vulgo chapeiros, 

decidiram paralisar ontem as 
suas actividades, em reivin-
dicação do reajuste da actual 
tarifa de 10 meticais para 20 
meticais.

Eles afirmam que a tarifa 
praticada actualmente tor-
nou-se insustentável, desde 
que a entidade reguladora 
anunciou, semana passa-
da, o aumento do preço de 
combustível, que estabelece 
o custo do litro de gasolina
em 77.39 meticais, contra os
anteriores 69,94 meticais, e
gasóleo em 70, 97 meticais,
contra os 61, 71 meticais.

Os transportadores dizem 

que o valor a aplicar de 20 
meticais servirá para com-
pensar os custos operacio-
nais. A paralisação das acti-
vidades dos transportadores 
semicolectivos de passagei-
ros, logo pela manhã, provo-
cou agitação nas paragens, o 
que exigiu uma intervenção 
policial para manter a ordem, 
segurança e tranquilidade 
públicas. Segundo testemu-
nhou a nossa Reportagem, 
muitas pessoas viram-se 
obrigadas a percorrer longas 
distâncias a pé, para chegar 
aos seus destinos, sobretudo 
aos locais de trabalho.

Outras pessoas tiveram 
de recorrer aos moto-táxis, 
que se aproveitaram da oca-
sião para empolar as tarifas 
praticadas em condições 

normais. A título de exem-
plo, a tarifa de moto-táxi de 
20 meticais praticada dentro 
do centro urbano chegou a 70 
meticais, num cenário caóti-
co que foi vivido. Calton Ma-
tias, um dos transportadores 
da rota Waresta-Muahivi-
re, explicou que desde que 
houve aumento do preço de 
combustível, a sua activida-
de tornou-se insustentável.

“Estamos a ter muitos 
prejuízos, por causa da su-
bida do preço de combus-
tível. Veja só que no final de 
cada dia, tenho que entre-
gar a receita ao meu patrão, 
e eu fico sem nada”, quei-
xou-se, sustentando que já 
está a enfrentar dificuldades 
para alimentar a sua família. 
Outro automobilista, que se 

identificou como Latifo José, 
disse ser urgente a realização 
de um encontro entre os pro-
prietários das viaturas, a As-
sociação dos Transportadores 
Rodoviários de Nampula e o 
Conselho Municipal da Cida-
de de Nampula, para se che-
gar a consenso.

Alguns munícipes abor-
dados pelo “Notícias” afir-
mam ter sido surpreendidos 
com a falta de chapas. Vânia 
Rafael disse ter percorrido a 
pé a distância de casa ao lo-
cal de trabalho, uma vez que 
não tinha dinheiro suficiente 
para tomar um táxi-mota.

“Tinha somente 20 meti-
cais, que era para ir ao serviço 
e regressar à casa, pagando 10 
meticais em cada viagem”, 
explicou.

ASTRA fala
de manifestação ilegal
UMA manifestação ilegal e 
agitação foi como reagiu a 
Associação dos Transporta-
dores Rodoviários de Nam-
pula (ASTRA). Segundo o 
presidente da agremiação, 
Luís Vasconcelos, aquan-
do do aumento do preço de 
combustível, em Novembro 
do ano passado, havia sub-
metido um documento ao 
Conselho Municipal da Cida-
de de Nampula, solicitando 
um encontro entre a edilida-
de e os transportadores para 
uma abordagem sobre num 
eventual reajuste da tarifa de 
10 para 15 meticais. “Subme-
temos este documento, mas 
não tivemos resposta. Em 
Janeiro deste ano, voltámos 
a insistir, submetendo, no-
vamente, o documento, que 
inclusivamente foi submeti-
do à Assembleia Municipal, 
mas, mesmo assim, não ti-
vemos nenhuma resposta”, 
explicou Vasconcelos.

Contudo, o responsável 
disse ter sido colhido de sur-
presa com a paralisação dos 
transportadores, uma vez 
que a agremiação tudo tem 

O CONSELHO Municipal garante que vai 
se reunir em sessão extraordinária, nos 
dias 12 e 13 do próximo mês, para elabo-
rar e submeter à Assembleia Municipal 
(AM) uma proposta de reajuste do preço 
de transporte semicolectivo de passagei-
ros.  

A edilidade clarificou que todas as 
taxas que são cobradas no município de-

vem merecer a devida discussão e apro-
vação em sede da Assembleia Municipal.

O director do Departamento de Co-
municação e Imagem, Nelson Carvalho, 
disse não ter sido comunicado a respeito 
da paralisação.

“Queremos assegurar que os trans-
portes semicolectivos de passageiros vão 
continuar a circular normalmente. Já 

mantivemos um encontro com os auto-
mobilistas para o efeito”, disse.

Defendeu, porém, que o agravamen-
to da tarifa dos transportes é justificável, 
tendo em conta a subida de do preço de 
combustível e dos acessórios de viaturas.

“Queremo-nos distanciar daqueles 
transportadores que se aproveitam da si-
tuação para vandalizar bens”, apelou.

Município promete submeter 
proposta de nova tarifa  à AM

feito para encontrar uma saí-
da consensual.

“Esta paralisação é ilegal. 
Quem tem que parar com as 
viaturas são os proprietários 
e não os motoristas”, desa-
bafou, acusando o Conselho 
Municipal de ser moroso na 
tramitação dos documentos 

submetidos.
“A ASTRA não tem nada 

a se pronunciar sobre esta 
paralisação, apesar de sentir 
que é ilegal. Os prejuízos de-
correntes desta paralisação 
deverão ser assumidos pelos 
proprietários das viaturas”, 
indicou.

Muitos citadinos tiveram que caminhar para chegar aos seus destinos

O trânsito na Av. do Trabalho fluiu dentro da normalidade, depois que muitos 
“chapas” foram retirados da circulação

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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DESCRIÇÃO:

CLIDIS em parceria com a Alte Safety pretendem reforçar os seus quadros de pessoal com 

Motoristas Profissionais para Ambulâncias de Emergência Médica Pré-Hospitalar 

REQUISITOS:

• Carta de condução profissional e serviços públicos;
• Experiência mínima de 5 anos de condução de ambulâncias;
• Idade até 45 anos.

• Capacidade de manter a calma e tomar as decisões certas em condições adversas
e sob pressão;

• Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções;
• Disponibilidade para trabalhar por turnos e para viajar para países vizinhos;
• Disponibilidade para frequentar acções de formação de condução defensiva:
• Excelente domínio do idioma inglês, fala e escrita;

Os candidatos seleccionados deverão apresentar cópia dos seguintes documentos:

• Curriculum Vitae;
• Certificado de habilitações literárias;
• Certificados de formação profissional relevante;
• Registo Criminal;
• Boletim de vacinação;
• Passaporte válido.

Oferecemos boas condições de remuneração, bom ambiente, estabilidade, segurança 
e valorização pessoal.

Os candidatos deverão enviar as suas candidaturas até ao dia 31 de Março de 
2022, para o seguinte endereço electrónico: emergencias@clidis.co.mz 

A Alte Safety e a CLIDIS asseguram a confidencialidade a todos os níveis da sua organização em relação a toda e qualquer informação obtida no decurso dos seus serviços. 
Assim, a informação contida neste documento e nos seus anexos só poderá ser utilizada, para os devidos efeitos, pelas suas equipas. O recetor desde documento não 
poderá, direta ou indiretamente usar, apresentar, vender, copiar, reproduzir, divulgar ou publicar qualquer informação contida neste documento sem a autorização prévia 
e por escrito da Alte Safety e da CLIDIS

©2022 Alte Safety, Lda.AnuncioVaga
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A 
ASSOCIAÇÃO dos 
Combatentes da 
Luta de Libertação 
Nacional (ACLLN) 
e a Organização 

da Mulher Moçambica-
na (OMM) em Inhambane 
contam com novos corpos 
sociais.

Na conferência pro-
vincial da ACLLN que teve 
lugar no último fim-de-
-semana, José Murripa foi
eleito secretário provincial
desta organização, cargo
que vinha exercendo em
substituição após o faleci-
mento do seu antecessor.

No mesmo encontro foram 
igualmente eleitos mem-
bros do Conselho Fiscal e 
os delegados à Conferência 
Nacional. 

Ainda na última sema-
na, Afuade Abdul, que vi-
nha exercendo a função 
de secretária provincial da 

OMM, em substituição da 
sua antecessora eleita de-
putada da Assembleia da 
República, foi escolhida 
durante a Conferência Pro-
vincial.

No mesmo encontro, 
foram também eleitos no-
vos órgãos sociais e os de-

MAIS de seis toneladas de 
produtos diversos foram 
entregues no sábado ao Ins-
tituto Nacional de Gestão e 
Redução do Risco de Desas-
tres (INGD), em Nampula, 
pela Organização da Juven-
tude Moçambicana (OJM), 
em apoio aos afectados pelo 
ciclone “Gombe” que re-
centemente assolou a pro-
víncia. 

Trata se de produtos ali-
mentares não perecíveis e 
roupas, fruto de contribui-
ções dos membros desta 
organização social do parti-
do Frelimo e parceiros, que 
vão minorar o sofrimento 
de muitas famílias afectadas 
por este fenómeno natural. 

Falando no acto de en-
trega do donativo, a secre-
tária-geral da OJM, Anchia 
Talapa, assegurou que ges-

tos similares irão replicar-
-se em todo o país, princi-
palmente nas províncias da
Zambézia e Sofala, que tam-
bém sofreram com a passa-
gem desta e de várias outras
intempéries que deixaram
rasto de destruição e luto na
população.

“O movimento de apoio 
às pessoas afectadas pelas 
enxurradas irá continuar. 
Faremos de tudo com os 
nossos parceiros para apoiar 
os nossos concidadãos, 
criando condições para re-
construírem suas vidas e 
reerguerem as zonas atin-
gidas”, disse Anchia Tala-
pa, realçando que a soli-
dariedade entre os jovens é 
um imperativo herdado da 
Frelimo, tendo apelado ao 
maior envolvimento na mo-
bilização de ajuda.

Exortou os jovens a as-
sumirem a dianteira no mo-
vimento de solidariedade às 
vítimas, apoiando tanto em 
géneros alimentícios como 
na recuperação das infra-
-estruturas, remoção de
troncos e tapamento de bu-
racos nas vias de acesso para 
permitir o retorno rápido da
normalidade da vida.

Com efeito, Anchia Ta-
lapa juntou-se domingo aos 
jovens na reconstrução de 
vias de acesso para garantir 
a transitabilidade rodoviária 
e encorajou a OJM na pro-
víncia a continuar a aderir 
de forma voluntária às jor-
nadas de limpeza e apoio 
aos necessitados.

O delegado do INGD em 
Nampula, Alberto Arman-
do, agradeceu o gesto e pro-
meteu fazer chegar os pro-

dutos aos afectados que se 
encontram neste momento 
acolhidos nos centros de 
trânsito criados para aco-
modar as vítimas.

Disse que o donativo 
chega num momento em 
que a província tem 11.553 
pessoas afectadas pelo 
Gombe, com enfoque nos 
distritos de Monapo, Ilha 
de Moçambique e Meconta, 
onde são reportados casos 
de desabamento de casas, 
inundações e intransitabili-
dade em algumas vias.

O responsável deu a co-
nhecer que o distrito de 
Mogincual se encontra nes-
te momento isolado do resto 
da província devido à des-
truição das vias de acesso, 
o que complica ainda mais a
assistência às pessoas atin-
gidas pela tempestade.

INHAMBANE

ACLLN e OMM com novos corpos sociais

Organizações sociais da Frelimo chamadas a apoiarem as vítimas de desastres naturais e a debaterem as teses ao XII Congresso

legados ao V Congresso da 
OMM, a ter lugar em Abril, 
na cidade da Matola, pro-
víncia de Maputo.

As duas organizações 
sociais do partido Frelimo 
são chamadas a envolve-
rem-se na angariação de 
donativos para apoiar as 
vítimas dos desastres na-
turais, nomeadamente da 
depressão tropical Ana e do 
ciclone Gombe, que asso-
laram algumas províncias 
das regiões centro e norte 
do país. 

Além dos fenómenos 
naturais, as organizações 

são igualmente exortadas a 
prestarem apoio às famílias 
deslocadas nas províncias 
do Niassa e Nampula devi-
do aos ataques terroristas 
em alguns distritos de Cabo 
Delgado.

A exortação foi feita pelo 
primeiro secretário do Co-
mité Provincial da Frelimo, 
João Muchine, no encer-
ramento da conferência da 
ACLLN, que teve lugar no 
fim-de-semana, na cidade 
da Maxixe, em que chamou 
à união de todos no alívio 
do sofrimento das pessoas 
afectadas.

“É necessário conti-
nuarmos a mobilizar os mo-
çambicanos para que, de 
forma incansável, apoiem 
os nossos irmãos que sofrem 
os efeitos provocados quer 
pelos desastres naturais 
quer pela acção terrorista na 
região norte de Cabo Delga-
do”, disse Muchine, acres-
centando que a conferência 
serviu para fazer balanço 
das actividades desenvol-
vidas pelo secretariado nos 
últimos cinco anos e eleição 
dos novos órgãos sociais.

Apelou à necessidade de 
a nova direcção imprimir 

dinâmica no funcionamen-
to da agremiação, tornando 
a ACLLN num instrumento 
activo no funcionamento 
do partido e que sirva de 
elo com o Governo para a 
assistência social dos seus 
membros.

 Disse que a prioridade 
de momento é a participa-
ção de todas as organiza-
ções sociais na divulgação 
e enriquecimento das teses 
ao XII Congresso da Frelimo 
e garantir a organização do 
evento que vai tomar im-
portantes decisões da vida 
do país.

OJM apoia afectados 
pelo “Gombe” em Nampula

Secretária-geral da OJM entregou diversos produtos e apoiou na limpeza das vias de acesso
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PUBLICIDADE

EMPRESA NACIONAL DE PARQUES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, EP
DEPARTAMENTO DE PROCUREMENT

Anúncio de Adjudicação
Em cumprimento do disposto no n.º 2 do Art.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 do objecto dos concursos abaixo indicados: 

N.º do Concurso Objecto do concurso
Modalidade de 

Contratação

Concorrente 

Adjudicado

Valor 

incluindo IVA

18/UGEA/

ENPCTE.P/2021

Seguro de Viaturas e 

Acidentes de Trabalho

Concurso por 

Cotações

EMOSE – EMPRESA 

MOÇAMBICANA DE 

SEGUROS

188.798,09MT

19/UGEA/

ENPCTE.P/2021
Manutenção de extintores

Concurso por 

Cotações
FIRE SOLUTIONS, EI

63.550,00MT 

01/UGEA/

ENPCTE.P/2022

Contratação de Auditor 

Externo para auditar 

as contas do Exercício 

Económico de 2019

Concurso 

Limitado

INFINITY 

CONSULTING, LDA
449.800,00MT

Maluana, Março de 2022

Autoridade Competente

(Ilegível)

DESCRIÇÃO:

CLIDIS em parceria com a Alte Safety pretendem reforçar os seus quadros de pessoal com Técnicos de Emergência 
Médica Pré-Hospitalar (Técnico Emergência Médica; Técnico de Emergência Médica Avançado; Paramédico) para 

fazerem parte da sua equipa de profissionais para o Serviço de Cuidados de Emergência Pré-Hospitalar. 
O serviço a prestar tem como missão garantir cuidados de saúde diferenciados, visando melhorar os cuidados prestados 

em ambiente pré-hospitalar, nos termos e segundo as boas práticas, normas e referênciais nacionais e internacionais.

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES:

• Assegurar, no exercício das suas competências, a estabilização do indivíduo vítima de acidente e/ou doença súbita,
no local da ocorrência, garantindo a manutenção das funções vitais por todos os meios à sua disposição, incluindo, se
necessário for, Suporte Avançado de Vida;

• Garantir o acompanhamento e a vigilância durante o transporte primário e/ou secundário do indivíduo vítima de
acidente e/ou doença súbita, desde o local da ocorrência até à unidade hospitalar de referência, assegurando a
prestação dos cuidados necessários à manutenção/recuperação das funções vitais durante o transporte;

• Operar os equipamentos da ambulância de forma responsável e verificar o seu correto funcionamento;
• Adotar medidas de zelo, cuidado e manutenção dos equipamentos da ambulância;
• Colaborar com todos os agentes de Proteção Civil e demais intervenientes no Sistema Integrado de Emergência

Médica (PRM, Bombeiros, SEMMO, Profissionais de Saúde, etc.);
• Efetuar, de forma rigorosa, o registo de cada ocorrência e todos os demais registos relacionados com os procedimentos

formalmente exigidos;
• Cooperar com outros serviços/departamentos da empresa, nomeadamente, com a logística;
• Cumprir com os protocolos e procedimentos estabelecidos, além das directrizes legais e normas de Segurança e

Saúde no Trabalho;
• Manter-se atualizado sobre novos tratamentos e procedimentos em paramedicina por meio de formação contínua;
• Verificar e repor material e medicamentos;
• Aplicar os protocolos médicos em vigor para os operacionais de Emergência Médica, de acordo com o cenário/

situação encontrados;
• Adoptar uma conduta responsável e ética e actuar no respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos

cidadãos.

REQUISITOS:

• Experiência comprovada como Técnico de Emergência Médica Pré-Hospitalar, ou como Enfermeiro com experiência
de trabalho em serviços de urgência e/ou cuidados intensivos;

• Certificados nas áreas de BLS, ACLS, PHTLS/ITLS, PALS e AMLS/EMPACT, constitui vantagem;
• Ensino Médio / Licenciatura em Enfermagem, com licença válida para o território de Moçambique;
• Motivação, sentido de responsabilidade, dedicação, integridade e paixão pela profissão;
• Capacidade de avaliar e decidir no momento de cada ocorrência sobre as intervenções a realizar;
• Capacidade de manter a calma e tomar as decisões certas em condições adversas e sob pressão;
• Disponibilidade para trabalhar por turnos e para viajar pelo País com a possibilidade de deslocações a países vizinhos, 

nomeadamente a África do Sul;
• Disponibilidade para frequentar acções de formação contínua em horário Pós-Laboral;
• Bons conhecimentos informáticos na óptica do utilizador (Word, Excel, Outlook, etc.);
• Excelente domínio do idioma inglês, fala e escrita;
• Não interdição para o exercício das funções a que se propõe desempenhar;
• Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções;
• Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

Os candidatos deverão apresentar cópia dos seguintes documentos:

• Curriculum Vitae;
• Certificado de habilitações literárias;
• Certificados de formação profissional relevante;
• Carteira actualizada da Ordem dos Enfermeiros de Moçambique;
• Registo Criminal;
• Boletim de vacinação;
• Passaporte válido.

Oferecemos condições acima da média, no que respeita a remuneração, bom ambiente, estabilidade, segurança e 
valorização pessoal.

Os candidatos deverão enviar as suas candidaturas até ao dia 31 de Março de 2022, para o seguinte endereço 

electrónico: emergencias@clidis.co.mz

A Alte Safety e a CLIDIS asseguram a confidencialidade a todos os níveis da sua organização em relação a toda e qualquer informação obtida no decurso dos seus serviços. 
Assim, a informação contida neste documento e nos seus anexos só poderá ser utilizada, para os devidos efeitos, pelas suas equipas. O recetor desde documento não poderá, 
direta ou indiretamente usar, apresentar, vender, copiar, reproduzir, divulgar ou publicar qualquer informação contida neste documento sem a autorização prévia e por escrito 
da Alte Safety e da CLIDIS

©2022 Alte Safety, Lda.AnuncioVaga
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UE incentiva 
reformas eleitorais

A 
MISSÃO de Observa-
ção da União Euro-
peia (UE) espera que 
as propostas apre-
sentadas ao Governo 

em 2019 sobre o decurso das 
últimas eleições no país sejam 
atendidas e executadas antes 
das eleições autárquicas do 
próximo ano. 

Trata-se de recomenda-
ções elaboradas depois das 
últimas eleições gerais, que  
abrangem todos os actores, 
o que, segundo o chefe desta
missão e deputado do Par-
lamento Europeu, Ignacio
Amor, vai melhorar o desem-
penho dos órgãos eleitorais e
dos partidos políticos.

Ignacio Amor falava on-
tem depois de ser recebido 
em audiência pela ministra 
dos Negócios Estrangeiros e 

Cooperação, Verónica Ma-
camo, com quem abordou 
questões relacionadas com os 
processos eleitorais no país, 
tendo em conta os próximos 
pleitos.

No final, o chefe da mis-
são de observadores avançou 
que mais detalhes sobre as 
propostas eleitorais da União 
Europeia serão apresenta-
dos hoje numa conferência 
de imprensa depois de reunir 
com outros sectores sobre os 
processos eleitorais.

“Falamos da missão de 
observadores nas últimas 
eleições e da vontade do Go-
verno e de outros sectores, 
que é a parte da reforma que 
propusemos, o que tem a ver 
com os grupos parlamentares, 
Comissão Nacional de Elei-
ções e todos os actores para 

passarem a mensagem de que 
seria muito bom que parte ou 
todas as reformas que a União 
Europeia propôs sejam aten-
didas e feitas antes do novo 
ciclo eleitoral que começará 
com as eleições municipais do 
próximo ano”, disse.

Depois das eleições de 
2019, a União Europeia apre-
sentou um relatório final em 
que, dentre vários pontos, 
desaconselha os órgãos de 
gestão eleitoral a fazerem al-
terações legais próximo do dia 
de votação; que publiquem os 
editais originais e os resul-
tados por mesas, bem como 
fala da necessidade de rever 
os moldes em que decorre o 
recenseamento eleitoral no 
país.

Num outro desenvolvi-
mento, Ignacio Amor disse 

ter assegurado à ministra dos 
Negócios Estrangeiros e Coo-
peração que a União Europeia 
reafirma o seu compromisso 
de continuar a ajudar o país 
no combate ao terrorismo na 
região norte.

A ministra dos Negócios 
Estrangeiros e Cooperação, 
Verónica Macamo, enalteceu 
o apoio prestado pela União
Europeia no combate ao ter-
rorismo e considerou que,
neste momento, a situação no 
Teatro Operacional Norte se
apresenta estável.

A governante mostrou-se 
confiante de que, com o apoio 
do bloco europeu e outros 
países amigos, o terrorismo 
será erradicado em Moçambi-
que, permitindo a retoma da 
aceleração da economia e do 
desenvolvimento.

A União Europeia espera bom desempenho dos actores políticos nas eleições de 2023 e 2024 

FADM devem promover 
protecção das crianças
AS Forças Armadas de Defesa 
de Moçambique (FADM) de-
vem desenvolver mecanismos 
mais eficazes para a partilha 
de conhecimentos que visam 
garantir a protecção da criança 
que se encontra nas zonas em 
conflito.

A directora nacional-ad-
junta de Política de Defesa no 
Ministério da Defesa Nacional, 
Maria Isabel Francisco, lançou 
este desafio na sexta-feira, em 
Chimoio, província de Mani-
ca, no enceramento da segun-
da fase de capacitação de 30 
formadores em prevenção do 
recrutamento e utilização de 
crianças-soldado em conflitos 
no país.

Maria Francisco defendeu 
que, na sua actuação, as FADM 
devem agir em conformidade 
com as directrizes dos direi-
tos humanos e humanitários 
aprendidos durante a capacita-
ção de dez dias.

Amélia Zandamela, re-
presentante do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros e Coo-
peração, disse que a formação 
vai reforçar a capacidade das 
FADM para prevenir violações 
graves contra crianças, com 
ênfase na prevenção do recru-
tamento e utilização de meno-
res como soldados.

Disse ainda que o Gover-
no moçambicano reconhece 
o apoio e colaboração do UNI-
CEF em colocar as crianças no
centro do plano de desenvol-
vimento nacional, de acordo
com as normas internacionais
dos direitos humanos.

“Fazemos votos para que 
a partir da presente formação 

A capacitação de formadores vai permitir alargar o conhecimento sobre a protecção das crianças

tenha iniciado um processo de 
disseminação do aprendizado 
em todas as frentes da defe-
sa nacional, para que todos os 
membros das FADM possam 
ter uma só voz e comporta-
mento em situações idênticas 
quando se trata de defender e 
proteger as crianças”, disse.

O representante-residente 
do Instituto Dellaire em Mo-
çambique, Arsene Tshidumo, 
parceiro na referida formação, 
disse que a sua organização 
compreende que a protecção 
eficaz da criança requer uma 
abordagem dos impactos ope-
racionais significativos sobre os 
actores do sector da segurança 
e a necessidade de dar priori-
dade à sua protecção em todo 
o mundo.

Disse que, ao longo das

duas últimas semanas, foi feita 
a formação táctica e orientada 
para a prevenção do recruta-
mento de crianças e utilização 
na violência armada, prati-
caram-se técnicas de treino 
eficazes através de exercícios 
e encenações no Batalhão de 
Infantaria de Chimoio.

“Discutimos como re-
conhecer uma criança usada 
como soldado, como interagir 
melhor com ela e como pode-
mos todos trabalhar em con-
junto para pôr fim a este terrível 
abuso”, disse, acrescentando 
que foram ainda discutidas 
temáticas sobre a vulnerabi-
lidade que leva adolescentes 
a se envolverem em conflitos 
armados e as várias técnicas 
utilizadas pelos comandantes 
rebeldes para atraí-los aos seus 

grupos armados. 
Por seu turno, a represen-

tante-adjunta do Fundo das 
Nações Unidas para a Infância 
(UNICEF), Katarina Jhohan-
son, disse que os formandos 
têm a missão de fazer réplica do 
que aprenderam para fazer face 
aos problemas do envolvimen-
to de petizes em conflitos mili-
tares, respeitando os direitos e 
deveres das crianças.

“Queremos, igualmente, 
conduzir o programa de de-
senvolvimento de capacidades 
com abordagens sensíveis às 
crianças sobre a prevenção de 
exploração e abuso sexual para 
a inserção da doutrina e ope-
rações militares. Serão ainda 
formados 20 pontos focais de 
protecção à criança dentro das 
FADM”, disse.
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admissions.maputo@agakhanacademies.org
85 301 6339Do Pré-Escolar à 12ª Classe

DESCOBRE A ACADEMIA

26 de Março - das 9 às 12h00
Visite o campus e fique a conhecer
os nossos professores e curriculum.

10 Terça-feira, 22 de Março de 2022

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

1ª   Rua dos Combatentes, a dimensão de 650m, largura de 8m e terá um 
revestimento de asfalto;

2ª  Avenida 25 de Junho, a dimensão de 500m, largura de 8m e terá um 
revestimento de asfalto.

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

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

4. O Município do Município da Cidade de Chókwè 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
estradas realizados pelo consultor com a informação da duração, o cliente e valor
do contrato; (ii) organização e quadro do pessoal da empresa e (iii) certificados
/ cópias de evidências que atestam (comprovam) a realização de tais
serviços indicados no ponto (i) acima e (iv) submissão de cópias de documentos
actualizados de elegibilidade da empresa (Cadastro Único, Quitação das Finanças,

Alvará Comercial, BR com estatutos actualizados,  Certificado do INSS, INE, entre 
outros. 

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

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

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

8. As manifestações de interesse em Português poderão ser submetidas por e-mail
(pdf) ou em envelopes selados e deverão ser enviadas no endereço abaixo até ao
dia 4 de Abril de 2022, das 8.00 às 15:00 horas.

Conselho Municipal da Cidade de Chókwè
Av. Eduardo Mondlane
UGEA do Município de Chókwè
Att. Sr. Secretário Geral
Email: ugea.municipiochokwe@gmail.com

REPÚBLICADE MOÇAMBIQUE
CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE CHÓKWÈ

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
CONCURSO N.º 01/FISC/RBL/PDUL/CMCC/2022

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO PARA REABILITAÇÃO DE ESTRADAS ASFALTADAS – LOTE ÚNICO
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Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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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 Acção Executiva para 
Pagamento de Quantia Certa 
nº 08/TJPN/SC/2019, em que é 
exequente AFRICAN BANKING 
CORPORATION, MOÇAMBIQUE, 
SA, uma sociedade regulada pela 
lei moçambicana, com sede na Rua 
dos Desportistas, nº 733, JAT 6-3, 
13º andar, na cidade de Maputo, 
representado pelo Sr. Dr. Lucas 
Lázaro Munguambe, advogado, com 
CP nº 1372 e executados: JOETEX 
DE JOSEPH OKEIYI CHUKWU e 
JOSEPH OKEIYI CHUKWU, uma 
sociedade constituída e regulada pela 
lei moçambicana, com sede no Bairro 
da Faina, Av. do Trabalho - Município 
de Nampula e particular na Av. FPLM, 
Muahivire, zona de desvio da estrada 
para Angoche, para garantia do 
pagamento da quantia exequenda no 
valor total de 2 010 001,00MT (dois 
milhões, dez mil e um meticais), foi 
penhorado o seguinte imóvel.

Verba Única

Um imóvel situado no Posto 
Administrativo Urbano de Muhala, 
Bairro de Muahivire-Expansão, 
distrito de Nampula, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de 
Nampula, sob número setenta mil, 
seiscentos e sessenta e nove, a fls. 
sessenta e oito do livro B, traço onze, 
pertencente ao executado Joseph 
Okeiyi chukwu

Nos termos do nº 2 do artigo 864 
do C.P.C., são citados os credores 
desconhecidos para no prazo de 
vinte (20) dias, finda a dilação de 
trinta (30) dias, contados a partir 
da data da afixação do presente 
edital, procederem, querendo, a 
reclamação de créditos sobre os 
quais tenham garantia real, sob pena 
de se proceder a respectiva venda à 
sua revelia.

Para constar passou-se o presente 
anúncio para a sua publicação no 
jornal “Notícias”.

Nampula, aos 8 de Fevereiro de 
2022

O Juiz-Presidente
Mohamed Khaled Varinda

A Escrivã de Direito
Balanhama Rufina Chamba

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO GÉNERO, CRIANÇA E ACÇÃO SOCIAL

Departamento de Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Ministério do Género, Criança e Acção Social convida empresas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras interessadas e que reúnam os

requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas de acordo com o seguinte:

Nº/Ord Nº e Modalidade do Concurso Objecto
Data e Hora-final de 

entrega das propostas

Data e hora de 
abertura das 

propostas

Data de anúncio de 
Posicionamento

01 62A000141/CC/0001/2022 Contratação de serviços de fornecimento de 
água potável para os bebedouros

30/9/2022
9.00 horas

30/9/2022
9.15 horas

21/10/2022
9.30 horas

02 62A000141/CC/0002/2022
Contratação de serviços de manutenção do 

jardim

15/5/2022
9.00 horas

15/5/2022
9.15 horas

1/6/2022
10.00 horas

03 62A000141/CC/0003/2022 Contratação para fornecimento de 
acessórios para viaturas e serviços

30/5/2022
10.00 horas

30/5/2022
10.15 horas

20/6/2022
10.30 horas

04 62A000141/CP/0001/2022 Contratação para fornecimento de viaturas
4/4/2022
9.00 horas

4/4/2022
9.15 horas

25/4/2022
9.30 horas

05 62A000141/CC/0004/2022 Contratação para fornecimento de material 
braile

4/4/2022
11.00 horas

4/4/2022
11.15 horas 22/4/2022

11.30 horas

06 62A000141/CL/0001/2022
Contratação de serviços de fornecimento de 

refeições

15/4/2022
9.00 horas

15/4/2022
9.15 horas

5/5/2022
9.30 horas

07 62A000141/CL/0002/2022 Contratação de serviços para manutenção e 
reparação de viaturas 

18/4/2022
9.00 horas

18/4/2022
9.15 horas

10/5/2022
9.30 horas

08 62A000141/CP/0002/2022 Contratação de serviços para fornecimento 
de material de escritório

22/4/2022
10.00 horas

22/4/2022
10.15 horas

13/5/2022
10.30 horas

09 62A000141/CC/0005/2022
Contratação de serviços para fornecimento 

de coroas e flores

          2/8/2022
9.00 horas

2/8/2022
9.15 horas

18/8/2022
9.30 horas

10 62A000141/CL/0003/2021
Contratação de serviços para fornecimento 

de passagens aéreas

29/4/2022
9.00 horas

29/4/2022
9.15 horas

23/5/2022
9.30 horas

11 62A000141/CP/0003/2022
Contratação do serviço de manutenção do 

edifício

29/4/2022
11.00 horas

29/4/2021
11.15 horas

23/5/2022
11.30 horas

12 62A000141/CL/0004/2022 Contratação de serviços de limpeza
30/9/2022
11.00 horas

30/9/2022
11.15 horas

21/10/2022
11.30 horas

13 62A000141/CL/0005/2022
Contratação de serviços para fornecimento 

de géneros alimentícios, material de higiene 
e de prevenção da COVID 19

2/5/2022
11.00 horas

2/5/2022
11.15 horas

24/5/2022
11.30 horas

14 62A000141/CP/0004/2022 Contratação para fornecimento de material 
informático e acessórios

5/4/2022
11.00 horas

5/4/2022
11.15 horas

27/4/2022
11.30 horas

15 62A000141/CL/0006/2022 Contratação para fornecimento de aparelhos 
de ar-condicionado

2/5/2022
9.00 horas

2/5/2022
9.15 horas

24/5/2022
9.30 horas

16 62A000141/CL/0007/2022 Contratação para fornecimento de 
fotocopiadoras

3/5/2022
11.00 horas

3/5/2022
11.15 horas

24/5/2022
11.30 horas

17 62A000141/CL/0008/2022
Contratação de serviços de consultoria para 
revisão e redimensionamento do Projecto 
do Centro de Empoderamento da Mulher 

1/4/2022
9.00 horas

1/4/2022
9.15 horas

6/5/2022
9.30 horas

18 62A000141/CL/0009/2022

Contratação de serviço de consultoria para 
auditoria dos projecto de Apoio ao Plano 

Nacional de Acção para o Avanço da Mulher 
e Plano Nacional de Prevenção e Combate à 

Violência Baseada no Género 

4/5/2022
11.00 horas

4/5/2022
11.15 horas

6/6/2022
11.30 horas

19 62A000141/CC/0006/2022 Contratação para fornecimento de utensílios 
domésticos 

1/4/2022
11.00 horas

1/4/2022
11.15 horas

15/4/2022
11.30 horas

20 62A000141/CL/0010/2022 Contratação de serviço de serigrafia e 
reprografia

28/3/2022
10.00 horas

21/3/2022
10.15 horas

11/4/2022
10.30 horas

21 62A000141/CL/0011/2022 Contratação para o fornecimento de 
capulanas

30/3/2022
10.00 horas

30/3/2022
10.15 horas

20/4/2022
11.00 horas

22 62A000141/PD/0001/2022 Contratação para o fornecimento de 
uniforme

4/5/2022
9.00 horas

4/5/2022
9.15 horas

15/7/2022
9.30 horas

23 62A000141/CC/0007/2022 Contratação para fornecimento de 
mobiliário do escritório

15/4/2022
11.00 horas

15/4/2022
11.15 horas

15/6/2022
11.30 horas

24 62A000141/CC/0008/2022 Contratação de serviços de manutenção de 
extintores

3/5/2022
9.00 horas

3/5/2022
9.15 horas

25/5/2022
9.30 horas

25 62A000141/CC/0009/2022 Contratação para fornecimento de 
mobiliário da sala de visitas

20/4/2022
10.00 horas

20/4/2022 
10.15 horas

9/5/2022
10.30 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar e adquirir os Documentos de Concurso no Departamento de Aquisições deste Ministério,
nas horas normais de expediente, até à data de entrega, no 3º andar, sala 408, na Av. Ahmed Sekou Touré, nº 908, Maputo.

3. Os documentos do concurso têm o custo não reembolsável de 500,00MT (quinhentos meticais) cada. Para sua aquisição, deverão depositar a quantia, na conta
nº 4543513008 no Banco de Moçambique, em nome do MGCAS.

4. O talão de depósito deverá ser apresentado no Departamento de Aquisições para efeito de confirmação.

5. Para os concursos de Manutenção de Extintores, de Edifício, Jardim e serviços de Limpeza, a visita as instalações do MGCAS é obrigatória. Para o efeito, o concor-
rente poderá efectuar visita ao local todas as terças e quintas-feiras no intervalo das 13.00 às 14.00 horas.

6. Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprova-
do pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.

Maputo, Março de 2022
Departamento de Aquisições

25272513

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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GABINETE DO DIRECTOR-GERAL
Departamento de Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO
Concurso Público n.º 47A003041/CP/14/2022

Fornecimento e Montagem de Mobiliário de Escritório 
e Outros Acessórios Relacionados para a Unidade de Implementação de Projectos

1. A Administração Nacional de Estradas, Instituto Público (ANE, IP) pretende o fornecimento de

Mobiliário de Escritório e Outros Acessórios Relacionados para a Unidade de Implementação de

Projectos.

2. Assim, a ANE, IP convida pessoas singulares ou colectivas nacionais ou estrangeiras, interessadas e

que reúnam os requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para este concurso.

3. É obrigatória a apresentação de documentos de Qualificação Jurídica, Económico-Financeira, Técnica
e a Regularidade Fiscal.

4. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar gratuitamente ou adquirir o 

Documento de Concurso, no endereço abaixo indicado, a partir de 21 de Março de 2022. A aquisição 

do Documento de Concurso é contra o depósito da importância, não reembolsável de 1.000,00MZN,

na conta bancária nº 66153128, NIB: 000.100.000.006.615.312.857 (MZM), Millennium Bim, titular:

Administração Nacional de Estradas.

ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE ESTRADAS, IP
Departamento de Aquisições - DEA

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

5. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 10.00 horas do dia 12 de Abril de
2022 e serão abertas em sessão pública no mesmo endereço, às 10.15 horas do mesmo dia, na

presença dos representantes das firmas que desejarem assistir ao acto, na Sala de Conferências.
ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE ESTRADAS, IP

GABINETE DO DIRECTOR.GERAL
Av. de Moçambique, n.º 1225 

Maputo – Moçambique

6. A ANE, IP conduzirá uma reunião de pré-concurso no dia 24/3/2022, pelas 10.00 horas no

endereço acima.

7. O anúncio de posicionamento dos concorrentes terá lugar às 10.00 horas do dia 27 de Abril de
2022, na Sala de Conferências, nas instalações da ANE, IP, Av. de Moçambique, nº 1225.

8. As propostas deverão ser acompanhadas de uma Garantia Provisória no valor de 50.000,00MZN
(cinquenta mil meticais), válida por um período de 120 dias. O concorrente pode alternativamente
apresentar a Declaração do Concorrente do mesmo valor segundo o Decreto n.º 89/2021, de 6 de
Outubro de 2021.

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

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

2483 2482

GABINETE DO DIRECTOR-GERAL
Departamento de Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO

Concurso Limitado n.º 47A003041/CL/12/2022

Fornecimento e Montagem de Persianas

1. A Administração Nacional de Estradas, Instituto Público (ANE, IP) convida pessoas singulares,
micro, pequenas e médias empresas inscritas no Cadastro Único de Empreiteiros de Obras
Publicas, Fornecedores de Bens e Prestadores de Serviços, a apresentarem propostas fechadas
para contratação de um provedor para fornecimento e montagem de persianas.

2. É obrigatória a apresentação do Certificado de Inscrição no Cadastro Único, e dos documentos
dos requisitos de qualificação.

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar gratuitamente ou
adquirir o Documento de Concurso, no endereço abaixo indicado, a partir de 21 de Março de
2022. A aquisição do Documento de Concurso é contra o depósito da importância, não reembolsável
de 1000,00MT, na conta bancária nº 66153128, NIB: 000.100.000.006.615.312.857 (MZM),
Millennium bim, titular: Administração Nacional de Estradas.

ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE ESTRADAS, IP
Departamento de Aquisições - DEA

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

4. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 10.00 horas do dia 4 de Abril de
2022 e serão abertas em sessão pública no mesmo endereço, às 10.15 horas do mesmo dia, na
presença dos representantes das firmas que desejarem assistir ao acto, na Sala de Conferências.

ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE ESTRADAS, IP
GABINETE DO DIRECTOR-GERAL

Av. de Moçambique, n.º 1225 
Maputo – Moçambique

5. A ANE, IP conduzirá uma visita ao local dos serviços e uma reunião de pré-concurso no dia
23/3/2022, pelas 10.00 horas no endereço acima.

6. O anúncio de posicionamento dos concorrentes terá lugar às 10.00 horas do dia 15 de Abril de
2022, na Sala de Conferências, nas instalações da ANE, IP, Av. de Moçambique, nº 1225.

7. As propostas deverão ser válidas por um período de 90 dias da data de entrega das propostas.

8. Não é requerida a apresentação da Garantia Provisória.

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

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

A Entidade Contratante
Maputo, aos 17 de Março de 2022

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE CABO DELGADO

GOVERNO DO DISTRITO DE NAMUNO

Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEA)

CONCURSO PÚBLICO N.º 01/UGEA/GOD/NNO/2022
Data de Lançamento:                          22/3/2022
Data-final de entrega e Abertura:  21/4/2022

1. O Governo do Distrito de Namuno convida  empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas
para Obra de: Construção de um Pontão em Betão Armado na Estrada N/C Meloco/Nanhupo sobre
o Rio Lukó, com extensão de 9m, no Posto Administrativo de Meloco.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso
ou levantá-los no endereço referido no ponto 4, pela importância não reembolsável de 1.500,00MT (mil
e quinhentos meticais).

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

4. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até ao dia 21 de Abril de 2022 (5ª feira)
às 11.00 horas e serão abertas em sessão pública, no mesmo dia e endereço, às 11.30 horas, na
presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

Endereço:
Serviço Distrital de Planeamento e Infra-Estruturas de Namuno, sita no bairro da Expansão.

5. As propostas deverão ser acompanhadas de uma Garantia Provisória no valor de 22.800,00MT (vinte
e dois mil e oitocentos meticais). A visita ao local da obra é obrigatória e está marcada para o dia
12/4/2022.

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

Namuno, aos 22 de Março  de 2022

Autoridade Competente:

Joaquím Muandienga
     Secretário Permanente Distrital
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DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO NIASSA
(UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES)

Anúncio de Concurso (Aditamento)

A Delegação Provincial do FE, FP-Niassa convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais e 

estrangeiras, interessadas, a apresentarem propostas fechadas para o concurso abaixo indicado:

N.º
ORD

Modalidade 
de 

Contratação
Objecto de Contratação

Data e Hora 
de Entrega 

das Propostas

Data e hora de 
abertura das 

propostas

Validade 
das 

Propostas
Garantia 

Provisória

1
Concurso 
Público

Concurso N.º 06/
DPFE,FPN/CP/2022 

Contratação de Empresa 
para Fornecimento e 

Instalação de um Sistema 
de Energia Solar na 

Portagem de Congerenge, 
na Província do Niassa

13/4/2022

10.30 horas

13/4/2022

10.45 horas
120 Dias

50.147,77MT
Válida por
 150 dias

Os concorrentes interessados poderão adquirir o Caderno do Concurso no valor de 750,00MT 

(setecentos e cinquenta meticais), a partir do dia 22 de Março de 2022, na Delegação Provincial 

do FE, FP Niassa, sita no Bairro Massenger, Km 3.2, telefone 27-121000/27-121001.

Lichinga, aos 21 de Março de 2022

A Autoridade Competente
(Ilegível)

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MOÇAMBIQUE
GABINETE DO REITOR

CONVITE PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE N.º 001/2022/UCM/GR/DJ

OBRAS DE REABILITAÇÃO DA CAPELA DA FAGRENM

1. A Universidade Católica de Moçambique (UCM) pretende contratar empreiteiro de constru-
ção civil para a execução das obras de reabilitação de uma capela, a ser executada nas instala-
ções da Faculdade de Gestão de Recursos Naturais e Mineralogia (FAGRENM), sitas na cidade
de Tete, Bairro Josina Machel, Avenida da Liberdade.

2. Para o efeito, a UCM convida todas as empresas interessadas, que exercem actividades na área
de construção civil em Moçambique, com alvará actualizada de 7.ª Classe a manifestarem o
seu interesse em participar da execução das obras acima descritas.

3. As empresas elegíveis e interessadas, na sua manifestação, deverão apresentar, a documen-
tação seguinte:
I – Carta de manifestação de interesse;
II – Qualificação Jurídica:

a) Apresentação da Empresa;
b) Estatutos, publicados no Boletim da República;
c) Certidão de Registo Comercial;
d) Alvará de Obras Públicas;
e) Cadastro Único;
f) Organigrama.

III – Qualificação Técnica:
a) Alvará de execução de empreitada de obras públicas/particulares;
b) Declaração de instalações adequadas e de equipamentos mínimos;
c) Declaração da equipa profissional e técnica (típica da execução do objecto);
d) Declaração de execução de obras de características similares;
e) Portefólio/Lista de obras/experiência de obras realizadas.

IV – Regularidade Fiscal:
a) Certidão de Quitação Fiscal;
b) Certidão de Quitação do INSS;
c) Certidão de Quitação do Tribunal.

4. O Projecto da obra em referência será disponibilizado apenas às empresas pré-qualificadas
na 2ª fase, as quais serão contactadas.

5. As manifestações de interesse deverão ser apresentadas no prazo de sete dias úteis, a con-
tar da data da publicação do presente convite, por via electrónica para o endereço seguinte:                   
reitoria@ucm.ac.mz, com assunto “Reabilitação da Capela – FAGRENM”.

6. Para esclarecimento de quaisquer dúvidas, as interessadas poderão igualmente enviar e-mail
para o endereço acima ou contactar telefonicamente pelo n.º 84 524 9825.

Beira, aos 16 de Março de 2022

O Reitor da Universidade Católica de Moçambique

Professor Doutor Padre Filipe Sungo

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MOÇAMBIQUE
GABINETE DO REITOR

CONVITE PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE N.º 002/2022/UCM/GR/DJ

OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA 1ª FASE 
DO CAMPUS DA UNIVERSIDADE EM NAMPULA 

1. A Universidade Católica de Moçambique (UCM) pretende contratar empreiteiro de construção
civil para a execução das obras de construção da 1ª fase do Campus da Universidade em Nam-
pula, a ser executada no bairro de Namutequeliua.

2. Para o efeito, a UCM convida todas as empresas interessadas, que exercem actividades na área
de construção civil em Moçambique, com alvará actualizada de 7.ª Classe a manifestarem o seu
interesse em participar da execução das obras acima descritas.

3. As empresas elegíveis e interessadas, na sua manifestação, deveão apresentar, a documentação
seguinte:
I – Carta de manifestação de interesse;
II – Qualificação Jurídica:

a) Apresentação da Empresa;
b) Estatutos, publicados no Boletim da República;
c) Certidão de Registo Comercial;
d) Alvará de Obras Públicas;
e) Cadastro Único;
f) Organigrama.

III – Qualificação Técnica:
a) Alvará de execução de empreitada de obras públicas/particulares;
b) Declaração de instalações adequadas e de equipamentos mínimos;
c) Declaração da equipa profissional e técnica (típica da execução do objecto);
d) Declaração de execução de obras de características similares;
e) Portefólio/Lista de obras/experiência de obras realizadas.

IV – Regularidade Fiscal:
a) Certidão de Quitação Fiscal;
b) Certidão de Quitação do INSS;
c) Certidão de Quitação do Tribunal.

4. O Projecto da obra em referência será disponibilizado apenas às empresas pré-qualificadas na
2ª fase, as quais serão contactadas.

5. As manifestações de interesse deverão ser apresentadas no prazo de sete dias úteis, a con-
tar da data da publicação do presente convite, por via electrónica para o endereço seguinte:
reitoria@ucm.ac.mz com assunto “ Obras de Construção da 1.ª Fase do Campus  da
Universidade em Nampula”.

6. Para esclarecimento de quaisquer dúvidas, as interessadas poderão igualmente enviar e-mail
para o endereço acima ou contactar telefonicamente pelo n.º 84 524 9825.

Beira, aos 16 de Março de 2022

O Reitor da Universidade Católica de Moçambique

Professor Doutor Padre Filipe Sungo

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

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Introdução 
Nos termos da Lei nº 27/2009, de 29 de Setembro, que regula a actividade do Ensino Superior, a Universidade 
Católica de Moçambique (UCM) torna público o processo de inscrição e matrícula para o Ano Académico 
de 2022.  

Processo de Inscrição
• Os interessados deverão candidatar-se a um curso oferecido e a uma única Faculdade/Extensão da

Universidade Católica de Moçambique (UCM).
• Só poderão frequentar os cursos da UCM, os candidatos que tiverem concluído a 12ª Classe ou

Equivalente do Sistema Nacional de Educação (SNE).
• A inscrição será ONLINE: os interessados poderão consultar o Website da UCM: www.ucm.ac.mz

ou poderão dirigir-se à Faculdade/Extensão  mais próxima, no horário das 7.00 às 17.00 horas, de
2a feira a 6a feira ou, ainda, recorrer à linha de atendimento, através dos números:

85 3333 567/ 87 1000 567, de modo a obter as devidas instruções.

Documentos a anexar ao formulário no acto da inscrição:

• Uma cópia autenticada do Bilhete de Identidade (BI) ou do DIRE;
• Duas fotografias recentes do tipo-passe;
• Declaração do Serviço Militar Obrigatório (somente para candidatos maiores de 18 anos);
• Certificado de equivalência, no caso de qualificações obtidas no estrangeiro;
• Duas cópias autenticadas do Certificado de habilitações;
• Uma cópia autenticada do Número Único de Identidade Tributária (NUIT).

Período de Inscrição e Matrícula 

Início Término Local

Segunda Fase Faculdades e Extensões (Beira, Chimoio, Cuamba, Maputo, 
Nampula, Nacala, Pemba, Quelimane, Tete, Lichinga, Gurúè).

1/3/2022 25/3/2022

• Os candidatos terão que pagar a primeira prestação da taxa de propina, no acto da matrícula.
• Para efeitos de pagamentos (inscrição, matrícula e taxas de propina), os candidatos poderão obter

o NIB na plataforma online no acto da inscrição.
• Após o pagamento da inscrição, matrícula e primeira prestação da propina, o candidato deve di-

rigir-se à Secretaria da Faculdade para efectivar a sua candidatura e entregar a documentação no
formato físico.

Taxas de Inscrição e Matrícula 

Taxa de Inscrição 1.700,00MT (mil e setecentos meticais)

Taxa de Matrícula 3.000,00MT (três mil meticais)

Língua de Ensino: A língua de ensino, na UCM, é a Portuguesa.

Mudança de Curso: 
• A mudança de curso na mesma unidade ou de uma unidade básica para outra, dentro da UCM, deve

ocorrer até 30 dias, após o início do ano lectivo.

• Para a mudança de regime laboral para pós-laboral e vice-versa, o prazo limite é de 30 dias, após o
início do ano lectivo.

Início das Aulas 

7/3/2022 Início das aulas para estudantes internos 

14/3/2022 Abertura do ano académico 2022

15/3/2022 Início das aulas para estudantes novos Ingressos 

Contactos das Faculdades/Extensões

Faculdade Contacto E-mail
Faculdade de Ciências Agronómicas 

(FCA)

+ 258 878030763 fca@ucm.ac.mz 

Faculdade Gestão de Turismo e 

Informática (FGTI) 

+ 258 272 219 69 fgti@ucm.ac.mz

Faculdade Direito (FADIR) + 258 262 161 77 fadir@ucm.ac.mz
Faculdade Educação e Comunicação 

(FEC) 

+ 258 262 165 21 fec@ucm.ac.mz

Faculdade Ciências Sociais e Políticas 
(FCSP) 

+ 258 242 176 26 fcsp@ucm.ac.mz

Faculdade Engenharia (FENG) + 258 251 224 73 feng@ucm.ac.mz
Faculdade Economia e Gestão (FEG) + 258 233 293 73/875132385 feg@ucm.ac.mz

Faculdade Gestão dos Recursos Naturais 

e Mineralogia (FAGRENM)

+ 258 879604444 fagrenm@ucm.ac.mz

Faculdade Gestão de Recursos Florestais 

e Faunísticos (FAGREFF)

+ 258 879604444 fagreff@ucm.ac.mz

Faculdade Ciências de Saúde (FCS) + 258 233 118 91/

820 091 323

fcs@ucm.ac.mz

Extensão de Gurúè 
+ 258 249 102 59/+ 258 692

326 40 /+ 258 424 486 45
ucmgurue@ucm.ac.mz

Extensão de Nacala + 258 265 260 00/869035785 ucmnacala@ucm.ac.mz
Extensão de Maputo + 258 843162884 ucmmaputo@ucm.ac.mz

Disposições finais 

• A UCM reconhece e encoraja a Equidade de Género.

• Os estudantes que, até à data das inscrições, não tiverem recebido os seus certificados de habilita-

ções literárias, devem apresentar a nota informativa emitida pela escola de origem, onde concluí-

ram o nível

médio ou equivalente do SNE. Nesse acto, os estudantes deverão apresentar o recibo de pedido do 

certificado, sendo que o dia 31 de Maio de 2022 será a data-limite para apresentação do certificado original. 

A não apresentação deste documento (Certificado de habilitações literárias) implicará o cancelamento 

imediato da matrícula.

• Não haverá devolução dos valores de Propinas, Matrículas, já pagos, nem transferência dos mesmos
para o benefício de outros estudantes da UCM ou de outras instituições.

CURSOS EM REGIME PRESENCIAL (HÍBRIDO)

Curso/Programa
Duração/
Período

Disciplinas Exigidas
Formação 
Necessária

FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRONÓMICAS (FCA) – CUAMBA
Agronomia 5 Anos/L Matemática e Química 12ª Classe ou 

Equivalente do 

SNE 

Direito 4 Anos/P-L Português e História 
Administração Pública 4 Anos/P-L Português e História 

FACULDADE DE GESTÃO DE TURISMO E INFORMÁTICA (FGTI) – PEMBA
Gestão de Turismo e Hotelaria 4 Anos/L/P-L Português e Matemática 

12ª Classe ou 

Equivalente do 

SNE 

Tecnologias de Informação 4 Anos/L/P-L Matemática e Português 
Administração Pública 4 Anos/L/P-L Português e História 
Gestão do Meio Ambiente e 

Recursos Naturais 
4 Anos/L/P-L Biologia e Português 

Contabilidade e Auditoria 4 Anos/L/P-L Português e Matemática 
Direito 4 Anos/L/P-L Português e História 
Economia e Gestão 4 Anos/L/P-L Português e Matemática 
Gestão de Recursos Humanos 4 Anos/L/P-L Português e Matemática 

FACULDADE DE DIREITO (FADIR) – NAMPULA
Direito 4 Anos/L/P-L Português e História 

12ª Classe ou 

Equivalente do 

SNE 

Administração Pública  4 Anos/L/P-L Português e História 
Ciência Política e Relações 
Internacionais

4 Anos/L/P-L Português e História 

Tecnologias de informação 4 anos / L/ P-L Matemática e Português
Ciências Religiosas e Educativas 4 anos / L/P-L Português e história

FACULDADE DE EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO (FEC) – NAMPULA
Gestão de Relações Públicas e 

Marketing Estratégico
4 Anos/L/P-L Português e Matemática 

12ª Classe ou 

Equivalente do 

SNE 

Desenvolvimento Comunitário e 

Serviço Social 
4 Anos/L/P-L Português e História 

Psicopedagogia 4 Anos/L/P-L Grupo A ou C + Biologia 

Economia e Gestão 4 Anos/L/P-L Português e Matemática 
Contabilidade e Auditoria 4 Anos/L/P-L Português e Matemática 
Gestão de Recursos Humanos e 
Relações Laborais

4 Anos/L/P-L Português e Matemática 

Gestão e Administração 

Educacional 
4 Anos/L; P-L Português e Matemática 

FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E POLÍTICAS (FCSP) – QUELIMANE
Ciência Política e Relações 
Internacionais 

4 Anos/L/P-L Português e História 

12ª Classe ou 

Equivalente do 

SNE 

Gestão do Desenvolvimento 4 Anos/L/P-L Português e Matemática 
Desenvolvimento Comunitário e 

Serviço Social
4 Anos/L/P-L Português e História 

Direito 4 Anos/L/P-L Português e História 
Administração  Pública 4 Anos/L/P-L Português e História 
Tecnologias de Informação 4 Anos/L/P-L Português e Matemática 
Economia e Gestão 4 Anos/L/P-L Português e Matemática 
Gestão de Recursos Humanos 4 Anos/L/P-L Português e História  
Administração e Gestão de 

Empresas
4 Anos/L/P-L Português e Matemática 

Contabilidade e Auditoria 4 Anos/L/P-L Português e Matemática 
Administração e Gestão Hospitalar 4 Anos/L/P-L Português e Matemática 

FACULDADE DE ENGENHARIA (FENG) – CHIMOIO
Engenharia Alimentar 5 Anos/L/P-L Biologia e Química 

12ª Classe ou 

Equivalente do 

SNE 

Engenharia Civil 5 Anos/L/P-L Matemática e Física 

Engenharia Mecânica 5 Anos/L/P-L Matemática e Física 

Engenharia Electrotécnica 5 Anos/L/P-L Matemática e Física 

Contabilidade e Auditoria 4 Anos/L/P-L Português e Matemática 
Direito 4 Anos/L/P-L Português e História 
Administração Pública 4 Anos/L/P-L* Português e História 
Agronomia 5 Anos/L/P-L Matemática e Química 

Tecnologias de Informação 4 Anos/L/P-L Português e Matemática 
Psicologia Clínica e Assistência 
Social 

4 Anos/L/P-L Biologia e Química 

FACULDADE DE ECONOMIA E GESTÃO (FEG) – BEIRA
Economia e Gestão 4 Anos/L Português e Matemática 

12ª Classe ou 

Equivalente do 

SNE 

Gestão de Recursos Humanos 4 Anos/L/P-L Português e História  
Gestão Portuária 4 Anos/L/P-L Português e Matemática 
Administração e Gestão de 

Empresas  
4 Anos/L/P-L Português e Matemática 

Contabilidade e Auditoria 4 Anos/L/P-L Português e Matemática 
Tecnologias de Informação 4 Anos/ L Português e Matemática 
Direito 4 Anos/L/P-L Português e História  
Ciência Política e Relações 
Internacionais

4 Anos/L/P-L Português e História  

Arquitectura 5 Anos/Laboral Desenho e Matemática 

INSCRIÇÕES E MATRÍCULAS PARA O ANO ACADÉMICO 2022
CURSOS DE LICENCIATURA EM REGIME PRESENCIAL

SEGUNDA FASE

Edital 2022
1/3/2022

Celebrando Qualidade e Inovação
+Informações: www.ucm.ac.mz

PUBLICIDADETerça-feira, 22 de Março de 2022

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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FACULDADE DE GESTÃO DOS RECURSOS NATURAIS E MINERALOGIA (FAGRENM) – TETE 
Engenharia de Minas 5 Anos/L/P-L Matemática e Física

12ª Classe ou 
Equivalente do 

SNE 

Engenharia de Processamento 
Mineral

5 Anos/L/P-L Matemática e Física

Gestão Ambiental 4 Anos/L/P-L Biologia e Português 
Economia e Gestão 4 Anos/L/P-L Português e Matemática 
Contabilidade e Auditoria 4 Anos/L/P-L Português e Matemática 
Gestão de Recursos Humanos 4 Anos/L/P-L Português e História  
Direito 4 Anos/L/P-L Português e História 
Administração Pública 4 Anos/L/P-L Português e História 
Tecnologias de Informação 4 Anos/L/P-L Português e Matemática 

FACULDADE DE GESTÃO DE RECURSOS FLORESTAIS E FAUNÍSTICOS (FAGREFF) – LICHINGA
Gestão de Recursos Florestais e 
Faunísticos

4 Anos/L Matemática e Biologia 12ª Classe ou 
Equivalente do 

SNE 
Direito 4 Anos/L/P-L Português e História 
Contabilidade e Auditoria 4 Anos/L/P-L Português e Matemática 

FACULDADE DE CIÊNCIAS DE SAÚDE (FCS) – BEIRA
Medicina Geral 1+6 Anos/L1 Biologia e Química 

12ª Classe ou 
Equivalente do 

SNE 

Enfermagem Superior 4 Anos/L Biologia e Química 
Administração e Gestão Hospitalar 4 Anos/L Português e Matemática 
Análises Clínicas e Laboratoriais 4 Anos/L/P-L 2 Biologia e Química 
Psicologia Clínica e Assistência 
Social

4 Anos/L Biologia e Química 

Farmácia 4 Anos/L Biologia e Química 
EXTENSÃO DE GURÚÈ

1 Para o curso de Licenciatura em Medicina Geral, o ano 0 (ZERO) corresponde ao ano propedêutico.
2  O curso de Análises Clínicas e Laboratoriais em regime pós-laboral, irá arrancar só se tiver número mínimo de 30 Estudantes.

Direito 4 Anos/L/P-L Português e História 12ª Classe ou 
Equivalente do 

SNE 
Administração Pública 4 Anos/P-L Português e História 
Contabilidade e Auditoria 4 Anos/L/P-L Português e Matemática 

EXTENSÃO DE NACALA
Direito 4 Anos/L/P-L Português e História 

12ª Classe ou 
Equivalente do 

SNE 

Gestão Portuária 4 Anos/L/P-L Português e Matemática 
Contabilidade e Auditoria 4 Anos/L/P-L Português e Matemática 
Gestão de Recursos Humanos 4 Anos/L/P-L Português e Matemática 

EXTENSÃO DE MAPUTO
Direito 4 Anos/L Português e História 

12ª Classe ou 
Equivalente do 

SNE 

Economia e Gestão 4 Anos/L Português e Matemática 
Contabilidade e Auditoria 4 Anos/L Português e Matemática 
Administração e Gestão Hospitalar 4 Anos/L Português e Matemática 
Ciências Políticas e Relações 
Internacionais 

4 Anos/L Português e História 

Administração Pública 4 Anos/L Português e História 

*LEGENDA: L: Laboral, P-L: Pós-Laboral

Beira, a 1 de Março de 2022

O Reitor da Universidade Católica de Moçambique

(Professor Doutor Padre Filipe Sungo)

1. Introdução
1.1. Nos termos da Lei nº 27/2009, de 29 de Setembro, que regula a actividade do Ensino Superior, a

Universidade Católica de Moçambique (UCM) torna público o processo de inscrição e matrícula no 
Instituto de Educação à Distância (IED) para o Ano Académico de 2022.  

1.2. Processo de Inscrição
• Os interessados deverão candidatar-se a um curso oferecido pelo IED da UCM.
• Só poderão frequentar os cursos da UCM, os candidatos que tiverem concluído a 12ª Classe ou

Equivalente do Sistema Nacional de Educação (SNE).
• A inscrição será ONLINE: os interessados poderão consultar o Website da UCM: www.ucm.ac.mz

ou poderão dirigir-se ao Centro de Recurso mais próximo ou, ainda, recorrer à linha de atendimen-
to ao estudante, de modo a obter as devidas instruções, no horário das 7.00 às 17.00 horas, de 2a

feira a 6a feira, através dos números:
• Atendimento ao Estudante: 85 5935000/ 86 5935000.

1.3. Documentos a anexar ao formulário no acto da inscrição:

• Uma cópia autenticada do Bilhete de Identidade (BI) ou do DIRE;
• Duas fotografias recentes do tipo-passe;
• Declaração do Serviço Militar Obrigatório (somente para candidatos maiores de 18 anos);
• Certificado de equivalência, no caso de qualificações obtidas no estrangeiro;
• Duas cópias autenticadas do certificado de habilitações;
• Uma cópia autenticada do Número Único de Identidade Tributária (NUIT).

1.4. Período de Inscrição e Matrícula

Início Término Centros de Recurso

Segunda Fase Beira, Chimoio, Cuamba, Maputo, Milange, Nampula, Pemba, 
Quelimane, Tete, Gorongosa e Gurúè.1/3/2022 25/3/2022

• Os candidatos terão que pagar a primeira prestação da taxa de propina no acto da matrícula.
• Para efeitos de pagamentos (inscrição, matrícula e taxas de propina), os candidatos poderão obter

o NIB na plataforma Online no acto da inscrição.
• Após o pagamento da inscrição, matrícula e primeira prestação da propina, o candidato deve diri-

gir-se à Secretaria do Centro de Recurso para a entrega da documentação no formato físico.

OBS: Para a abertura de um curso de Licenciatura exige-se, que haja, no mínimo, 20 candidatos.

Início das Sessões Tutoriais 

14/3/2022 Abertura do ano académico 2022

26-27/3/2022 Início das Sessões Tutoriais para estudantes internos  

21-22/5/2022 Início das Sessões Tutoriais para novos ingressos 

1. Taxas de Inscrição e Matrícula

Taxa de Inscrição 1.700,00MT (mil e setecentos meticais)

Taxa de Matrícula 
3.000,00MT (três mil meticais) acrescido do valor da propina 

segundo, a modalidade de pagamento que o candidato tiver escolhido

2. Língua de Ensino: A língua de ensino, na UCM, é a Portuguesa.
3. Mudança de Curso
• A mudança de curso deve ocorrer até 30 dias, após o início do ano lectivo.

4. Disposições transitórias

• A UCM reconhece e encoraja a Equidade de Género.
• Os estudantes que, até à data das inscrições, não tiverem recebido os seus certificados de habilita-

ções literárias, deverão apresentar a nota informativa emitida pela escola de origem onde concluí-
ram o nível médio ou equivalente do SNE. Nesse acto, os estudantes devem apresentar o recibo de
pedido do certificado, sendo que o dia 9 de Julho de 2022 será a data-limite para apresentação 
do certificado original.

• A não apresentação deste documento (certificado de habilitações literárias) implicará o
cancelamento imediato da matrícula.

• Não haverá devolução dos valores de Propinas, Matrículas já pagos, nem transferência dos mesmos
para o benefício de outros estudantes da UCM ou de outras instituições.

CURSOS DE LICENCIATURA EM REGIME ONLINE 

Curso/Programa Duração
Centros de 

Recurso
Disciplinas exigidas para 

inscrição
Formação 
Necessária

Licenciatura em Ensino de 
Língua Portuguesa     

4 Anos 

Beira, 
Chimoio, 
Tete, 
Gorongosa, 
Quelimane, 
Milange, 
Gurúè, 
Cuamba, 
Nampula, 
Pemba, 
Maputo 

Português/Inglês

12ª Classe ou 
Equivalente 

do SNE

Licenciatura em Ensino de 
História 

4 Anos Português/Inglês/História

Licenciatura em Ensino de 
Geografia  4 Anos Português/Inglês/Geografia

Licenciatura em Ensino de 
Matemática 

4 Anos 
Português/Inglês/
Matemática

Licenciatura em Ensino de 
Física 

4 Anos Português/Inglês/Física

Licenciatura em Ensino de 
Química  

4 Anos Português/Inglês/Química

Licenciatura em Ensino de 
Biologia 

4 Anos Português/Inglês/Biologia

Licenciatura em Ensino de 
Desenho  

4 Anos Português/Ingles/Desenho

Licenciatura em Ensino de 
Informática 

4 Anos Português/Inglês

Licenciatura em Administração 
Pública  

4 Anos Português/História 

Licenciatura em Ensino de 
Educação Física e Desporto

4 Anos Português/Inglês

Licenciatura em Gestão 
Ambiental 

4 Anos Português/Inglês

Beira, a 1 de Março de 2022

O Reitor da Universidade Católica de Moçambique

(Professor Doutor Padre Filipe Sungo)

Edital 2022
1/3/2022

Celebrando Qualidade e Inovação
+Informações: www.ucm.ac.mz

INSTITUTO DE EDUCAÇÂO À DISTÂNCIA
INSCRIÇÕES E MATRÍCULAS PARA O ANO ACADÉMICO 2022 

CURSOS DE LICENCIATURA EM REGIME ONLINE 
SEGUNDA FASE

PUBLICIDADE Terça-feira, 22 de Março de 2022
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1. Introdução
Está aberto o processo para candidaturas aos Cursos do 2º Ciclo (Mestrado) e 3º Ciclo (Doutoramento) da 
Universidade Católica de Moçambique (UCM), distribuídos nas dez (10) Faculdades, três (3) Extensões e um 
(1) Instituto.

1.1. Habilitações de acesso:

a) Mestrado
Fotocópias autenticadas, de Certificados de Habilitações Literárias do nível de Licenciatura ou equiparado, 
com a descriminação de disciplinas e correspondentes classificações obtidas. Os certificados que não 
foram emitidos pelas instituições competentes de Educação da República de Moçambique deverão ser 
acompanhados do respectivo reconhecimento do Ministério da Educação.

b) Doutoramento
Fotocópias autenticadas, de Certificados de Habilitações Literárias do nível de Mestrado ou equiparado, 
com a descriminação de disciplinas e correspondentes classificações obtidas. Os certificados que não 
foram emitidos pelas instituições competentes de Educação da República de Moçambique deverão ser 
acompanhados do respectivo reconhecimento do Ministério da Educação.

1.2. Documentos a anexar ao formulário de inscrição:
• Fotocópia autenticada do BI ou do DIRE;
• Duas fotografias recentes do tipo passe;
• Certificado de equivalência, no caso de qualificações obtidas no estrangeiro;
• Duas fotocópias autenticadas do certificado de habilitações;
• Curriculum Vitae;

• Uma cópia autenticada do Número Único de Identidade Tributária (NUIT).

1.3. Critérios de selecção de candidatos: 
Os candidatos à matrícula serão selecionados, tendo em conta os seguintes parâmetros ponderados: 

• Currículo;
• Objetivos, motivação e compatibilidade com áreas de estudos;
• Poderá ser ainda exigida uma entrevista e/ou uma prova escrita como critério complementar.

2. Processo de inscrição:
A inscrição para o ano lectivo de 2022 será ONLINE: os interessados poderão consultar o Website da UCM: 
www.ucm.ac.mz ou poderão dirigir-se à Faculdade/Extensão mais próxima ou, ainda, recorrer à linha de 
apoio, através dos números 85 3333 567/ 87 1000 567, de modo a obter as devidas instruções, no horário 
das 7.00 às 17.00 horas, de 2a feira a 6a feira, de acordo com a informação que consta da tabela abaixo:

Início Término Local

Segunda Fase
Faculdades e Extensões (Beira, Chimoio, Cuamba, Maputo, Nampula, 

Nacala, Pemba, Lichinga, Quelimane, Tete e Guruè)1/3/2022 25/3/2022

2.1. Taxa de Inscrição:

Mestrado 2.500,00MT (não reembolsável)

Doutoramento 5.000,00MT (não reembolsável)

O pagamento deverá ser efetuado através dos meios de pagamento disponibilizados pela plataforma de 
candidatura.

2.2. Podem apresentar a inscrição condicionalmente:

• Os candidatos que não possuam comprovativo das qualificações exigidas, ou outros documentos
obrigatórios, até ao final do prazo de candidatura.

3. Matrículas

Os candidatos admitidos estão sujeitos aos seguintes pagamentos:

3.1. Taxas de matrícula: 

Mestrado
5.000,00MT, acrescidos do valor da propina segundo, a modalidade de 

pagamento que o candidato tiver escolhido

Doutoramento
10.000,00MT, acrescidos do valor da propina segundo, a modalidade de 

pagamento que o candidato tiver escolhido

3.2. Período de matrícula: 

Início Término Local

Segunda Fase
Faculdades, e Extensões (Beira, Chimoio, Cuamba, Maputo, Nampula, Nacala, 

Pemba, Lichinga, Quelimane, Tete e Guruè)13/1/2022 25/3/2022

• Os candidatos terão que pagar a primeira prestação da taxa de propina no acto da matrícula.
• Para efeitos de pagamentos (inscrição, matrícula e taxas de propina), os candidatos poderão obter 

o NIB na plataforma Online no acto da inscrição.

• Após o pagamento da inscrição, matrícula e primeira prestação da propina, o candidato deve diri-

gir-se à Secretaria da Faculdade/Extensão/IED para efectivar a sua candidatura.

4. Calendário Escolar, Plano de Estudos e Propinas: Consultar o site: https://www.ucm.ac.mz

5. Oferta formativa:

FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRONÓMICAS (FCA) – CUAMBA

Curso/Programa Duração/Período Grau / Pré-requisitos

Mestrado em Solos e Agricultura 
Sustentável

2 Anos/Laboral/Pós-
Laboral Licenciatura em Ciências Agrárias

Mestrado em Administração e Gestão de 
Negócios (MBA) 

2 Anos/Pós-Laboral Licenciatura em QA*

FACULDADE DE GESTÃO DE TURISMO E INFORMÁTICA (FGTI) – PEMBA
Curso/Programa Duração/Período Grau / Pré-requisitos

Mestrado em Desenvolvimento Económico 
Regional e Local 2 Anos/Pós-Laboral Licenciatura em QA

Mestrado em Administração Pública 2 Anos/Pós-Laboral Licenciatura em QA
Mestrado em Administração e Gestão de 
Negócios (MBA)

2 Anos/Pós-Laboral Licenciatura em QA

Mestrado em Sistemas de Informação 
Geográfica e Monitoria de Recursos Naturais 2 Anos/Pós-Laboral Licenciatura em QA

Mestrado em Tecnologias de Informação 2 Anos/Pós-Laboral Licenciatura em IT ou áreas afins

Mestrado em Direito Civil 2 Anos/Pós-Laboral

a) Licenciatura em Direito ou
outras áreas afins;
b) Português escrito e falado;
c) Conhecimentos de lógica

FACULDADE DE DIREITO (FADIR) – NAMPULA
Curso/Programa Duração/Período Grau / Pré-requisitos

Mestrado em Administração Pública 2Anos/Pós-laboral Licenciatura em QA
Mestrado em Ciência Política: Governação e 
Relações Internacionais

2Anos/Pós-laboral Licenciatura em QA

Mestrado em Direito Fiscal  2 Anos/Pós-Laboral

a) Licenciatura em Direito ou
outras áreas afins;
b) Português escrito e falado;
c) Conhecimentos de lógica.

Mestrado em Direito Civil 2 Anos/Pós-Laboral

a) Licenciatura em Direito ou
outras áreas afins;
b) Português escrito e falado;
c) Conhecimentos de lógica.

Mestrado em Direito Empresarial 2 Anos/Pós-Laboral

a) Licenciatura em Direito ou
outras áreas afins;
b) Português escrito e falado;
c) Conhecimentos de lógica.

Mestrado em Direito Administrativo 2 Anos/Pós-Laboral

a) Licenciatura em Direito ou
outras áreas afins;
b) Português escrito e falado;
c) Conhecimentos de lógica.

Mestrado em Direito Penal 2 Anos/Pós-Laboral

a) Licenciatura em Direito ou
outras áreas afins;
b) Português escrito e falado;
c) Conhecimentos de lógica.

Doutoramento em Direito Privado
3 Anos/Pós-Laboral a) Licenciatura em Direito

b) Mestrado em QA

Doutoramento em Direito Público
3 Anos/Pós-Laboral a) Licenciatura em Direito

b) Mestrado em QA

FACULDADE DE EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO (FEC) – NAMPULA
Curso/Programa Duração/Período Grau / Pré-requisitos

Mestrado em Gestão de Projectos de 
Desenvolvimento 

2 Anos/Pós-Laboral Licenciatura em QA

Mestrado em Gestão e Administração 
Educacional

2 Anos/Pós-Laboral Licenciatura em QA

Mestrado em Comunicação para o 
Desenvolvimento

2 Anos/Pós-Laboral Licenciatura em QA

Mestrado em Gestão de Relações Públicas e 
Marketing Estratégico 

2 Anos/Pós-Laboral Licenciatura em QA

Mestrado em Administração e Gestão de 
Negócios (MBA)

2 Anos/Pós-Laboral Licenciatura em QA

Mestrado em Psicopedagogia 2 Anos/Pós-Laboral Licenciatura em QA
Mestrado em Gestão de Recursos Humanos 2 Anos/Pós-Laboral Licenciatura em QA

Doutoramento em Inovação Educativa 3 Anos/Pós-Laboral Mestrado em Ciências de 
Educação ou áreas afins

Doutoramento em Ciências da Comunicação 3 Anos/Pós-Laboral Mestrado em Ciências de 
Comunicação ou áreas afins

FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E POLÍTICAS (FCSP) – QUELIMANE
Curso/Programa Duração/Período Grau / Pré-requisitos

Mestrado em Administração e Gestão de 
Negócios (MBA)

2 Anos/Pós-Laboral Licenciatura em QA

Mestrado em Gestão e Administração 
Educacional (MA)

2 Anos /Pós-Laboral Licenciatura em QA

Mestrado em Tecnologias de Informação 2 Anos/Pós-Laboral Licenciatura em IT ou áreas 
afins

Mestrado em Ciência Política: Governação e 
Relações Internacionais 

2 Anos/Pós-Laboral Licenciatura em QA

Mestrado em Direito Administrativo 2 Anos/Pós-Laboral 

a) Licenciatura em Direito ou
outras áreas afins;
b) Português escrito e falado;
c) Conhecimentos de lógica.

Mestrado em Administração Pública  2 Anos/Pós-Laboral Licenciatura em QA
Mestrado em Gestão de Projectos de 
Desenvolvimento

2 Anos/Pós-Laboral Licenciatura em QA

Mestrado em Gestão de Recursos Humanos 2 Anos/Pós-Laboral Licenciatura em QA

E D I T A L
      CURSOS DO 2º CICLO (MESTRADO) E 3º CICLO (DOUTORAMENTO)
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FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E POLÍTICAS (FCSP) – QUELIMANE
Curso/Programa Duração/Período Grau / Pré-requisitos

Mestrado em Contabilidade e Auditoria 2 Anos/Pós-Laboral 
Licenciatura em Contabilidade e 
Auditoria ou áreas afins

Mestrado em Saúde Pública 2 Anos/Pós-Laboral Licenciatura em Área de Saúde
Doutoramento em Ciência Política e Relações 
Internacionais 

3 Anos/Pós-Laboral Mestrado em QA

FACULDADE DE ENGENHARIA (FENG) – CHIMOIO
Curso/Programa Duração/Período Grau / Pré-requisitos

Mestrado em Administração Pública 2 Anos/Pós-Laboral Licenciatura em Q.A
Mestrado em Administração e Gestão de 
Negócios (MBA)

2 Anos/Pós-Laboral Licenciatura em QA

Mestrado em Direito Administrativo 2 Anos/Pós-Laboral  

a) Licenciatura em Direito ou
outras áreas afins;
b) Português escrito e falado;
c) Conhecimentos de lógica.

Mestrado em Gestão e Administração 
Educacional 

2 Anos/Pós-Laboral Licenciatura em QA

FACULDADE DE GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS E MINERALOGIA (FAGRENM) – TETE
Curso/Programa Duração/Período Grau / Pré-requisitos

Mestrado em Administração e Gestão de 
Negócios (MBA)

2 Anos/Pós-Laboral Licenciatura em Q.A

Mestrado em Administração Pública 2 Anos/Pós-Laboral Licenciatura em QA
Mestrado em Gestão de Projectos de 
Desenvolvimento

2 Anos/Pós-Laboral  Licenciatura em QA

Mestrado em Gestão e Administração 
Educacional

2 Anos/Pós-Laboral Licenciatura em QA

FACULDADE DE ECONOMIA E GESTÃO (FEG) – BEIRA
Curso/Programa Duração/Período Grau / Pré-requisitos

Mestrado em Economia 2 Anos/Pós-Laboral Licenciatura em Economia
Mestrado em Administração e Gestão de 
Negócios (MBA)

2 Anos/Pós-Laboral Licenciatura em QA

Mestrado em Contabilidade e Auditoria 2 Anos/Pós-Laboral 
Licenciatura em Contabilidade e 
Auditoria ou áreas afins

Mestrado em Sistemas de Informação 
Geográfica e Monitoria de Recursos Naturais 2 Anos/Pós-Laboral Licenciatura em QA

Mestrado em Planeamento e 
Desenvolvimento Regional 

2 Anos/Pós-Laboral Licenciatura em QA

Mestrado em Direito Administrativo 2 Anos/Pós-Laboral

a) Licenciatura em Direito ou
outras áreas afins;
b) Português escrito e falado;
c) Conhecimentos de lógica.

Mestrado em Gestão de Recursos Humanos 2 Anos/Pós- Laboral Licenciatura em QA

FACULDADE DE CIÊNCIAS DE SAÚDE (FCS) – BEIRA
Curso/Programa Duração/Período Grau / Pré-requisitos

Mestrado em Saúde Pública 2 Anos/Pós-Laboral Licenciatura em Área de Saúde

FACULDADE DE GESTÃO DE RECURSOS FLORESTAIS E FAUNÍSTICOS (FAGREFF) – LICHINGA

Curso/Programa Duração/Período Grau / Pré-requisitos

Mestrado em Direito Administrativo 2 Anos/ Pós-Laboral 

a) Licenciatura em Direito ou outras
áreas afins;
b) Português escrito e falado;
c) Conhecimentos de lógica.

Mestrado em Gestão e Administração 
Educacional 

2 Anos/Pós-Laboral Licenciatura em QA

Mestrado em Administração e Gestão 
de Negócios (MBA)

2 Anos/Pós-Laboral Licenciatura em QA

EXTENSÃO DE GURUÈ
Curso/Programa Duração/Período Grau / Pré-requisitos

Mestrado em Psicopedagogia 2 Anos/Pós-Laboral Licenciatura em QA
Mestrado em Gestão e 
Administração Educacional 

2 Anos/Pós-Laboral Licenciatura em QA

Mestrado em Administração Pública 2 Anos/Pós-Laboral Licenciatura em QA

EXTENSÃO DE NACALA
Curso/Programa Duração/Período Grau / Pré-requisitos

Mestrado em Administração e Gestão 
de Negócios (MBA)

2 Anos/Pós-Laboral Licenciatura em QA

Mestrado em Gestão de Recursos 
Humanos

2 Anos/Pós- Laboral Licenciatura em QA

Mestrado em Gestão e Administração 
Educacional 

2 Anos/Pós- Laboral Licenciatura em QA

EXTENSÃO DE MAPUTO
Curso/Programa Duração/Período Grau / Pré-requisitos

Mestrado em Administração e Gestão 
de Negócios (MBA)

2 Anos/Pós-Laboral Licenciatura em QA

Mestrado em Saúde Pública 2 Anos/ Pós-Laboral Licenciatura em Área de Saúde

Mestrado em Direito Administrativo 2 Anos/ Pós-Laboral

a) Licenciatura em Direito ou outras
áreas afins;
b) Português escrito e falado;
c) Conhecimentos de lógica.

Mestrado em Contabilidade e 
Auditoria

2 Anos/Pós-Laboral 
Licenciatura em Contabilidade e 
Auditoria ou áreas afins

*LEGENDA: QA: Qualquer Área

Nota: Por Deliberação nº 06/2021/ CUUCM, 1ª Sessão, foi aprovada a redução das Propinas dos Progra-
mas de Mestrado na UCM, a vigorar a partir do ano Lectivo de 2022. Vide a nova tabela no site: 
https://www.ucm.ac.mz

Beira, a 1 de Fevereiro de 2022

O Reitor da Universidade Católica de Moçambique

 (Professor Doutor Padre Filipe Sungo)
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ANÚNCIO DE CONCURSOS

Nos termos do artigo 33, nº1, do Decreto-lei n° 5/2016, de 8 de Março, o Fundo de Promoção Desportiva-FP 
convida empresas interessadas e inscritas no Cadastro Único (UFSA) a apresentarem propostas fechadas, para 
os concursos discriminados na tabela abaixo: 

Nº
Ordem

Descrição Objecto
Data e hora 
de entrega

Data e hora 
de Abertura

Validade 
das 

Propostas

Garantia 
Provisória

01

Concurso Público 
FPD/C.P./

Nº01/2022

Contratação de serviços 
de limpeza, recolha 
de resíduos sólidos, 
fumigação, desratização 
para as instalações do FPD e 
Lavandaria

12/4/2022
Até 

às 9.00 horas

12/4/2022
às 9.15 horas

120 Dias 32.000.00MT

02

Concurso Público 
FPD/C.P./

Nº02/2022

Contratação de serviços 
manutenção de jardins, 
tratamento da relva natural, 
manutenção do sistema 
hidromecânico e de rega do 
campo de futebol e corte de 
capim dos espaços verdes do 
Parque de Estacionamento 
do ENZ 

12/4/2022
Até 

às 11.00 horas

12/4/2022
às 11.15 horas

120 Dias 32.000.00MT

1- Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou
adquirí-los no Fundo de Promoção Desportiva, sito na Av. de Moçambique – Km 14, Estádio Nacional do
Zimpeto, pela importância não restituível de 1.000.00MT (mil meticais), por cada documento de concurso.

2- O valor do Documento do Concurso atrás referido deverá ser depositado na conta do BIM-56677004-Fundo
de Promoção Desportiva-Receitas.

3- Para mais esclarecimentos os interessados poderão contactar a UGEA do Fundo de Promoção Desportiva-FP,
através dos números 21-456900, 823119610.

4- O período de validade das propostas dos Concurso, é de 120 dias, contados a partir da data da sua abertura.

5- As propostas deverão ser enviadas em envelope fechado e lacrado, com a indicação “Concurso Público -
FPD/C.P./Nº…/2022”, e deverão ser entregues no endereço acima mencionado.

6- A visita é obrigatória aos locais onde serão prestados os serviços referentes aos Concursos Públicos FPD/
C.P./Nº01/2022 e FPD/C.P./Nº02/2022, as mesmas terão lugar no endereço acima indicado, no dia 29 de
Março de 2022 com início às 9.00 e término às 10.30 horas (Para o concurso FPD/C.P./Nº01/2022) e
início às 11.00 com término às 12.30 horas (Para o concurso FPD/C.P./Nº02/2022), respectivamente.

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

Maputo, aos 21 de Março de 2022
A Autoridade Competente

(Ilegível)

Av. de Moçambique, Km 14, Estádio Nacional do Zimpeto, Tel.: (+258) 21 456900, Fax: (+258) 21 456900
Email: fpdesportiva@tdm.co.mz. Maputo-Moçambique

2521
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Selecciona para um seu cliente, uma empresa do grupo A: 

TÉCNICO SUPERIOR DE SAÚDE OCUPACIONAL

Para MAPUTO (Ref.: RSE121)

Resumo das Principais Responsabilidades:
• Desenvolver políticas, normas e procedimentos, obedecendo à legislação

aplicável e boas práticas ajustadas às necessidades da empresa;

• Realizar auditorias e inspecções de saúde, coordenação do desenvolvimento 

de planos de assistência médica ajustados às necessidades de cada Unidade 

Orgânica;

• Monitorar a implementação dos Programas de Saúde Ocupacional e

Assistência Médica e efectuar relatórios diários sempre que necessário;

• Realizar mensalmente a análise dos processos de Saúde Ocupacional e

a verificação de questões técnicas na utilização de Assistência Médica e
Medicamentosa;

• Elaborar relatórios estatísticos referentes às actividades de Saúde

Ocupacional e Assistência Médica;

• Desenvolver conteúdos para acções de formação e promover a formação e

consciencialização em matéria de Saúde;

• Prestar assistência de enfermagem aos colaboradores quando necessário

e coordenar a realização de exames ocupacionais;

• Realizar procedimentos de maior complexidade, solicitar exames e

prescrever medicamentos dentro das suas competências;

• Estudar as condições de higiene da Empresa;

• Coordenar e implementar acções para promoção da saúde.

Requisitos:
Nível de licenciatura; Formação na área de Enfermagem; Experiência mínima de 
5 anos de trabalho na área de enfermagem em ambiente hospitalar; Experiência 
de pelo menos 3 anos de trabalho na área de enfermagem de trabalho; 
Conhecimentos no uso de algumas plataformas digitais; Competências na 
realização de trabalhos administrativos; Experiência de trabalho independente 
e em ambiente de equipa; Domínio de informática (processamento de texto, 
planilha electrónica e software de apresentação). Competências de comunicação 
escrita e verbal em inglês.

Documentos Necessários:
Curriculum Vitae, Carta de Apresentação, Certificado de habilitações literárias, 
fotocópia do Bilhete de Identidade, indicação de Referências e outros 
documentos relevantes para a candidatura.

Local e Prazo de Entrega das Candidaturas:

As candidaturas deverão ser submetidas através do endereço
selec.rse01@sdo-mocambique.com, indicando no assunto, obrigatoriamente, 
a referência e denominação da vaga até ao dia 31/3/2022, a partir do qual as 
candidaturas não serão consideradas.

Selecciona para um seu cliente, uma empresa do grupo A: 

TÉCNICO DE ELECTRICIDADE para as seguintes localidades:

Pemba              (Ref.: RSE123)     Xai-xai (Ref.: RSE129)
Mavuzi              (Ref.: RSE124)    Região Centro (Ref.: RSE130)
Inhambane      (Ref.: RSE125)    Região Centro-Norte       (Ref.: RSE131)
Corrumane     (Ref.: RSE126)     Região Norte (Ref.: RSE132)
Temane            (Ref.: RSE127)     Região Sul (Ref.: RSE133)
Bilene               (Ref.: RSE128)     

Resumo das Principais Responsabilidades:
• Efectuar trabalhos de montagem e reparação de equipamentos e

aparelhagem industrial em Centrais Eléctricas ao nível da sua componente 

eléctrica;

• Executar ensaios, pesquisar, diagnosticar e reparar avarias nos

equipamentos e aparelhagem ao nível dos componentes eléctricos;

• Efectuar a montagem e reparação de aparelhagem de AT, MT e BT;

• Reparar avarias e realizar a manutenção de equipamentos e de aparelhagem 

eléctrica bem como montar e electrificar quadros e painéis de BT;
• Operar máquinas especiais de tratamento de óleo e movimentação de

válvulas, transformadores e outros equipamentos pesados;

• Realizar trabalhos de manutenção de instalações de AT, sempre que

necessário, e sob a orientação de profissionais mais qualificados;
• Efectuar ensaios de emissão e recepção, em aparelhagem eléctrica, órgãos

de instalações e máquinas eléctricas;

• Ler e interpretar desenhos, esquemas, especificações e instruções
técnicas e efectuar o levantamento de esquemas eléctricos de quadros e

equipamentos;

• Executar as actividades da Função em conformidade com os procedimentos 

de HST em vigor na Empresa e desenvolver relatórios relacionados com as

suas actividades e demais funções inerentes a posição.

Requisitos:
Nível Técnico Médio em Electricidade; Pelo menos 1 ano de experiência relevante 
na área de Electricidade; Ter boas capacidades de comunicação oral e escrita; 
Domínio de informática na óptica do utilizador; Fluência na língua portuguesa, 
fala e escrita; Domínio do inglês, fala e escrita constituirá vantagem.
Documentos Necessários:
Curriculum Vitae, Carta de Apresentação, Certificado de habilitações literárias, 
fotocópia do Bilhete de Identidade, indicação de Referências e outros 
documentos relevantes para a candidatura.
Local e Prazo de Entrega das Candidaturas:
As candidaturas devem ser submetidas através do endereço
selec.rse01@sdo-mocambique.com, indicando no assunto, obrigatoriamente, a 
referência e denominação da vaga até ao dia 31/3/2022, a partir do qual as 
candidaturas não serão consideradas.

A SDO Moçambique é uma empresa de consultoria nas áreas 
de Gestão, Negócios e de Gestão do Capital Humano, com 
uma vasta experiência no mercado nacional, com 12 anos de 
actividade ao serviço dos seus clientes. 

A SDO Moçambique é uma empresa de consultoria nas áreas de 
Gestão, Negócios e de Gestão do Capital Humano, com uma vasta 
experiência no mercado nacional, com 12 anos de actividade ao 
serviço dos seus clientes. 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
COFRE DOS TRIBUNAIS

Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 

N.º do Concurso Objecto Adjudicado Valor 
03/CT/UGEA/2022 Fornecimento de 

material de escritório 
ISA PAPERS – SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA 9,406,770.00MT 

No âmbito da aplicação 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 na sua alínea f) do artigo 44 comunica-se o seguinte:

Maputo,  aos 22 de Março de 2022

A Autoridade Competente
(Ilegível)

2560

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

Após a cessação do cargo ou função, deposite a sua 
Declaração de Patrimônio no prazo de 60 dias.

Caro Servidor 
Público 

Caro Servidor 
Público 

Se não o fizer nos prazos pré-
estabelecidos, terá que pagaruma multa 

equivalente ao dobro do salário mensal e, ainda, ver o seu 
salário suspenso até o cumprimento da obrigação de en-

trega da declaração em falta. 

Nos termos do nº 3 do artigo 62 da Lei nº 
16/2012, 14 de Agosto

O depósito ou actualização da declaração de rendimento 
e bens deverá ser feito na Procuradoria-Geral da 

República ou na Procuradoria Provincial da República 
mais próxima.

Nos termos do Decreto nº. 17/2020 de 15 de 
Abril.

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

www.jornalnoticias.co.mz www.jornaldomingo.co.mz www.desafio.co.mz

ENCONTRE AS MELHORES 

VAGAS DE EMPREGO

EM PRIMEIRA MÃO

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

INSTITUTO NACIONAL DOS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS-IP
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DE AQUISIÇÕES

Anúncio de Adjudicação de Concursos

De acordo com a alínea d) do n° 3 do artigo 33, conjugado com o nº 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação 

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

n° 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação dos objectos dos concursos abaixo:

Nº de Concurso Modalidade Objecto Empresa Adjudicada Valor Incluindo IVA

45A001341/CP/04/2021
   Público

Contratação de prestação 
de serviços para produção 
de chapa de matrícula em 

branco

WHASINTELEC       1.550,00MT 

45A001341/CL/04/2021
  Limitado

Contratação de prestação 
de serviços para 

fornecimento de coletes, 
bonés e capas de chuva

UNITY DESIGN, LDA
1.507.545,00MT

A Entidade Contratante
(Ilegível)

2514

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

INSTITUTO NACIONAL DOS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, IP
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES 

ANÚNCIO DE LANÇAMENTO DE CONCURSOS

O Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para os concursos abaixo:

Nº de Concurso Modalidade Objecto
Data e hora-final para 
Entrega das Propostas

Data e hora para Abertura 
das Propostas

Nº 45A001341/
CP/07/2022

Público
Prestação de serviços de fornecimento de equipamento 

de fiscalização rodoviária 21/4/2022 às 9.20 horas 21/4/2022 às 9.30 horas

Nº 45A001341/
CP/08/2022

Público
Prestação de serviços de fornecimento de passagens 

aéreas para dentro e fora do país
21/4/2022 às 11.20 horas 21/4/2022 às 11.30 horas

Nº 45A001341/
CP/04/2022

Público
Prestação de serviços de protecção e segurança das 

instalações do INATRO, IP
22/4/2022 às 9.20 horas 22/4/2022 às 9.30 horas

Nº 45A001341/
CL/03/2022

Limitado 
Prestação de serviços de canalização, carpintaria, 

serralharia, pintura e electricidade para o INATRO, IP 1/4/2022 às 9.20 horas 1/4/2022 às 9.30 horas

Nº 45A001341/
CL/07/2022

Limitado
Aquisição de 12 (doze) computadores portáteis e 

equipamento informático
1/4/2022 às 10.50 horas 1/4/2022 às 11.00 horas

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquirí-los pela importância não reembolsá-

vel de 2.000,00MT (dois mil meticais), a ser depositada no BCI ou pagamento via P.O.S, através de uma referência previamente solicitada na Sede do

Instituto Nacional dos Transportes Terrestres (INATTER), de 2ª a 6ª feira, nas horas normais de expediente.

2. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Esta-

do, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.

3. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo, na data e hora estabelecidas neste anúncio e serão abertas em sessão pública, na presença

dos concorrentes que o desejarem, na data e hora acima definidas.

Endereço:
Av. 25 de Setembro, nº 1967, CP n° 4436

Telefone: 21 311 179

Cidade de Maputo

Maputo, aos 18 de Março de 2022

A Entidade Contratante

(Ilegível) 2514

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA 

PROVÍNCIA DE INHAMBANE
SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
A Primeira Secção Cível do Tribunal 

Judicial da Província de Inhambane 

faz saber que na sequência dos Autos 

de Acção Executiva Ordinária 

para Pagamento de Quantia Certa, 

número noventa e três, barra 

dois mil e dezanove, traço “C”, 

pendentes neste Juízo, movidos pelo 
exequente BANCO INTERNACIONAL 

DE MOÇAMBIQUE, SA (BIM), 

com sede na Rua dos Desportistas, 

número oitocentos e setenta e três, 

traço oitocentos e setenta e nove, 

barra oito, cidade de Maputo, contra 

o executado WALDIR MUZAMILO

PERMANANDE, solteiro, natural da

cidade de Inhambane, residente na Rua 

da Malhangalene, número duzentos e
trinta, cidade de Maputo, foi designado 

o dia 24 de Março de 2022, pelas

9.00 horas, para a venda em terceira

praça, por meio de propostas em carta

fechada, que podem ser apresentadas

no Cartório deste Tribunal até a hora

da abertura das mesmas, na Sala de

Audiências e Julgamento do Tribunal

Judicial da Província de Inhambane,

ao preço mínimo de 500,00MT

(quinhentos mil meticais), pelo

produto de um talhão com área de

cento e dez metros quadrados, situado
no Bairro Chalambe-2, cidade de

Inhambane, confrontado do Norte, Sul,

Este e Oeste com o senhor Muzamilo,
onde foi construido um edifício em
alvenaria tipo dois, com dois quartos,

sala comum, cozinha e casa de banho,
descrito na Conservatória dos Registos 

de Inhambane, Secção Predial, sob

o número oito mil noventa e sete a

folhas noventa e três, do livro B, barra

dezanove, inscrito a favor do executado
Waldir Muzamilo Permanande, a

folhas cinquenta e oito verso, sob o

número oito mil quatrocentos e dois,

do livro G, barra doze, ora penhorado.
Mais se informa que os interessados

poderão apreciar o imóvel em causa,

durante os dias úteis e horas normais

de expediente, em articulação com este 

Juízo, localizado na Rua da Liberdade,
Edifício do Conselho Autárquico de
Inhambane e contactável pelos nºs:

29-320519, 82-3038519 ou 87-

3071111.

2477

O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento da Lei de Minas em vigor, aprovado 
pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro correm éditos de 30 (trinta) dias, a contar da segunda publicação no 
Jornal “Notícias”, chamando a quem se julgue com direito a opor-se que seja atribuída a Licença de Prospecção e 
Pesquisa número 10653L para Quartzo e Minerais Associados, no distrito de Malema, na província de Nampula, a 

favor da requerente GWM - GREAT WESTERN MINING II, LIMITADA, com as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -14  54    0,00 36  54    0,00

2 -14  54    0,00 37  02    0,00

3 -15  00    0,00 37  02    0,00

4 -15  00    0,00 36  54    0,00

5 -14  59   50,00 36  54    0,00

6 -14  59   50,00 37  01   50,00

7 -14  54   10,00 37  01   50,00

8 -14  54   10,00 36  54    0,00

Maputo, aos 13/9/2021

O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano

(Geólogo)

AVISO
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Pela Primeira Secção Comercial deste Tribunal Judicial da Cidade de 

Maputo correm éditos de trinta dias, citando os executados: ZIMLAND 

INVESTIMENTS-SOCIEDADE UNIPESSOAL, com último endereço 

conhecido na Av. Mao Tsé-Tung, nº 1245, Bairro Central, nesta cidade, 

MARCO ALEXANDRE DE MESQUITA CÊRA e SHANAWAZ RUAS 
ABDUL CARIMO ISSÁ CÊRA, ambos com residência na Av. Marginal, 

Condomínio Marés, Bairro da Costa do Sol, nesta cidade ora em parte 

incerta do país, para no prazo de dez dias, que começa a correr depois 

de findo o dos éditos, tudo a contar da data da segunda e última 

publicação deste anúncio no Jornal “Notícias”, pagarem ao exequente 

BCI-BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS, SA, a quantia de 

122 868 507,22MT, em dívida nos Autos de Execução Ordinária, nº 
24/2017-S, que por esta Secção lhes move o referido exequente ou, no 

mesmo prazo, nomearem à penhora bens suficientes para pagamento 
da dívida e do mais que acrescerem ou deduzirem a oposição que tiver, 

nos termos do art. 812º e seguintes do CPC, sob pena de não o fazendo, 

se devolver esse direito ao exequente, prosseguindo a execução seus 

termos, conforme tudo melhor consta do duplicado da Petição Inicial 

que se encontra arquivado no Cartório desta Secção à sua disposição, 

onde poderão levantar dentro das horas normais de expediente.

Maputo, aos 9 de março de 2022

O Escrivão de Direito

Rafael Enoque

Verifiquei
O Juiz de Direito

Dr. João de Almeida F. Guilherme

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo

1ª Secção Comercial

ANÚNCIO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo

2ª SECÇÃO COMERCIAL

EDITAL
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA, NILZA NEEMIAS COVANE, 

MERITÍSSIMA JUÍZA DE DIREITO DESTA SECÇÃO

Faz saber que pela Segunda Secção Comercial do tribunal Judicial da Cidade de Maputo, que o exequente EXECUTIVE 
MICROCRÉDITO, com sede na Av. Olof Palme, nº 125, R/C, nesta cidade, move contra a executada SUMEILA SULEMAN, 
residente na Av. Eduardo Mondlane, nº 502, R/C, cidade de Maputo, nos Autos de Execução Ordinária nº 06/19-G, correm 
éditos de vinte dias, contados da segunda e última publicação do respectivo anúncio, citando os credores desconhecidos dos 
executados, que gozem de garantia real sobre o bem penhorado, bem como os sucessores dos credores preferentes, para no 
prazo de dez dias, posterior ao dos éditos, reclamarem, querendo, o pagamento dos seus créditos pelo produto do imóvel 
penhorado nos autos, designadamente:

Verba única

Um imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial da Cidade de Maputo, sob o número quarenta e sete mil seiscentos 
oitenta e nove a folhas cento e noventa e cinco do livro B barra cento e vinte e três.
Este imóvel acha-se inscrito sob o número oitenta e um mil, quinhentos e quatro a folhas noventa e verso do livro G cento e 
catorze, a favor de Sumeila Suleman, solteira, maior, natural de Maputo, residente nesta cidade, e com penhora inscrita sob o 
número oitenta e seis mil oitocentos e cinquenta e nove a folhas sessenta do livro F barra sessenta e nove.

Maputo, aos quinze dias do mês de Março de dois mil e vinte e dois

O Escrivão de Direito

Benjamim Paulino Mondlane
Verifiquei

A Juíza de Direito

Nilza Neemias Covane

Selecciona para um seu cliente, uma empresa do grupo A: 

TÉCNICO DE MECÂNICA para CORRUMANE (Ref.: RSE122)

Resumo das Principais Responsabilidades:

• Fazer inspecções e manutenção de equipamentos e infra-
estruturas, visando atingir os níveis adequados de confiabilidade e
disponibilidade de energia;

• Realizar e executar trabalhos de manutenção de turbinas eléctricas; 

• Pesquisar e reparar avarias em equipamentos eléctricos de
comando e protecção;

• Ler e utilizar aparelhos de medida e de ensaio;

• Ler, interpretar e elaborar desenhos e esquemas eléctricos
complexos;

• Realizar trabalhos de limpeza, lubrificação e preservação dos
motores eléctricos, de modo a prevenir avarias ou deterioração;

• Condicionar e preparar o equipamento eléctrico no arranque,
condução e paragem de máquinas;

• Realizar pequenos ajustamentos ou pequenas reparações nos
equipamentos eléctricos;

• Reabastecer os electrólitos nas baterias e elaborar relatórios de
estatística diária do desempenho da Central.

Requisitos:

Nível Técnico Médio em Mecânica Industrial; Mínimo de 1 ano de 
experiência relevante como Técnico de Operação e Manutenção Mecânica; 
Domínio de pacotes básicos de informática; Domínio da legislação e 
normas específicas de segurança no trabalho; Conhecimento sobre a 
funcionalidade e manutenção de equipamentos electromecânicos para 
geração de energia; Possuir experiência na interpretação e elaboração 
de desenhos e diagramas eléctricos complexos; Saber ler, registar e 
interpretar as leituras feitas ao equipamento e comentar os resultados. 
Fluência na língua portuguesa, fala e escrita; Conhecimentos de inglês 
fala e escrita constituirá vantagem.

Documentos Necessários:
Curriculum Vitae, Carta de Apresentação, Certificado de habilitações 
literárias, fotocópia do Bilhete de Identidade, indicação de Referências e 
outros documentos relevantes para a candidatura.
Local e Prazo de Entrega das Candidaturas:
As candidaturas deverão ser submetidas através do endereço                                                         
selec.rse01@sdo-mocambique.com, indicando no assunto, 
obrigatoriamente, a referência e denominação da vaga até ao dia 

31/3/2022, a partir do qual as candidaturas não serão consideradas.

A SDO Moçambique é uma empresa de consultoria nas áreas 
de Gestão, Negócios e de Gestão do Capital Humano, com 
uma vasta experiência no mercado nacional, com 12 anos de 
actividade ao serviço dos seus clientes.

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

PROVAS DE CONHECIMENTO 

DE 26 DE MARÇO E 2 DE ABRIL

O Banco de Moçambique informa que, no âmbito da realização da etapa de prova de conhecimento agendada para o dia 

2 de Abril do ano em curso, já se encontra disponível, no Portal de Recrutamento, informação sobre o local, horário e 

distribuição de salas.

Para as provas agendadas para os dias 26 de Março e 2 de Abril de 2022, está igualmente disponível, no Portal de Recru-

tamento, informação sobre o material didáctico e a documentação necessária para a realização do teste escrito referente 

às funções descritas abaixo: 

• Inspector Comportamental;

• Técnico de Educação Financeira;

• Técnico de Análises e Previsões Macroeconómicas;

• Técnico de Investigação;

• Técnico de Estudos e Regulamentação;

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

• Técnico de Recrutamento, Carreiras e Remunerações;

• Técnico de Licenciamento de Capitais;

• Técnico de Controlo Cambial de Empresas e Particulares;

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

• Técnico de Cartório Notarial;

• Técnico de Assessoria Jurídica;

• Técnico de Apoio Jurídico;

• Tradutor;

• Técnico de Fiscalização de Sistemas de Pagamento;

• Analista de Mercado Externo;

• Técnico de Auditoria Financeira e Procedimentos; e

• Técnico de Auditoria de Sistemas de Informação.

Para a verificação do local, horário, distribuição de salas, material e documentação de consulta, o candidato deve aceder 

ao Portal de Recrutamento, seleccionar a opção “consulta” e inserir os códigos de candidatura e de acesso. A informação será 

também disponibilizada por correio electrónico.

Nota:

Os candidatos devem apresentar-se 30 minutos antes do início da prova de conhecimento, munidos de esferográfica azul ou 

preta, lápis de carvão, régua e borracha, bem como de um dos seguintes documentos de identificação: bilhete de identidade, 

carta de condução, passaporte ou cartão de eleitor.

Durante a realização da prova, não é permitido o uso de telemóveis ou outros equipamentos electrónicos.  

Maputo, 17 de Março de 2022
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1. Curso de Licencitura em Ensino de Inglês (Laboral) Io ano (Cidade deMontepuez)- I Semestre de 2022

Nº Disciplinas Nº de Vagas Ano

Técnica de Expressão em Língua Inglesa 01 1o

Práticas Pedagógica de Inglês I 01 2o

2. Curso de Licencitura em Ensino de História com Habilitações em Documentação (Laboral)-Io ano (Cidade
deMontepuez)- I Semestre de 2022

Nº Disciplinas Nº de Vagas Ano

1 Organização, Planeamento e Administração de Documentos 01 4°

2 Conservação e Preservação de Documentos 01 4°

3. Curso de Licencitura em Ensino de História com Habilitações em Documentação (Laboral)-Io ano (Cidade de
Montepuez)- II Semestre de 2022

Nº Disciplinas Nº de Vagas Ano

1 Indexação 01 3°

2 Catologação 01 3o

3 Informatica Documental 01 4o

4. Curso de Contabilidade Io ano (Cidade de Pemba)- I Semestre de 2022

Nº Disciplinas Nº de Vagas Ano

1 Métodos de Estudo e Investigação Científica 01 1o

2 Introdução ao Direito 01 1o

3 Contabilidade Financeira I 01 1o

4 Introdução a Gestão 01 1o

5 Introdução a Economia 01 1o

6 Matemática I 01 1o

5. Curso de Contabilidade Io ano (Cidade de Pemba)- II Semestre de 2022

Nº Disciplinas Nº de Vagas Ano

1 Matemática II 01 1o

2 Técnica de Expressão em Língua Portuguesa 01 1o

3 Contabilidade Financeira II 01 1o

4 Microeconomia 01 1o

5 História de Pensamento Económico 01 1o

6 Prática Técnico Profissional 01 1o

7 Tema Transversal

6. Curso de Contabilidade IIo ano (Cidade de Pemba)-I Semestre 2022

Nº Disciplinas Nº de Vagas Ano

1 Calculo Financeiro I 01 2o

2 Macroeconomia 01 2o

3 Contabilidade Financeira II 01 2o

4 Gestão Financeira I 01 2o

5 Prática Técnico Profissional II 01 2o

7. Curso de Contabilidade IIo ano (Cidade de Pemba)-II Semestre 2022

Nº Disciplinas Nº de Vagas Ano

1 Antropologia Cultural de Moçambique 01 2o

2 Direito Comercial 01 2o

3 Contabilidade Financeira IV 01 2o

4 Estatística 01 2o

5 Cálculo Financeiro II 01 2o

6 Gestão Finaceira II 01 2o

7 Tema Transversal (Educação Finaceira e Fiscal) 01 2o

8. Curso de GRH Io ano (Cidade de Pemba)- I Semestre 2022

Nº Disciplinas Nº de Vagas Ano

     1. Noções de Contabilidade 01 1o

     2. Matemática Básica 01 1o

     3. Introdução à Gestão 01 1o

     4. Introdução à Economia 01 1o

     5. Introdução ao Direito 01 1o

6. Métodos de Investigação Científica 01 1o

9. Curso de GRH Io ano (Cidade de Pemba)-II Semestre 

Nº Disciplinas Nº de Vagas Ano

1. Técnica de Expressão em Língua Portuguesa 01 1o

2. Introdução a Gestão de Recursos Humanos 01 1o

3. Estatística Psicologia Social e das Organizações 01 1o

4. Noções de Marketing 01 1o

5. Prática Técnico Profissional  01 1o

6. Temas Transversais 01 1o

10. Curso de GRH IIo ano (Cidade de Pemba)-I Semestre de 2022

Nº Disciplinas Nº de Vagas Ano

1. Gestão Financeira 01 2o

2. Inglês Técnico 01 2o

3. Relações Laborais 01 2o

4. Planeamento de Recursos Humanos 01 2o

5. Prática Técnico Profissional 01 2o

11. Curso de GRH IIo ano (Cidade de Pemba)-II Semestre de 2022

Nº Disciplinas Nº de Vagas Ano

1. Antropologia Cultural de Moçambique 01 2o

2. Direito Administrativo II 01 2o

3. Estratégia Empresarial 01 2o

4. Gestão Administrativa de Pessoal 01 2o

5. Higiene e Segurança no Trabalho 01 2o

6 Recrutamento e Seleção 01 2o

7 Temas Transversal 01 2o

12. Curso de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Comunitário . Io ano (Cidade de Montepuez) - I Semestre 

Nº Disciplinas Nº de Vagas Ano

1. Método de Estudo e Investigação Científica 01 1o

2. Fundamentos de Estatística 01 1o

3. Climatologia 01 1o

4. Estudos de Recursos Pedalógicos 01 1o

5. Formas da Terra e Geodiversidade 01 1o

6 Cratoggrafia 01 1o

13. Curso de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Comunitário Io ano (Cidade de Montepuez)-II Semestre 

Nº Disciplinas Nº de Vagas Ano

1. Técnica de Expressão em Lingua Portuguesa 01 1o

2. Fundamentos de Economia 01 1o

3. Ecossistema de Terra e Diversidade 01 1o

4. Hidrologia 01 1o

5. Demografia 01 1o

6 Prática Técnico Profissional I (Diagnóstico Ambiental) 01 1o

7 Tema Transversal 01 1o

14. Curso de Licenciatura em Ciências Alimentares com Habilitações em Segurança Alimentar (Pós- Laboral) IIo ano 
(Cidade de Montepuez) -II Semestre 

Nº Disciplinas Nº de Vagas Ano

1. Antroplogia Cultural de Moçambique 01 2o

2. Bioquímica dos Alimentos 01 2o

3. Química Alimentar I 01 2o

4. Higiene e Segurança na Industria Alimenatar 01 2o

5. Química Farmacêutica 01 2o

6 Tema Transversal (HIV/SIDA) 01 2o

7 Legislação Alimentar 01 2o

15. Curso de Licenciatura em Administração e Gestão da Educação com Habilitações em Supervisão Educacional IVo

ano (Cidade de Montepuez)-I Semestre 

Nº Disciplinas Nº de Vagas Ano

1. Didáctica de Matemática Básica I 01 4o

2. Prática Técnico Profissional de Administração III 01 4o

3. Didáctica Lingua Portuguesa 01 4o

4. Políticas Públicas em Educação 01 4o

5. Educação Comparada 01 4o

16. Curso de Licenciatura em Administração e Gestão da Educação com Habilitações em Supervisão Educacional IVo

ano (Cidade de Montepuez)-II Semestre 

Nº Disciplinas Nº de Vagas Ano

1. Didáctica de Expressão Musical e Arte Dramática 01 4o

2. Filosofia da Educação 01 4o

3. Didáctica de Matemática Básica II 01 4o

4. Custos e Despesas em Educação 01 4o

5. Carta Escolar e Microplanificação 01 4o

7 Didáctica de Ciências Socisis 01 4o

8 Tema Transversal 01 4o

17. Curso de Licenciatura em Administração e Gestão da Educação com Habilitações em Supervisão Educacional Vo

ano (Cidade de Montepuez)-I Semestre 

Nº Disciplinas Nº de Vagas Ano

1. Estágio Técnico Profissional de Administração 01 5o

2. Didáctica de Ciências Naturais 01 5o

3. Supervisão e Inspenção Escolar 01 5o

4. Desenvolvimento Curricular 01 5o

18. Curso de Licenciatura em Administração e Gestão da Educação com Habilitações em Supervisão Educacional Vo

ano (Cidade de Montepuez)-II Semestre 

Nº Disciplinas Nº de Vagas Ano

1. Estágio Pedagógico do Ensino Básico 01 5o

2. Didáctica das Linguas Bantu 01 5o

19. Curso de Licenciatura em Ensino Básico Io ano (Cidade de Montepuez) - I Semestre de 2022

Nº Disciplinas Nº de Vagas Ano

1. Matemática Básica 01 1o

2. História de Educação Psicologia Geral 01 1o

3. Fundamentos de Pedagogia 01 1o

4. Métodos de Estudo e Investigação Científica 01 1o

20. Curso de Licenciatura em Ensino Básico Io ano (Cidade de Montepuez) - II Semestre de 2022

Nº Disciplinas Nº de Vagas Ano

1. Ciências da Natureza 01 1o

2. Teoria de Educação 01 1o

3. Técnica de Expressão em Lingua Portuguesa 01 1o

4. Didáctica Geral 01 1o

5 Prática Pedagógica Geral 01 1o

6 Tema Transversal 01 1o

21. Curso de Licenciatura em Administração e Gestão da Educação com Habilitações em Supervisão Educacional Vo

ano (Cidade de Montepuez)-II Semestre 

Nº Disciplinas Nº de Vagas Ano

1. Estágio Pedagógico do Ensino Básico 01 5o

2. Didáctica das Linguas Bantu 01 5o

22. Curso de Licenciatura em Administração e Gestão da Educação com Habilitações em Supervisão Educacional IVo

ano (Cidade de Montepuez) - I Semestre 

Nº Disciplinas Nº de Vagas Ano

1. Didáctica de Matemática Básica I 01 4o

2. Prática Técnico Profissional de Administração III 01 4o

3. Didáctica Lingua Portuguesa 01 4o

4. Políticas Públicas em Educação 01 4o

5. Educação Comparada 01 4o

EXTENSÃO DE CABO DELGADO 
Departamento de Recursos Humanos 

Campus Universitário de N’coripo, Telefax: 27251160, Caixa Postal n.o4; Cidade de Montepuez

ANÚNCIO DE VAGAS
Por Despacho de 9  de Março de 2022 do Senhor Director da Universidade 
Rovuma- Extensão de Cabo Delgado torna-se público que decorre de 21 de  
Março a 20  de Abril de 2022, um concurso de candidatura para contratação à 
tempo parcial de Docentes com grau de Doutoramento,  Mestrado ou Licen-
ciatura para leccionar nos cursos de regime Pós-laboral e Ensino à distância, 

no primeiro e segundo semestre de 2022, nos Cursos de Contabilidade com 
Habilitações em Auditoria, Gestão de Recursos Humanos (GRH-Pós-
-Laboral), Licenciatura em Gestão Ambiental e Desenvolvimento Comu-
nitário (GADEC-Pós Laboral), Licenciatura em Ensino de Química (EaD), 
Licenciatura em Ensino de Biologia (EaD), Licenciatura em Ensino de

Inglês (laboral e EaD), Licenciatura em Ensino Básico (EaD), Licenciatura 
em Ensino  de Matemática com Habilitações em Ensino de Física (EaD), 
Licenciatura em Administração e Gestão Educacional (EaD) e Curso de 
Licenciatura em Ensino de História com Habilitações em Documentação 
(Laboral), de acordo com as vagas abaixo discriminadas:

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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23. Curso de Licenciatura em Administração e Gestão da Educação com Habilitações em Supervisão Educacional IVo ano
(Cidade de Montepuez)- II Semestre 

Nº Disciplinas Nº de Vagas Ano

1. Didáctica de Expressão Musicar e Arte Dramática 01 4o

2. Filosofia da Educação 01 4o

3. Didáctica de Matemática Básica II 01 4o

4. Custos e Despesas em Educação 01 4o

5. Carta Escolar e Microplanificação 01 4o

7 Didáctica de Ciências Socisis 01 4o

8 Tema Transversal 01 4o

24. Curso de Licenciatura em  Ensino de Inglês IIIo ano (Cidade de Montepuez)-I Semestre de 2022

Nº Disciplinas Nº de Vagas Ano

1. Lingua Portuguesa I 01 3o

2. Literatura em Lingua Inglesa 01 3o

3. Sintaxe do Inglês I 01 3o

4. Inglês V 01 3o

5. Psicologia de Aprendizagem 01 3o

6 Necessidade Educativas Especiais

25. Curso de Licenciatura em Ensino de Inglês IIIo ano (Cidade de Montepuez)-II Semestre de 2022

Nº Disciplinas Nº de Vagas Ano

1. Sintaxe II 01 3o

2. Lingua Portuguesa II 01 3o

3. Didáctica de Literatura 01 3o

4. Lingua Inglesa VI 01 3o

5. Mundo Lusófono 01 3o

7 Tema Transversal IV 01 3o

26. Curso de Licenciatura em  Ensino de Inglês Vo ano (Cidade de Montepuez)-I Semestre de 2022

Nº Disciplinas Nº de Vagas Ano

1. Didáctica de Inglês IV 01 3o

2. Semântica e Análise do Discurso 01 3o

3. Psicolinguística 01 3o

4. Lingua Portuguesa IV 01 3o

5. Estágio Pedagógico do Inglês 01 3o

27. Curso de Licenciatura em Ensino de Inglês Vo ano (Cidade de Montepuez)-II Semestre de 2022

Nº Disciplinas Nº de Vagas Ano

1. Estágio Pedagógico do Português 01 3o

2. Sociolinguística 01 3o

3. Conclusão do Curso 01 3o

28. Curso de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Comunitário . IIo ano (Cidade de Montepuez)-I Semestre 

Nº Disciplinas Nº de Vagas Ano

1. Inglês 01 2o

2. Introdução a Planificação 01 2o

3. Gestão de Recursos Hídricos 01 2o

4. Fundamentos de Estudos Ambientais 01 2o

5. Geografia de Moçambique 01 2o

6 Prática Técnico- Profissional II 01 2o

29. Curso de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Comunitário . IIo ano (Cidade de Montepuez)-II Semestre 

Nº Disciplinas Nº de Vagas Ano

1. Antropologia Cultural de Moçambique 01 2o

2. Desenvolvimento de Pequenas, Médias e Micro  Empresas 01 2o

3. Avaliação Integrada de Recursos Naturais e Ordenamento Territorial 01 2o

4. Siciologia Ambiental 01 2o

5. Planificação Estratégica de Desenvolvimento 01 2o

6 Teoria de Desenvolviemnto Comunitário 01 2o

30. Curso de Licenciatura em Ciências Alimentares com Habilitações em Segurança Alimentar (Pós- Laboral) Io ano 
(Cidade de Montepuez) -I Semestre 

Nº Disciplinas Nº de Vagas Ano

1. Método de Estudo e Investigação Científica 01 1o

2. Matemática Aplicada 01 1o

3. Fundamentos de Biologia Celular e Molecular 01 1o

4. Química Geral e Inorgânica 01 1o

5. Fundamentos de Zoologia Geral e Sistemática 01 1o

6 Fundamentos de Botânica Geral e Sistemática 01 1o

31. Curso de Licenciatura em Ciências Alimentares com Habilitações em Segurança Alimentar (Pós- Laboral) Io ano 
(Cidade de Montepuez) - II Semestre 

Nº Disciplinas Nº de Vagas Ano

1. Química Orgânica 01 1o

2. Fisiologia Vegetal e Animal 01 1o

3. Microbiologia dos Alimentos 01 1o

4. Química Analítica 01 1o

5. Prática Técnico Profissional II 01 1o

6 Técnica de Expressão em Lingua Portuguesa 01 1o

7 Tema Transversal ( Empreendedorismo e visão de Negócio) 01 1o

32. Curso de Licenciatura em Ciências Alimentares com Habilitações em Segurança Alimentar IIo ano (Cidade de
Montepuez) - I Semestre 

Nº Disciplinas Nº de Vagas Ano

1. Inglês 01 2o

2. Bioquímica Geral 01 2o

3. Estatística Aplicada as Ciências Alimentares 01 2o

4. Genética Alimentar 01 2o

5. Segurança Alimenatar e Nutricional 01 2o

6 Prática Técncico Profissional 01 2o

33. Curso de Licenciatura em Ciências Alimentares com Habilitações em Segurança Alimentar (Pós- Laboral) IIo ano 
(Cidade de Montepuez) - II Semestre 

Nº Disciplinas Nº de Vagas Ano

1. Antroplogia Cultural de Moçambique 01 2o

2. Bioquímica dos Alimentos 01 2o

3. Química Alimentar I 01 2o

4. Higiene e Segurança na Industria Alimenatar 01 2o

5. Química Farmacêutica 01 2o

6 Tema Transversal (HIV/SIDA) 01 2o

7 Legislação Alimentar 01 2o

34. Curso de Licenciatura em Ciências Alimentares com Habilitações em Segurança Alimentar IIIo ano (Cidade de
Montepuez) -I Semestre 

Nº Disciplinas Nº de Vagas Ano

1. Informática 01 3o

2. Química Alimentar II 01 3o

3. Técnica de Conservação de Alimentos 01 3o

4. Processamento Industrial de Alimentos 01 3o

5. Embalagem de Produtos Alimentares 01 3o

6 Nutrição Animal e e Humana 01 3o

7 Tema Transvesal (Educação Ambiental) 01 3o

35. Curso de Licenciatura em Ciências Alimentares com Habilitações em Segurança Alimentar (Pós- Laboral) IIo ano
(Cidade de Montepuez) -II Semestre 

Nº Disciplinas Nº de Vagas Ano

1. Educação Alimentar 01 3o

2. Química Alimanter III 01 3o

3. Toxicologia Alimentar 01 3o

4. Economia e Gestão de Alimentos 01 3o

5. Projectos Sócio-Alimentares 01 3o

7 Prática Técncico Profissional III 01 3o

36. Curso de Licenciatura em Ciências Alimentares com Habilitações em Segurança Alimentar IVo ano (Cidade de Montepuez)-I 
Semestre 

Nº Disciplinas Nº de Vagas Ano

1. Estudos Demográficos de Moçambique 01 4o

2. Psicologia e Comportamento Alimentar 01 4o

3. Alimentação e Desporto 01 4o

4. Saúde Pública e Vigilância Sanitária de Alimentos 01 4o

5. Informática Aplicada Ciências Alimentares 01 4o

6 Estágio Técnico Profissional 01 4o

37. Curso de Licenciatura em Ciências Alimentares com Habilitações em Segurança Alimentar (Pós- Laboral) IVo ano (Cidade 
de Montepuez) -II Semestre 

Nº Disciplinas Nº de Vagas Ano

1. Marketing e Comercialização dos Produtos Alimentares 01 4o

2. Tratamento e valorização de Efluentes e Resíduos Alimentares 01 4o

3. Políticas Alimentares 01 4o

4. Sistema de Controlo de qualidades de Alimentos 01 4o

5. Cultura e Hábitos Alimentares de Moçambique 01 4o

6 Trabalho de Culminação do Curso 01 4o

38. Curso de Biologia (EaD) Io ano (Cidade de Montepuez) - I semestre 2022

Nº Disciplinas Nº de Vagas Ano

     1. Métodos de Estudo de Investigação Científica 01 1o

     2. Fundamento de Pedagogia 01 1o

     3. Psicologia Geral  01 1o

     4. Biologia Celular e Molecular 01 1o

     5. Química Básica 01 1o

39. Curso de Biologia (EaD) 1o ano (Cidade de Montepuez) II Semestre 2022

Nº Disciplinas Nº de Vagas Ano

     1. Técnica de Expressão em Língua Portuguesa 01 1o

     2. Didáctica Geral 01 1o

     3. Práticas Pedagógicas Geral 01 1o

     4. Botânica Geral 01 1o

5. Zoologia Geral 01 1o

6 Temas Transversal 01 1o

40. Curso de Física (EaD) 1o ano (Cidade de Montepuez) I Semestre 2022

Nº Disciplinas Nº de Vagas Ano

1. Método de Estudos e Investigação Científica 01 1o

2. Fundamentos de Pedagogia 01 1o

3. Psicologia Geral 01 1o

4. Mecânica 01 1o

5. Laboratório de Mecânica 01 1o

41. Curso de Química (EaD) 1o ano (Cidade de Montepuez) I Semestre 2022

Nº Disciplinas Nº de Vagas Ano

1. Método de Estudos e Investigação Científica 01 1o

2. Fundamentos de Pedagogia 01 1o

3. Psicologia Geral 01 1o

4. Química Básica 01 1o

5. Matemática Básica 01 1o

42. Curso de Química (EaD) 1o ano (Cidade de Montepuez) II Semestre 2022

Nº Disciplinas Nº de Vagas Ano

     1. Técnica de Expressão em Língua Portuguesa 01 1o

     2. Didáctica Geral 01 1o

     3. Práticas Pedagógicas Geral 01 1o

     4. Física Básica 01 1o

5. Química Geral 01 1o

6 Tema Transversal 01 1o

43. Curso de Licenciatura em ensino de Matemática (EaD)  1o ano (Cidade de Montepuez) I Semestre 2022

Nº Disciplinas Nº de Vagas Ano

1. Método de Estudos e Investigação Científica 01 1o

2. Fundamentos de Pedagogia 01 1o

3. Psicologia Geral 01 1o

4. Matemática Escolar 01 1o

5. Álgebra Linear 01 1o

44. Curso de Matemática (EaD)  1o ano ( Cidade de Montepuez) II Semestre 2022

Nº Disciplinas Nº de Vagas Ano

1. Técnica de Expressão em Língua Portuguesa 01 1o

2. Didáctica Geral 01 1o

3. Práticas Pedagógicas Geral 01 1o

4. Lógica e Teoria de Conjuntos 01 1o

5. Cálculo Infinitesimal 01 1o

6 Tema Transversal 01 1o

7 Álgebra Linear 01 1o

Requisitos para a candidatura
1. A admissão ao concurso é solicitada através de um Requerimento dirigido ao Director da Universidade Rovuma-Extensão de 
Cabo Delgado, anexando os seguintes documentos:

a) Uma (1) fotocópia de Certificado de habilitações literárias autenticada;
b) Uma (1) fotocópia do BI autenticado;
c) Declaração do candidato sob compromisso de Honra de não ter sido expulso do Aparelho do Estado autenticado; 
d) Curriculum Vitae;
e) NUIT.

2. A modalidade do concurso é documental.

3. Os documentos deverão ser entregues no Departamento de Recursos Humanos da Universidade Rovuma- Extensão de Cabo
Delgado, sita no Campus Universitário de N’coripo, cidade de Montepuez ou no Centro de Recursos de Pemba, sita na cidade de 
Pemba, das 7.00 às 15.00 horas, até dia 20 de Abril de 2022.

4. Experiência profissional na área de candidatura, será uma vantagem.

5. O Concurso é válido por três anos, contados a partir da data de publicação de lista final no Boletim da República (BR). 

NB: Podem concorrer as vagas os candidatos cujos planos curriculares da sua formação integram as cadeiras a que se candidatam e 
com aprovação com uma nota igual ou superior à catorze (14) valores. 

Montepuez, aos 21 de Março de 2022

O DIRECTOR

(Ilegível)

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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De acordo com o Despacho de 20/1/2022, de Sua Magnificência Reitora da Universidade 
Lúrio, com fundamentos no n.º 1 do artigo 10 da Lei n.º10/2017, de 1 de Agosto, conju-
gado com artigo 3 do respectivo Regulamento, está aberto concurso de contratação de 
docentes, pelo prazo de 30 dias, a contar da data de publicação deste aviso no jornal 
“Notícias”, para preenchimento de vagas de Ingresso nas carreiras de regime Especial da 
Saúde, no Centro de Saúde Universitário Lúrio – Faculdade de Ciências de Saúde, em re-
gime de tempo integral,  Carreiras Diferenciadas, na carreira Clínica Geral e Carreiras não 
Diferenciadas, Técnicos Superiores de Saúde, N1, Técnicos de Saúde e Auxiliares Técnicos 
de Saúde,  para as áreas abaixo indicadas:

Ord.
 O tipo de vaga 

disponível 
Requisitos Vínculo 

Nº de 
vaga  

01

Técnico 
Superior de 
Laboratório 

Clínico 

• Formação em Tecnologia
laboratorial e Biomédica;

• Formação em análise clínica
• Treinamento em medidas de

prevenção de COVID-19.

Integral 1

02
Médico de 

Clínica Geral

• Ter concluindo a Licenciatura em
Medicina;

• Possuir carteira profissional
emitido pela Ordem dos Médicos
de Moçambique;

• Certificado de nível médio em
enfermagem

• Ser aprovado em concurso de
avaliação curricular, acompanhada
de entrevista profissional.

• Treinamento em medidas de
prevenção de COVID-19.

Integral 1

03 Enfermeiro 
Médio 

• Formação/capacitação em
controlo de infecção cruzada;

• Formação/capacitação em
biossegurança no trabalho;

• Técnico Médio de enfermagem;
• Treinamento em medidas de

prevenção de COVID-19.

Integral 1

04
Farmacêutico 

Médio 

• Formação/capacitação em
biossegurança no trabalho;

• Formação/capitação em gestão de
farmácia;

• Formação/capacitação em
toxicodependência;

• Treinamento em medidas de
prevenção de COVID-19.

Integral 1

05

Auxiliar de 
Limpeza 

de Material 
Biológico 

• Formação/capacitação em
biossegurança no trabalho;

• Formação/capacitação em higiene
e segurança para laboratórios;

• Treinamento em medidas de
prevenção da COVID-19.

Integral 3

1. Instrução do Processo de Candidatura

O pedido de admissão ao concurso é por meio requerimento reconhecido pelo Notá-
rio, dirigido à Magnífica Reitora da Universidade Lúrio, com a indicação da vaga que se 
candidata, anexando, pela ordem que se segue os seguintes documentos:

a. Declaração sob compromisso de honra;

b. Fotocópia de Certificado de habilitações literárias, autenticada pelo Notário;

c. Fotocópia de documento de identificação válido e autenticado pelo Notário;

d. Curriculum Vitae;

e. Comprovativo do NUIT;

f. Certificado de Registo Criminal;

g. Mapa de Junta de Saúde de aptidão física e mental;

h. Declaração do Serviço Militar.

Na fase candidatura são dispensados os documentos indicados nas alineas f), g) e h), 
estes serão solicitados aos candidatos aprovados, para efeitos de instrução do processo 
de seu provimento.

Os candidatos poderão declarar circunstâncias que considerem susceptíveis de  influir na 
aplicação do seu mérito ou constituir motivo de preferência legal.
O processo de candidatura deverá dar entrada na Secretaria da FCS, no horário normal de 
expediente e, no prazo fixado.

2. Modalidade de selecção

A selecção de candidatos será por avaliação documental seguida de entrevista profissio-
nal, o júri poderá determinar a realização de provas práticas da área de candidatura, com 
fundamentos do número 4 do artigo 16 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 5 de Julho.

Somente canditados aprovados na avaliação documental serão solicitados para fase de 
entrevista e, de provas práticas se o júri determinar.

O concurso tem validade de 3 anos.

Nampula, aos 10 de Março de 2022
O Director:

(Assinatura Ilegível)

UNIVERSIDADE LÚRIO
Faculdade de Ciências de Saúde

Nampula

AVISO DE ABERTURA DO CONCURSO DE INGRESSO PARA O CENTRO DE SAÚDE UNIVERSITÁRIO LÚRIO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA-GERAL DA 
REPÚBLICA

SERVIÇO NACIONAL DE 
RECURSOS HUMANOS 

AVISO
Comunica-se aos interessa-

dos, que está aberto, no prazo 
de 15 dias, a contar da data da 
publicação do presente aviso 
(1/3/2022), o concurso público 
para o provimento de vagas via 
mobilidade nos quadros, para o 
quadro de pessoal da Procura-

doria-Geral da República, nas se-

guintes categorias da carreira de 
regime geral: 3 – Técnico Profis-
sional (Ambientalista); 8 – Téc-
nico Profissional de Tecnolo-
gias de Informação e Comuni-
cação e 10 - Técnico.

Poderão candidatar-se ao con-

curso, funcionários do aparelho 
do Estado, que preencham os se-
guintes requisitos:

A Selecção será feita através de 
avaliação curricular, prova escri-
ta e entrevista profissional.

O pedido de admissão ao concur-

so faz-se por requerimento diri-
gido à Digníssima Procuradora-

-Geral da República, acompanha-

do dos seguintes documentos:

• Despacho de nomeação
provisoria;

• Despacho de nomeação de-

finitiva;
• Bilhete de Identidade;
• Declaração de NUIT;
• Certificado de habilitações

literárias; 
• Folhas de classificação nos

últimos 2 anos; e
• “Curriculum Vitae” deta-

lhado.

Os documentos acima referidos 
deverão dar entrada na Secreta-

ria da Procuradoria-Geral da Re-

pública.
A lista dos candidatos admitidos 
e excluídos ao concurso será afi-
xada no átrio da Secretaria da 
Procuradoria-Geral da República. 

Maputo, aos 25 de Fevereiro de 
2022

A Directora de Serviço Nacional

(Ilegível)

 A SDO Moçambique é uma empresa de consultoria nas 
áreas de Gestão, Negócios e de Gestão do Capital Humano, 
com uma vasta experiência no mercado nacional, com 12 
anos de actividade ao serviço dos seus clientes. 

Selecciona para um seu cliente, uma empresa do grupo A:  

MOTORISTAS
Para as seguintes localidades: 

• NAMPULA (Ref.: RSE134)
• MATOLA (Ref.: RSE135)

Resumo das Principais Responsabilidades:
• Realizar o transporte de bens da Empresa, durante a realização de

actividades inerentes à mesma, garantir o transporte de Trabalhadores
da Empresa em missão de serviço e garantir a segurança de pessoas,
cargas e outros bens transportados;

• Zelar pelo estado de limpeza, conservação e manutenção dos veículos
sob sua responsabilidade, informar sobre alguma anomalia mecânica
nestes e efectuar registos, indicando horas de partida e regresso,
registo de quilometragem e de incidentes ocorridos com o veículo sob
sua responsabilidade bem como requisitar combustível e serviços de
manutenção.

Requisitos:
• Nacionalidade moçambicana;
• 12ª Classe do SNE;
• Carta de condução profissional;
• Mínimo de 5 anos de experiência em actividade similar, em Empresas

Públicas e Privadas;
• Pelo menos 2 Cartas de recomendação de personalidades idóneas,

constituirá vantagem;
• Noções básicas de inglês, fala e escrita, constituirão vantagem.

Documentos Necessários:
Curriculum Vitae, Carta de Apresentação, Certificado de habilitações literárias, 
fotocópia do Bilhete de Identidade, fotocópia da Carta de Condução Profissional, 
indicação de Referências e outros documentos relevantes para a candidatura.

Local e Prazo de Entrega das Candidaturas:
As candidaturas deverão ser submetidas através do endereço 
selec.rse01@sdo-mocambique.com, indicando no assunto, obrigatoriamente, 
a referência e denominação da vaga até ao dia 31/3/2022, a partir do qual as 
candidaturas não serão consideradas.

 ANÚNCIO DE VAGA
A MOLIMS - Limpeza e Serviços, Lda  com sede em Maputo informa a todos os 
interessados que tem disponível:

1. Uma vaga de Agente de Marketing, na cidade de Maputo, com os seguintes
requisitos:

 Idade não superior a 45 anos;

 Ensino Básico concluído;

 Noções básicas de Informática (Word, Excel, Power Point);

 Fluência na Língua Portuguesa;

 Noções da Língua Inglesa;

 Boa apresentação;

 Alto sentido de responsabilidade;

 Capacidade de trabalhar em equipa e sob pressão;

 Planeamento e Organização;

 Ter trabalhado e/ou ter feitos cursos relacionados com Vendas, Marke-
ting e/ ou Publicidade ou áreas afins, constituem uma vantagem.

2. Duas vagas de Agente de Limpeza, na Manhiça, com os seguintes requisi-
tos:

 Idade não superior a 35 anos;

 Ter concluído a 10ª classe ou equivalente;

 Capacidade de trabalhar em equipa e sob pressão;

 Disponibilidade e flexibilidade;

 Ter trabalhado na área de Limpeza é uma vantagem;

 Viver nas redondezas da Manhiça, constitui vantagem.

Os interessados deverão enviar as suas candidaturas (Curriculum Vitae 
actualizado, carta de manifestação de interesse, fotocópia de Certificado de 
habilitações literárias e fotocópia de Bilhete de Identidade) até ao dia 27 de 
março de 2022 para o email molims.limpezas@gmail, indicando no assunto a 
vaga para a qual concorre.

Nota:  Apenas os candidatos pré-seleccionados serão contactados.

Com os melhores cumprimentos,

Maputo, aos 21 de março de 2022

Recursos Humanos
(Ilegível)

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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CONVOCATÓRIA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Tendo em atenção o disposto na segunda parte do Artigo Catorze e na alínea a), n.º Um) do Artigo 

Dezassete, todos dos Estatutos da Plataforma da Sociedade Civil Para a Saúde de Moçambique, e 

tendo em conta a deliberação tomada na Assembleia Geral Ordinária da PLASOC-M realizada no 

dia 16 de Março de 2022, são convocados todos os membros da associação, para se reunirem em 

Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no próximo dia 26 de Abril de 2022, pelas 8.00 

horas, nas instalações no lugar ainda por indicar, que será realizada de forma mista, presencial 

e por recurso aos meios de comunicação virtual, a fim de deliberarem sobre o seguinte ponto da 
agenda: 

PONTO ÚNICO: Eleição dos membros dos Órgãos Sociais para o triénio 2022 a 2025.

De acordo com o estatuído no artigo cento e setenta e cinco do Código Civil, caso na primeira 

convocação, estejam presentes ou representados, pelo menos metade de seus membros, a 

Assembleia Geral reunir-se-á em segunda convocação, uma hora depois com qualquer número de 

associados.

Mais se informa que a reunião da Assembleia Geral em referência, em virtude da Covid-19 e atento 

às restrições impostas pelo Decreto n° 4/2022, de 18 de Fevereiro do Conselho de Ministros, 

será realizada de forma presencial, cujo pedido de participação e registo deverão ser feitos 

atempadamente junto ao Secretário da Mesa da Assembleia Geral, e/ou virtualmente, na qual os 

membros poderão aceder a mesma através da plataforma que será oportunamente disponibilizada 

pela PLASOC-M.

As eleições ocorrerão com base nas normas e procedimentos constantes do Regulamento 

Eleitoral da PLASOC-M já aprovado, aconselhando-se por isso a que todos os membros tenham 

conhecimento com vista ao exercício do seu direito de eleger e/ou ser eleito.

Maputo, aos 18 de Março de 2022

O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA:
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE

REPARTIÇÃO CENTRAL AUTÓNOMA PARA ÁREA DE AQUSIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL
58A0003051/Ajuste Directo N.º06/OE e F. Externos/2022

1. O Instituto Nacional de Saúde (INS) convida a todos interessados a apresentarem propostas

fechadas para o arrendamento imediato de 1 (Um) imóvel Tipo 6 (seis), localizada no Distrito 

de Chókwè- Província de Gaza, preferencialmente no 1⁰ Bairro da Cidade, nas imediações
do Hospital Rural de Chókwè (distância máxima de 500 metros), pelo prazo de 1 (um) ano

renovável.

2. As propostas deverão ser acompanhadas dos seguintes documentos:

a) Título de propriedade de imóvel;

b) Escritura Pública ou documento equivalente em originais ou cópias autenticadas tratando-

se de pessoas coletivas;

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

situações de impedimento de contratar com o Estado (pessoas singulares e colectivas)

d) Fotocópia autenticada do documento de identificação, tratando-se de pessoas singulares;
e) Documento comprovativo da situação fiscal regularizada (pessoa singular ou colectiva).

3. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo mencionado até às 11.00 horas do

dia 4 de Abril 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 Decreto nº 5/2016,
de 8 de Março.

5. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações no seguinte endereço:

Nome: Instituto Nacional de Saúde.

Endereço: EN 1, Parcela n.º 3943, Vila de Marracuene

Província: Maputo Província

A Autoridade Competente

 (Ilegível) 
Marracuene, Março de 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS RECURSOS MINERAIS E ENERGIA

DIRECÇÃO DE PLANIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO

Anúncio de Concurso Público
Fornecimento de Equipamento Informático

Concurso n.º G235

1. O Ministério dos Recursos Minerais e Energia convida empresas interessadas a apresentarem

propostas fechadas para o fornecimento do seguinte equipamento informático:

• 3 servidores incluindo software para virtualização

• 2 Storage de produção

• 1 Sistema de Backup

• Switchs, Rack e  Acesssórios

2. Os concorrentes interessados poderão solicitar os documentos de concurso através do

endereço electrónico info.pm@magtap.gov.mz

3. O período de validade das propostas será de 90 dias.

4. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo mencionado até ao dia 21 de Abril
de 2022, pelas 10.00 horas. As propostas também poderão ser submetidas electronicamente

de acordo com o procedimento estabelecido nos Documentos de Concurso.

Ministério dos Recursos Minerais e Energia (MIREME)
Projecto de Assistência Técnica para Gás e Minas (MAGTAP)

Av. Mao Tsé Tung, n.º 820, R/C

Tel. + 258 21 48 60 62

Maputo – Moçambique

5. A abertura das propostas terá lugar às 10.10 horas locais do dia 21 de Abril de 2022, em

sessão virtual, e está aberta a todos concorrentes que desejarem participar.

6. As propostas deverão ser acompanhadas de uma garantia provisória no valor de 300.000,00MT,

válida por 120 dias, a contar da data da abertura das propostas.

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

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

de 8 de Março.

Maputo, aos 21 de Março de 2022

República de Moçambique
MINISTERIO DO GÉNERO, CRIANÇA E ACÇÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ACÇÃO SOCIAL, IP
(INAS)

DELEGAÇÃO DE Cuamba

ASSUNTO: ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

RA/INAS/2022

De acordo com alínea d) do nº 3 do artigo 33, conjugado com o nº 2 do artigo 64 do Regulamento 

de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços do 
Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que adjudicação dos objectos 

dos concursos abaixo discriminados: 

Nº/ 
ordem

OBJECTO DO CONCURSO CONCORRENTES VALOR
Modalidade  de 

contratação   
01 Géneros alimentícios ( PASD) CALBE HUSSEN 14.850.000,00MT Ajuste directo

02 Géneros alimentícios (PAUS) CALBE HUSSEN 3.420.000,00MT Ajuste directo

03 Material de escritório ( PSSB, PASD,PASP) CALBE HUSSEN 1.099.490MT Ajuste directo

04
Pequenas reparação de viaturas e motos 

(SSB)  SAMUEL AFONSO      144.604,00MT Ajuste directo

05
Material e serviços para comemorações das 

datas dos grupos alvos (SSB) MOMEX MULT SERVICE 100.000,00MT Ajuste directo

06
Combustíveis e lubrificantes (SSB, PAUS, 

PASD, PASP)

PLUS ESTAÇÕES 
DE SERVIÇOS 

INVESTIMENTO
1.269.210,00MT Ajuste directo

07
Prestação de serviços de protecção 

(Segurança) SSB, PASD, PASP)
KAZAN VIVA PAZ, LDA 

SEGURANÇA, LDA
871.160,00MT Ajuste directo

08
Manutenção e reparação geral de viaturas 

(SSB, PASD) 
ENTREPOSTO AUTO - 

NAMPULA
428.119,04MT Ajuste directo

09
Outros serviços e fornecimento de enxovais 

(PASD)
CALBE HUSSEN 472.500.00MT Ajuste directo

10
Fornecimento de material de higiene (PAUS, 

PSSB) CALBE HUSSEN 55.000,00MT Ajuste directo

11
Prestação de serviços de (seguro de viaturas) 

SSB

EMPRESA 
MOÇAMBICANA DE 
SEGUROS (EMOSE)

180.030,00MT Ajuste directo

12 Leite fresco (PASP, PSSB) CALBE HUSSEN 62.090,00MT Ajuste directo 

13 Substituto de leite materno (PASD) CALBE HUSSEN 1.181.250,00MT Ajuste directo

14 Meios de compensação (PASD) CALBE HUSSEN 2.362.500,00MT Ajuste directo

Sem mais assunto de momento cordiais saudações

Cuamba, aos 18 de Marco de 2022

O Delegado

Julieta Fernando Paissene 
(Téc. Sup. Acção Social N1)

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte 
e cinco de Fevereiro de dois mil e vinte e dois, exarada de folhas 
setenta e três a folhas setenta e cinco, do livro de notas para 
escrituras diversas número oitocentos e oitenta e cinco “D”, 
do Terceiro Cartório Notarial, perante ALDINA GUILHERMINA 
SAMUEL RUTUTO MOMADE, licenciada em Direito, Conservadora 
e Notária Superior, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de PAULO JOAQUIM DA COSTA, casado com 
Lizi Ramos da Costa, sob regime de bens adquiridos, natural de 
Maputo, residente que foi nesta cidade, filho de Joaquim da Costa 
Ah Hing e de Maria Helena Sancho Sousa da Silva.

Que ainda pela mesma escritura pública foram declarados como 
únicos e universais herdeiros de todos os seus bens e direitos, 
sua cônjuge acima identificada e seus filhos: IVA CARLA RAMOS 
DA COSTA, divorciada, TÍLIO JORGE RAMOS DA COSTA, casado 
com Carla Ernesto Bucuane, sob regime de bens adquiridos, 
MÁRCIA HELENA RAMOS DA COSTA LEE, casada com Hélio da 
Conceição Lee, sob regime de comunhão de bens, NÉLIA NILTA 
DA COSTA, solteira, ANA PAULA RAMOS DA COSTA MATEUS, 
casada com Álvaro Leonel Mateus, sob regime de comunhão 
geral de bens, 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 28 de Fevereiro de 2022

A Notária

(Ilegível)
2897

Anúncio do Concurso Público - Kulima N.º2 Março/2022

1. No âmbito da Resposta à Emergência causada pelos conflitos armados no Norte de Moçambique, a
Kulima em Parceria com a Peace Winds Japan(PWJ) está a implementar um Projecto de Subsistência
à População Afectada no Distrito de Chiúre, Província de Cabo Delgado, com o financiamento da Japan
Platform. A Kulima pretende aplicar parte dos fundos para aquisição dos insumos agrícolas do 2˚ ciclo
(sementes de hortícolas e instrumentos de trabalho).

2. As propostas deverão ser acompanhadas obrigatoriamente pelos seguintes documentos:
a) Alvará/Licença de especialidade de insumos agrícolas;
b) Certificado de garantia das sementes;
c) Declaração de compromisso de reposição da semente em caso de não germinação.

3. Lote 1 -Sementes de hortícolas em embalagem de 10grs.
a. Couve Portuguesa ........ 4 200kg  e.     Repolho Marcanta……2 360kg
b. Tomate Rio Grande…....3 010kg  f. Quiabo………….........……690 gramas
c. Cebola Red Creola…...22 830kg               g. Biringela…….....…...........2 030kg
d. Alface repolhud…...........2 640kg           h. Pimento……….....……......2 030kg

4. Lote 2 -Instrumentos de trabalho
a. Regadores de 10 litros …….. 300 un
b. Ancinhos metálicos………..... 300 un

Nota: Os concorrentes deverão trazer uma amostra do Regador de 10 litros e Ancinho metálico no dia 
de abertura do concurso.

5. As propostas devidamente seladas deverão ser entregues no escritório da Kulima em Chiúre, até às
11.00 horas do dia 30 de Março de 2022, o escritório da Kulima em Chiúre está localizado na Estrada
Nacional N1-106, Escritório das Irmãs Salesianas, Bairro de Muajaja. A abertura das propostas terá
lugar no mesmo, dia 30 de Março de 2022, local e hora, pelas 11.00 horas. A abertura das propostas
será pública, na presença dos concorrentes ou seus legítimos representantes que queiram assistir o
acto. De salientar que, não haverá recepção de propostas acima das 11.00 horas.

6. A entrega dos insumos e instrumentos de trabalho deverá ser feito no escritório da Kulima em Chiúre.
7. Qualquer dúvida ou questão acerca do concurso, por favor, contacte apenas pelo endereço electrónico

aqui mencionado (kulima.pemba@gmail.com).

Pemba, aos 21 de Março de 2022
O Delegado da Kulima Cabo Delgado

Jorge José Sousa

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DE INHAMBANE
GOVERNO DO DISTRITO DE HOMOÍNE

SECRETARIA DISTRITAL

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES-UGEA

ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO N.º 01/SDH/UGEA/2022

1. A Secretaria Distrital de Homoíne convida a todos interessados a apresentarem propostas
fechadas para Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços de acordo a tabela seguinte:

No/ Objecto Lotes Objecto Data-
limite para 

apresentação 
das propostas

Data e hora
da abertura

das 
propostas 

Concurso 
Público nº 
01/GDH/
UGEA/2022

Lote 1 Fornecimento de material de consumo de 
escritório e informático

20/4/2022
Pelas 9.30 horas

20/4/2022
Pelas 

10.00 horas

Lote 2 Fornecimento de géneros alimentícios a 
Secretaria Distrital

Lote 3 Fornecimento de géneros alimentícios ao 
Gabinete do Administrador

Lote 4 Fornecimento de combustível e 
lubrificantes para Secretaria Distrital

Lote 5 Serviços de representação: refeição para a 
Secretaria Distrital

Lote 6 Fornecimento de combustível e 
lubrificantes para Gabinete do 
Administrador Distrital

Lote 7 Serviços de manutenção e reparação de 
viaturas do Gabinete do Administrador

Lote 8 Serviços gráficos
Lote 9 Serviços de manutenção e reparação de 

viaturas da Secretaria Distrital
Lote 10 Serviços de manutenção e reparação de 

motorizadas e máquinas de poda de relva
Lote 11 Serviços de manutenção e reparação de 

imóveis
Lote 12 Serviços de manutenção e reparação de 

equipamento informático, refrigeração e 
ar-condicionado

Lote 13 Fornecimento de material eléctrico e de 
canalização

Lote 14 Fornecimento de material de higiene e 
limpeza para residência oficial

Lote 15 Fornecimento de material de higiene e 
limpeza para a Secretaria Distrital

Lote 16 Serviços de transporte de pessoas e bens
Lote 17 Fornecimento de sinal de tv e seus 

acessórios
Lote 18 Fornecimento de fardamento e calçado
Lote 19 Serviços de jardinagem
Lote 20 Fornecimento de material de ornamentação 

e festividades, homenagens e premiação
Lote 21 Fornecimento de água potável
Lote 22 Fornecimento de internet
Lote 23 Fornecimento de produtos petrolíferos
Lote 24 Fornecimento de combustível lenhoso

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso
ou levantá-los mediante o pagamento de um valor não reembolsável de 500,00MT, nos Lotes 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15; e no valor de 300,00MT para os Lotes 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23 e 24, assim como fazerem a entrega das suas propostas, na Secretaria Distrital de Homoíne, sita
na Vila-Sede de Homoíne, Telefone 293.51050. Fax 293.51017.

3. O período da validade das propostas é de 30 dias, contados a partir da data-limite para submissão
das propostas;

4. O anúncio do posicionamento dos concorrentes terá lugar no dia 31/4/2022, pelas 10.00 horas,
na Sala de Sessões do Governo do Distrito.

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

6. Não serão elegíveis ao presente concurso:

6.1    As empresas que apresentarem a documentação incompleta;

6.2    As empresas que apresentarem a documentação fora do prazo; e

6.3    As empresas que tenham fornecido Bens e Serviços neste Distrito de forma não honrosa.

Homoíne, aos 22 de Março de 2022

O Secretário Permanente Distrital

Rodrigues Simão Tamele

( Docente N1)

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

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
3º CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO

Av. Vladimir Lenine, nº 1472 – 1º andar

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE PAULO JOAQUIM DA COSTA

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

2ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Na Execução Ordinária nº 118/2014-I, em que o exequente BANCO MERCANTIL E DE 
INVESTIMENTOS (BMI), move contra o executado WORLD CONSTRUCTION, LIMITADA, 
foi ordenada a venda por meio de propostas em carta fechada, em primeira praça, do 
seguinte imóvel:

Verba Única
Fracção autónoma designada pela letra 162, do prédio em regime de propriedade horizontal, 
registado na Conservatória do Registo Predial de Maputo, sob o nº 43 998 a fls. 4 verso, 
do livro B/117 e inscrito sob o número 56 687 a fls. 64 verso, do livro G/57, a favor do 
executado Henrique António Mafundza, que constitui uma hipoteca a favor do exequente 
BANCO MERCANTIL E DE INVESTIMENTOS (BMI), inscrita sob o número 56 234 a fls. 88 
verso, do livro C/37, nesta cidade, pelo valor mínimo de 13 700 000,00MT (treze milhões 
e setecentos mil meticais), conforme a avaliação.

As propostas devem mencionar preço superior ao da avaliação já indicado na verba para o 
pagamento da dívida e custas judiciais.
São convidadas todas as pessoas com interesse na compra do imóvel a entregarem as suas 
propostas no Cartório desta Secção, sito na Av. 25 de Setembro, Palácio da Justiça, 4º andar, 
nesta cidade, durante as horas normais de expediente, bem como ficam notificados àqueles 
que nos termos do disposto no art. 876º/2 do CPC, poderiam requerer a adjudicação e bem 
assim aos titulares de qualquer direito de preferência na alienação do imóvel penhorado 
para, querendo, exercerem o seu direito no acto da venda.

No dia 31 de Março do corrente ano, pelas 9.00 horas, na Sala de Audiência desta 
Secção, proceder-se-á à abertura das propostas até esse momento apresentadas, cujo acto 
os proponentes podem assistir.
O imóvel poderá ser visitado na Av. Julius Nyerere, nº 794, 16º andar, direito, nesta cidade, 
ao cuidado do exequente, durante as horas normais de expediente.

Maputo, aos 8 de Março de 2022
O Escrivão de Direito

Benjamim Paulino Mondlane

Verifiquei

A Juíza de Direito
Nilza Neemias Covane

2554
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A Mesa de Assembleia Geral da Cooperativa 
de Consumo da Matola “B’ convoca todos 
os membros filiados a participarem na 
Assembleia Geral, a relaizar-se no dia 16 
de Abril de 2022, às 9,00 horas, na sede 
da Cooperativa, de acordo com o artigo 
45, nºs 1 e 2 da Lei nº 23/2009, de 8 de 

Setembro, com a seguinte agenda: 

1. A preciar e votar o relatório de gestão
e as contas do exercício findo, (2016 a
2021) bem como o parecer do Conselho 
Fiscal (artigo 44, nº2);

2. Agendar a data de Assembleia Geral
Extraordinária para eleição de novos

corpos directivos de acordo com o 
artigo 37 da Lei n.º 23/2009, de 8 de 
Setembro.

Matola, aos 15 de Março de 2022 

O Presidente da Mesa de Assembleia Geral  
Arcanjo Bernardino

COOPERATIVA DE CONSUMO DA MATOLA “B” 

MESA DE ASSEMBLEIA GERAL  

CONVOCATÓRIA 
ANÚNCIO DE VAGA 

Ref.ª: 02/BL/PC/2022 -  GESTOR DE 

RISCO DE CRÉDITO 

O Banco Letshego SA, é uma subsidiária da 
Letshego Holdings Limited, um grupo financeiro 
(bancário) presente em mais de 11 países em 
África, com mais de 20 anos de experiência 
no mercado Africano, procura um GESTOR 
DE RISCO DE CRÉDITO para Maputo, com os 
seguintes requisitos:

FUNÇÃO BÁSICA: 
Garantir que todas as actividades operacionais 
estejam alinhadas com os objectivos de controlo 
de crédito. 

PERFIL DO CANDIDATO: 
• Licenciatura em Gestão de Negócios,

Finanças ou áres equivalentes;
• Pelo menos 5 anos de experiência em

Gestão de Risco de Crédito;
• Uma certificação em Gestão de Crédito

constitui factor de vantagem;
• Conhecimento especializado da

regulamentação bancária;
• Fortes habilidades de planeamento  e

organização;
• Conhecimento de operações e

procedimentos bancários;
• Boa capacidade de comunicação

escrita e verbal;
• Habilidades interpessoais bem

desenvolvidas;
• Vasta compreensão dos requisitos de

relatórios de crédito;
• Capacidade de negociar em todos

os níveis de gestão para influenciar
decisões e emitir recomendações.

RESPONSABILIDADES-CHAVE:
• Auxiliar na gestão dos processos de

aprovação e cobrança de crédito;
• Gerir o relacionamento com as partes

interessadas (funcionários, clientes e 
parceiros estratégicos); 

• Garantir que todas as actividades
operacionais estejam alinhadas com
os objectivos de controle de crédito;

• Garantir a implementação de
estratégias de cobranças;

• Garantir a implementação das Política
de Risco de Crédito;

• Garantir que todos os regulamentos
que afectam a função de Crédito sejam
cumpridos;

• Analisar falhas de crédito e
recomendar melhoria no processo de
aprovação de crédito;

 Oferta
• Possibilidade de integrar em uma

empresa sólida;
• Integração em equipa jovem e

dinâmica;
• Vencimento compatível com a

experiência/função.

Disponibilidade: Imediata

Aos interessados que reúnam os requisitos 

acima mencionados deverão enviar o seu 

CV indicando o NÚMERO DA REFERÊNCIA à 

VAGA  para jobslfsm@letshego.com, para 

miltonm@letshego.com ou para 

telmav@letshego.com. Poderão igualmente 

entregar em mão as candidaturas nas 

instalações do Banco Letshego, Edifício 
“Okapi Plaza”, sita na Av. Albert Lithul, esquina 

com Av. 25 de Setembro, entrada número 15, 

6º andar, Maputo, junto ao RH até ao dia 4 de 

Abril de 2022.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA 
PROVÍNCIA DE MAPUTO

3ª SECÇÃO

ANÚNCIO
A DOUTORA ARISTÍDIA VIRGÍNIA 

JOSÉ MUCHANGA, JUÍZA DE 
DIREITO DESTE TRIBUNAL

Faz saber que por esta Secção 
e Cartório, correm termos pro-
cessuais uns Autos de Acção 
Declarativa de Simples Apre-
ciação Positiva, sob Forma de 
Processo Comum Ordinário, 
registado sob o nº 41/21/I, que 
são autoras AGUIDA DA CON-
CEIÇÃO FERNANDES, residente 
na Av. 24 de Julho nº 691, 1º andar 
esquerdo, cidade de Maputo, cell. 
84-38894796 e ANA DE JESUS
FERNANDES, residente na Rua
António Sérgio, casa nº 390, Ma-
tola “C”, cidade da Matola, movem 
contra o réu MANUEL PEREIRA, 
actualmente em parte incerta.
É desta forma citado o réu Manuel 
Pereira, para no prazo legal de 20 
(vinte) dias, com dilação de 30 
(trinta) dias, contados a partir
da data da publicação do segundo 
número do presente anúncio, con-
testar, querendo, os autos que lhe
movem as autoras acima referidas, 
pelos fundamentos constantes da
petição inicial, advertindo-se-lhe
de que a falta da contestação, im-
porta o prosseguimento dos autos 
à sua revelia, ainda para dentro do 
mesmo prazo, indicar domicílio
para receber notificações ou con-
stituir advogado na área jurisdi-
cional deste Tribunal, nos termos
do artigo 255º do C.P. Civil. A cópia 
da petição inicial encontra-se à
sua disposição no Cartório desta
Secção, podendo ser obtida em
qualquer dia útil, dentro das horas 
normais de expediente.

Matola, aos quatro de Março do 
ano dois mil e vinte e dois

A Escrivã de Direito
Ana Cecília Rebelo

Verifiquei

A Juíza de Direito
Drª Aristídia Virgínia José 

Muchanga
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MANICA

DIRECÇÃO PROVINCIAL DA AGRICULTURA E PESCAS
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA)

ANÚNCIO DE CONCURSOS LIMITADOS 
A Direcção Provincial de Agricultura e Pescas de Manica, convida aos concorrentes elegíveis, inscritos no Cadastro Único de Fornecedores de Bens e 

Prestação de Serviços ao Estado, a apresentarem propostas em cartas fechadas, de acordo com o seguinte teor:  

N° do Concurso Descrição Hora e Data-limite de                     Hora e Data-limite de Garantia

Entrega das Propostas                Abertura Provisória

01/CL/UGEA/DPAP/2022            Manutenção e reparação de veículos 9.15 horas do dia 4/4/2022          9.20 horas do dia 4/4/2022 N/A 

02/CL/UGEA/DPAP/2022            Aquisição de insumos agrícolas 10.00 horas do dia 4/4/2022       10.10 horas do dia 4/4/2022 N/A 

03/CL/UGEA/DPAP/2022            Aquisição de touros e bodes melhorados 10.45 horas do dia 4/4/2022          10.55 horas do dia  4/4/2022 N/A

04/CL/UGEA/DPAP/2022            Fornecimento de combustíveis e lubrificantes         11.30 horas do dia 4/4/2022          11.35 horas do dia  4/4/2022 N/A 

06/CL/UGEA/DPAP/2022            Aquisição de viatura pickup 12.00 horas do dia 4/4/2022          12.10 horas do dia  4/4/2022 N/A

1. Os concorrentes interessados poderão obter informações, adicionais e examinar os documentos dos concursos ou adquirí-los no endereço abaixo

indicado, pela importância não reembolsável de 500,00MT (quinhentos meticais) para cada concurso, a ser previamente depositada no Banco

Millenium BIM, conta nº 123415720 em nome, Direcção Provincial da Agricultura de Manica-FFA.  Os concursos serão regidos pelo Decreto n°

5/2016, de 8 de Março e estão abertos para todos os concorrentes elegíveis. As propostas deverão ser entregues, no endereço abaixo indicado, até

à hora e datas-limites acima indicadas e serão abertas em sessão pública que terá lugar na Sala de Reuniões da Direcção Provincial da Agricultura e

Pescas de Manica, sita na Rua Pigivide, n° 678, Caixa Postal 42 -  Telf-251 22075: 251-22089: Telefax: 251-22706.

Chimoio, Março de 2022

 Autoridade Competente 

(Ilegível)

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

CONSELHO DOS SERVIÇOS 
PROVINCIAIS DE 

REPRESENTAÇÃO DO 
ESTADO

SERVIÇO PROVINCIAL DE 
JUSTIÇA E TRABALHO

CARTÓRIO NOTARIAL DE 

NAMPULA

EXTRACTO
HABILITAÇÃO DE 

HERDEIROS POR ÓBITO DE 

LUÍS TOMÁS SANDE

Certifico, para efeitos de pu-
blicação, que por escritura 
de nove de Fevereiro do ano 
dois mil e vinte e dois, lavra-
da de folhas cinquenta e qua-
tro a folhas cinquenta e cinco 
verso, do livro de notas para 
escrituras diversas número 
“C”, traço trinta e dois, a car-
go de TERESA LUÍS, Conser-
vadora e Notária Superior do 
referido Cartório, se acha la-
vrada uma Escritura de Habi-
litação de Herdeiros na qual, 
seus filhos: SARA JULIETA 
LUÍS TOMÁS SANDE, soltei-
ra, maior e SANDE JULIETA 
LUÍS TOMÁS SANDE, menor, 
naturais e residentes em 
Nampula, foram declarados 
únicos e universais herdei-
ros de todos os bens e direi-
tos do seu pai LUÍS TOMÁS 
SANDE, com última residên-
cia em Nampula e como mee-
ira a senhora JULIETA ANAS 
ZACARIAS SANDE, natural e 
residente em Nampula.
Que até à data da sua morte 
não deixou testamento nem 
qualquer outra disposição de 
última vontade.

Está Conforme

Cartório Notarial de Nampu-
la, aos vinte e um de Março 
de dois mil e vinte e dois

A Conservadora e Notária 
Superior
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

CONSELHO DOS SERVIÇOS DE 
REPARTIÇÃO DO ESTADO NA CIDADE 

DE MAPUTO

SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO

SEGUNDO CARTÓRIO 
NOTARIAL DA CIDADE DE 

MAPUTO

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO DE 

AMÂNDIO JULIÃO

Certifico, para efeitos de publi-
cação, que por escritura de de-
zasseis de Março de dois mil e 
vinte e dois, exarada de folhas 
sessenta e nove verso a seten-
ta e um, do livro de notas para 
escrituras diversas número tre-
zentos e sessenta e quatro, tra-
ço “B”, do Segundo Cartório No-
tarial de Maputo, perante mim, 
DANILO MOMADE BAY, Conser-
vador e Notário Superior, em 
exercício no referido Cartório, 
foi celebrada uma Escritura de 
Habilitação de Herdeiros por 
óbito de AMÂNDIO JULIÃO, de 
sessenta e dois anos de idade, 
casado sob o regime de comu-
nhão de bens adquiridos com 
Ofélia Mahumane, que era de 
nacionalidade moçambicana, 
com última residência habitual 
no Bairro de Ndlavela, filho de 
Julião Mussengue e de Saugina 
Madumane.
Que o falecido não deixou tes-
tamento ou qualquer outra 
disposição da sua última von-
tade, deixando como únicos e 
universais herdeiros de todos 
seus bens, sua esposa OFÉLIA 
MAHUMANE, viúva, que ocu-
pa em simultâneo a posição de 
meeira e seus filhos: GINETE 
DEYSE AMÂNDIO e GERVÁSIO 
STÉLIO AMÂNDIO, solteiros, 
maiores, naturais de Maputo, 
onde residem.
Que segundo a lei não há quem 
com eles possa concorrer a esta 
sucessão, que da herança fazem 
parte bens móveis e imóveis, in-
cluindo contas bancárias.

Está Conforme
Maputo, aos 18 de Março de 

2022

O Notário 
(Ilegível) 2921 113
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2. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquiri-los,

no endereço abaixo indicado, a partir do dia 23 de Março de 2022, contra o pagamento de uma taxa não reembolsável

de 1.500,00 MT (mil e quinhentos meticais). O pagamento poderá ser feito através de depósito na conta BIM número

1188445 e o recibo deverá ser levantado na Tesouraria da Empresa sita na Cidade de Maputo na Av. Agostinho Neto,

N° 70, R/C.

DIRECÇÃO DE AQUISIÇÕES 

Iluminando a Transformação de Moçambique 

Maputo, 22 de Março de 2022 

ANÚNCIO DE CONCURSOS 

1. A Electricidade de Moçambique, E.P., convida as empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para o for-
necimento de Bens conforme tabela abaixo:

Item Nº do Concurso Objecto de Contratação 

Data e hora da 

entrega das pro-

postas 

Data e hora da 

abertura das 

propostas 

Garantia provisó-

ria (em meticais) 

1 

Concurso Público 

№ 22/EDM-

DIA/2022 

03 Lotes 

Fornecimento de Painéis de 

Protecção, Disjuntores Inte-

riores e Acessórios 

28 de Abril de 

2022 

10:00 horas 

28 de Abril de 

2022 

10:15 horas 

Lote I: 200,000.00 

Lote II: 210,000.00 

Lote III: 150,000.00 

2 

Concurso Público 

Nº 23/EDM-

DIA/2022 

Fornecimento Seccionado-

res, Disjuntores Exteriores, 

Para-raios de Alta Tensão e 

Acessórios 

13 de Maio de 

2022 

10:00 horas 

13 de Maio de 

2022 

10:15 horas 

Lote I: 150,000.00 

Lote II: 100,000.00 

Lote III: 100,000.00 

Lote IV: 

100,000.00 Lote V: 

200,000.00 Lote 

VI: 50,000.00 Lote 

VII: 50,000.00 

3. Os concursos regem-se pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, fornecimento de bens e

prestação de Serviços a EDM.

4. Informações adicionais poderão ser obtidas directamente no endereço abaixo, entre as 07:30 e as 15:30 horas, de Se-

gunda a Sexta-Feira.

ELECTRICIDADE DE MOÇAMBIQUE, E.P. 
Direcção de Aquisições 

Av. Eduardo Mondlane, Nº 1398, 7º Andar, 
Telefone:  +258 21 359690 

Maputo-Moçambique 
www.edm.co.mz 

2573
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 
ASSUNTOS CONSTITUCIO-

NAIS E RELIGIOSOS

CONSERVATÓRIA DOS
REGISTOS E NOTARIADO 

DA  MAXIXE

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR 

ÓBITO DE
ZAQUEU EDUARDO 

MALATE

Certifico, para efeitos de publi-
cação, que por escritura de vin-
te e oito de Janeiro de dois mil 
e vinte e dois, exarada de folhas 
cinquenta verso a cinquenta 
e dois, do livro de notas para 
escrituras diversas número 
nove, traço “A”, desta Conserva-
tória dos Registos e Notariado 
da Maxixe, perante ANGÉLICA 
JOÃO MAUNZE, Conservadora 
e Notária Superior, em exercício 
na mesma Conservatória com 
funções Notariais, se procedeu 
à Habilitação de Herdeiros por 
óbito de ZAQUEU EDUARDO 
MALATE, ocorrido no dia vin-
te e três de Agosto de dois mil 
e vinte e um, no estado de sol-
teiro, residente que foi em Mor-
rumbene, sem deixar testamen-
to ou qualquer outra disposição 
da sua última vontade.
Mais certifico que foram decla-
rados como seus únicos herdei-
ros, seus pais:
EDUARDO MALUZANE MALA-
TE, solteiro, natural de Belane-
-Vilankulo e residente em Mas-
singa; e SAUGINA ARMANDO
MATSINHE, natural da Beira e 
residente em Massinga.

Está Conforme
Conservatória dos Registos e 
Notariado da Maxixe, aos 31 
de Janeiro de dois mil e vinte 

e dois

A Conservadora e Notária 
Técnica

(Ilegível)

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 

ABEGÃO EUGÉNIO BILA

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura 
de onze de Março de dois mil e 
vinte e dois, exarada de folhas 
cinco verso a folhas sete, do 
livro de notas para escrituras 
diversas número oitocentos 
e oitenta e seis, traço “D”, no 
Terceiro Cartório Notarial, 
perante MADALENA AZARIAS 
MACHAVA, Conservadora e 
Notária Superior, em exercício 
no referido Cartório, foi lavrada 
uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de ABEGÃO 
EUGÉNIO BILA, no estado de 
solteiro, natural de Xai-Xai, 
residente que foi no Bairro da 
Polana-Caniço “B”, sendo filho 
de Arone Bila e de Alda Machava.
Que ainda pela mesma escritura 
pública foram declaradas como 
únicas e universais herdeiras 
de todos os seus bens e direitos, 
suas filhas: HORÁCIA BILA, 
ALZIRA ABEGÃO BILA, LUÍSA 
ABEGÃO BILA, ANGELINA 
ABEGÃO BILA, solteiras e GILDA 
JOANA ABEGÃO BILA, casada 
com Manuel Vinude Timane, 
sob o regime de comunhão geral 
de bens, naturais de Maputo, 
onde residem.
Que não existem outras pessoas 
que segundo a lei prefiram às 
declaradas herdeiras ou com 
elas possam concorrer à sua 
sucessão.

Está Conforme
Maputo, aos 17 de Março de 

2022

A Notária 
(Ilegível) 2925

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABTAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS

DIRECÇÃO REGIONAL CENTRO
ÁREA OPERACIONAL DE MANICA

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O FIPAG-Área Operacional de Manica convida empresas interessadas a apresentarem

proposta fechadas para os seguintes concursos:

No de Concursos
Objectos de 
contratação

Garantia 
Provisória

Modalidade 
de 

Contratação

Data e 
hora da 

entrega das 
propostas

Data e hora 
da abertura 

das 
propostas

Data e hora 
da Anúncio de 

Posicionamento 

FIPAG-AOM/
CL/01/2022

Fornecimento e 
montagem de aparelhos 

de ar-condicionado
N/A Concurso 

Limitado
29/3/2022 
8.00 horas

29/3/2022 
8.30 horas

4/4/2022
   9.00 horas

FIPAG-AOM/
CL/02/2022

Fornecimento de 
refeições e géneros 

alimentícios
N/A Concurso 

Limitado
29/3/2022 
9.00 horas

29/3/2022 
9.30 horas

4/4/2022
   9.15 horas

FIPAG-AOM/
CL/03/2022

Aquisição de material 
eléctrico N/A Concurso 

Limitado
29/3/2022 
10.00 horas

29/3/2022 
10.30 horas

4/4/2022
   8.00 horas

FIPAG-AOM/
CP/04/2022

Fornecimento de 
combustíveis e 

lubrificantes
52.784,85MT Concurso 

Público
8/4/2022 
9.00 horas

8/4/2022 
9.30 horas

12/4/2022
   9.00 horas

FIPAG-AOM/
CL/05/2022

Fornecimento de 
material para a 

reparação de fuga na via 
pública

N/A Concurso 
Limitado

30/3/2022 
9.00 horas

30/3/2022 
9.30 horas

5/4/2022
   9.00 horas

FIPAG-AOM/
CL/06/2022

Fornecimento de pneus 
para viaturas N/A Concurso 

Limitado
30/3/2022 
10.00 horas

30/3/2022 
10.30 horas

5/4/2022
   9.15 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos
de Concurso ou levantá-los pela importância não reembolsável de 1.000,00MT, mediante
apresentação do talão de depósito do Banco Millenium BIM, Conta no 216784525, em
nome de FIPAG-MANICA, no período das 8.00 às 15.00 horas, no endereço abaixo indicado:

 FIPAG-Área Operacional de Manica
Rua 20 de Setembro, Bairro n.º 1, Cidade de Chimoio

 Tel/Fax:  +258 251 22093

3. O período da validade das propostas será de 120 dias.

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

Chimoio, Fevereiro de 2022

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de 
vinte e um de Fevereiro de dois mil e vinte e dois, exarada 
de folhas vinte a folhas vinte e uma verso, do livro de notas 
para escrituras diversas número trinta-A, da Conservatória 
dos Registos e Notariado, a cargo de LUDOVINA VIRGÍNIA 
RAUL INHAMBE MANUEL, Conservadora e Notária 
Superior, foi celebrada uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de CECÍLIA SIMIONE CANE, no estado 
que era de solteira, natural da Matola, falecida no dia três 
de Abril de dois mil e vinte e um, no Hospital Geral José 

Macamo, com sessenta anos de idade, de nacionalidade 
moçambicana, filha de Simione Cane e de Atália Fanequisso 
Nguenha, com a última residência que foi no Bairro Trevo.
Mais certifico que na referida escritura foram declarados 
únicos e universais herdeiros, seus filhos: BRUNO 
RASPEITO BRUNO e MARIA DA GLÓRIA CECÍLIA 
BRUNO, solteiros, naturais de Boane e residentes no 
Bairro Trevo.
Que a falecida não deixou testamento nem qualquer outra 
disposição de última vontade.

Que não há outras pessoas que segundo a lei lhes prefiram 
ou com eles possam concorrer à sucessão da herança.
Que da herança fazem parte bens móveis e imóveis.

Está Conforme
Boane, aos 24 de Fevereiro de dois mil e vinte e dois

A Notária
Generosa Mário Magule
(Conserv. Not. Técnica)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DO DISTRITO DE BOANE

CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS E NOTARIADO DE BOANE
EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE CECÍLIA SIMIONE CANE

Convite à Apresentação de Propostas
Apoio à Informação, Educação e Comunicação (IEC) sobre Sistemas de Irrigação 

Solar (SPIS para Beneficiários e Parceiros
MOZ1503411-10035/AP/001

A Enabel está a lançar um Convite à Apresentação de Propostas para a introdução e 
promoção da tecnologia SPIS entre os produtores das zonas rurais pré-seleccionadas e para 
sensibilizar e estimular a procura de SPIS nas províncias de Manica e Zambézia financiadas 
pelo projecto RERD2. O texto completo das orientações para os candidatos pode ser 
consultado no seguinte website: https://www.enabel.be/content/enabel-grants

O prazo para a apresentação de notas de conceitos é fixado em 4 de Maio de 2022, às 
13.00 horas.

Uma sessão de informação sobre este convite à apresentação de propostas será realizada 
no dia 11 de Abril de 2022, às 10.00 horas no Cowork Lab 6 - Avenida António Simbine, 
n.º 114, Sommerschield, Maputo.

Projecto de Resiliência Rural do Norte de Moçambique (MOZNORTE)

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
Referência: 06/IC/MOZNORTE/21

Coordenador do Fundo de Desenvolvimento Comunitário

1. O Governo de Moçambique (GdM), representado pelo Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADER),
com o apoio do Banco Mundial, está a desenhar um Projecto para a melhoria das condições socio-económicas das
populações vivendo na zona norte do País com destaque para 18 distritos alguns dos quais hospedam parte da
população deslocada dos distritos directamente afectados pela insegurança militar causada por terroristas na
província de Cabo Delgado. O projecto é designado Projecto de Resiliência Rural do Norte de Moçambique (MOZNorte).
Assim sendo, o FNDS pretende aplicar parte do financiamento para a contratação de um Coordenador do Fundo de
Desenvolvimento Comunitário.

2. O objectivo principal do posto do Coordenador é liderar e coordenar o processo de implementação do Fundo de
Desenvolvimento Comunitário a nível provincial, distrital e comunitário e garantir a planificação, execução e
monitoramento das atividades do Fundo de acordo com as regras e procedimentos do Banco Mundial e do Governo
de Moçambique.

3. Nesse sentido, o FNDS convida os Consultores Individuais interessados a submeterem as suas manifestações de
interesse para esta posição.          O Consultor (a) será responsável, entre outras por:
• Liderar e coordenar com os governos provinciais e distritais, e provedores de serviço a implementação do Fundo

de Desenvolvimento Comunitário a nível provincial, distrital e comunitário, garantindo o alcance dos objectivos e
metas deste Fundo estabelecidas no projecto.

• Liderar e coordenar a implementação do Fundo de Desenvolvimento Comunitário respeitando a abordagem
descrita nos detalhes nos documentos de projecto (Documento do Projecto-PAD e Manual de Implementação do
Projecto-PIM)

• Coordenar e supervisionar a equipe da Unidade do Fundo garantindo o cumprimento das tarefas descritas nos
TDRs de cada membro da equipe, o progresso regular das actividades e o cumprimento dos objectivos e metas
estabelecidas.

• Garantir a boa gestão e transparência na utilização dos recursos financeiros do Fundo de acordo com os
procedimentos e regulamento financeiro do Governo de Moçambique e do Banco Mundial

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

de Aquisições para Mutuários de Operações de Financiamento de Projetos de Investimento de Bens, Obras, Serviços

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

5. Os critérios para avaliação de Manifestações de Interesse são:
• Ter Licenciatura em Estudos de Desenvolvimento, Ciências Sociais, Educação ou áreas relacionadas com

desenvolvimento comunitário;
• Pelo menos 8 anos de experiência na implementação de programas de responsabilidade civil ou desenvolvimento

comunitário e reforço dos mecanismos de base comunitária de consulta;
• Experiência comprovada para liderar e supervisionar um equipo multidisciplinar;
• Experiência para lidar com provedores de serviço no desenvolvimento e implementação de programas de

treinamento e assistência técnica;
• Experiência comprovada em monitoria e avaliação de programas;
• Experiência no desenho e implementação de metodologias de adaptação às alterações climáticas e gestão de risco

e técnicas de redução de risco, em particular a nível local e nas comunidades costeiras.

6. As Informações adicionais e Termos de Referência poderão ser obtidos no endereço abaixo nos dias úteis, das 8.00
às 15.30 horas. O exterior do envelope contendo Manifestação de Interesse deverá conter o seguinte: Coordenador
do Fundo de Desenvolvimento Comunitário do Projecto de Resiliência Rural do Norte de Moçambique
(MOZNORTE).

7. Os candidatos interessados com o perfil requerido deverão enviar as suas propostas de candidatura, que devem
ser constituídas pelos seguintes documentos: (1) Carta de candidatura, (2) CV (3 páginas), (3) cópias de diplomas
ou Certificados de qualificações académicas; fotocópia do Bilhete de Identidade e 3 referências contactáveis. As
candidaturas deverão ser submetidas até ao dia 6 de Abril de 2022, às 15.00 horas, para o endereço abaixo.
Somente candidatos pré-seleccionados serão contactados.

Endereço:
Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS) 

Praça dos Heróis, Caixa Postal-1406, Rés do chão
Edificio do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural

Telefone: 21360957.
Email: procurement@fnds.gov.mz

Maputo – Moçambique

2550

2576

3181
2550

Projeto de Investimento Florestal (MozFip) 

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE: 211//IC/MFIP/2021

 Contratação de Assistente de Comunicação para 
 Plano de Partilha de Benefícios (PPB) na Zambézia

1. O Governo de Moçambique através do Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS) tem em
implementação o Projecto de Investimento Florestal de Moçambique, comumente designado por MozFIP,
que considera um período de execução de 5 anos (2017-2022). O projecto financiado pelo Banco Mundial,
tem como objectivo principal contribuir para a transformação do sector florestal rumo a uma gestão mais
sustentável com benefícios acrescidos para as comunidades rurais.

2. Nesta sequência, o FNDS pretende recrutar um Assistente de Comunicação.

3. O objectivo principal do posto é de realizar o processo de divulgação do Programa de Florestas e Plano de
Partilha de Benefícios (BSP) do Acordo de Pagamento por Redução de Emissões (ERPA).

4. Nesse sentido, o FNDS convida os Consultores Individuais interessados a submeterem as suas manifestações
de interesse para esta posição. O Consultor (a) será responsável, entre outras por:
• Elaborar um plano de divulgação do ERPA e BSP tendo em conta as exigências internacionais do REDD+
• Fazer a divulgação do ERPA e BSP a nível dos distritos e comunidades abrangidos pelo programa, em

parceria/coordenação com as plataformas de ambiente existentes na Zambézia;
• Organizar treinamentos destinados às comunidades e actores locais com o objectivo de garantir a

participação massiva nas actividades conducentes à redução de emissões.

5. O consultor será seleccionado de acordo com os procedimentos do Banco Mundial, conforme definido no
Regulamento de Aquisições para Mutuários de Operações de Financiamento de Projetos de Investimento de

Bens, Obras, Serviços Técnicos Serviços de Consultoria, datado de Novembro de 2020, o método de contratação

será Consultor Individual (IC).

6. Os critérios para avaliação de Manifestações de Interesse são:
• Ter o Grau de licenciatura em Jornalismo ou Ciências de Comunicação ou áreas afins;
• Deve ter o mínimo de 3 anos de experiência na área de Comunicação;
• Preferencialmente ter conhecimento dos debates e das políticas relacionadas às mudanças climáticas e

REDD+ em Moçambique e ao nível internacional.

7. As Informações adicionais e Termos de Referência poderão ser obtidos no endereço abaixo nos dias úteis,
das 8.00 às 15.30 horas. O exterior do envelope contendo Manifestação de Interesse deve conter o seguinte:
Assistente de Comunicação para o Plano de Partilha de Benefícios (PPB) na Zambézia

8. Os candidatos interessados com o perfil requerido deverão enviar as suas propostas de candidatura, que
devem ser constituídas pelos seguintes documentos: (1) Carta de candidatura, (2) CV (3 páginas), (3) cópias
de diplomas ou Certificados de qualificações académicas; fotocópia do Bilhete de Identidade e 3 referências
contactáveis. As candidaturas deverão ser submetidas até ao dia 4 de Abril de 2022, às 15.00 horas, para
o endereço abaixo. Somente candidatos pré-seleccionados serão contactados.

Endereço:
Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS) 

Praça dos Heróis, Caixa Postal-1406, Rés do chão
Edificio do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural

Telefone: 21360957
Email: procurement@fnds.gov.mz

Maputo – Moçambique

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO E REDUCAO DO RISCO DE DESASTRES

DELEGAÇÃO PROVÍNCIAL DE MANICA 

UGEA

ANÚNCIO DE CONCURSOS
O Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres de Manica convida empresas interessadas, inscritas no 
Cadastro Único, a apresentarem propostas fechadas de fornecimento de bens e prestação de serviços, de acordo com 
as tabelas a seguir:

   Tabela 1: Concurso Público Nº 01/BENS/INGD-M/2022

Lotes Objecto do concurso

Data-limite de entrega e abertura 
das propostas

Dia Entrega Abertura
Lote 1 Fornecimento de produtos alimentares para apoio às vítimas

11/4/2022
10.00 

- 11.00
horas

11.30 
- 13.00
horas

Lote 2 Fornecimento de material para manutenção de viatura 
Lote 3 Fornecimento de combustível e lubrificantes

Lote 4
Fornecimento de material conservação de rede de água e 
esgoto

Lote 5 Fornecimento de consumíveis para escritório
Lote 6 Fornecimento de consumíveis de informática
Lote 7 Material de higiene e conforto
Lote 8 Fornecimento de sementes e insumos agrícolas
Lote 9 Fornecimento de géneros alimentícios para representação
Lote 10 Fornecimento de SFT ware de base
Lote 11 Fornecimento de equipamento de escritório
Lote 12 Fornecimento de material para conservação

Tabela 2: Concurso Público Nº 01/SERVIÇOS/INGD-M/2022

Lotes Objecto do concurso

Data-limite de entrega e abertura das 
propostas

Dia Entrega Abertura
Lote 1 Reparação e manutenção de bens imóveis

11/4/2022 10.00 - 11.00
horas

11.30 
- 13:00
horas

Lote 2 Reparação e manutenção de bens móveis
Lote 3 Reparação e manutenção de viaturas 
Lote 4 Reparação e manutenção de motos
Lote 5 Serviços de fornecimento de refeições
Lote 6 Serviços gráficos
Lote 7 Outros serviços 

As propostas serão entregues no endereço abaixo indicado, de acordo com as especificações da tabela acima. Os 
concorrentes interessados poderão adquirir os documentos do concurso pela importância não reembolsável de 
1.500,00MT (mil e quinhentos meticais) ou consultá-los e analisá-los no endereço abaixo indicado: 

Delegação Provincial do INGD - Departamento de Administração Recursos Humanos - UGEA 
sita na Av. 25 de Setembro, nº 208, Cidade de Chimoio

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

Chimoio, Março de 2022
O Delegado Provincial

(Ilegível) 

2916

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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A Universidade Eduardo Mondlane (UEM) torna público que se encontra aberto o Concurso Documental de Promoção 

para o provimento de vagas na categoria de Professor Associado nas áreas científicas seguintes: (1) Integração Económica 
Regional na Faculdade de Economia, e (2) Estudos de Género no Centro de Estudos Africanos. 

Para mais informações consulte a página www.uem.mz ou contacte a Direcção Científica da UEM no seguinte endereço:  
Direcção Científica, 2° andar do Edifício da Reitoria da UEM, Campus Universitário Principal, Av. Julius 
Nyerere n º 3453, Cidade de Maputo. 

ANÚNCIO 
 

ABERTURA DE CONCURSO DE PROMOÇÃO 

2551

2515

2577

República de Moçambique
Tribunal de Polícia da Cidade de Maputo

Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO

1. O Tribunal de Polícia da Cidade de Maputo convida a todas entidades interessadas a apresentarem
propostas fechadas para o concurso que abaixo se indica:

Nº de 
Concurso 

Objecto de 
Contratação

Modalidade
de 

Contratação

Data e Hora

Data e Hora-limite para 
entrega das Propostas

Hora de 
Abertura das 

Propostas

07L000541/
CL/02/2022

 Agenciamento de 
Viagem 

Concurso 
Limitado

29/3/2022
10.00 horas

10.15 horas

2. Os concorrentes elegíveis e interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do
Concurso ou levantá-los nesta instituição, pela importância não reembolsável de 500.00MT, durante as
horas normais de expediente.

3. O período de validade das propostas é de 90 (noventa) dias.

4. Endereço da  instituição:
Tribunal de Polícia da Cidade de Maputo

Secretaria da UGEA
Av. 25 de Setembro, Edifício do Palácio da Justiça da Cidade de Maputo, 6º Andar

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

Maputo, aos 18 de Março de 2022

A Entidade Competente
(Ilegível)

ANÚNCIO DE CONCURSO
O Fundo de Desenvolvimento dos Transportes e Comunicações convida pessoas interessadas a apresenta-
rem propostas fechadas para o concurso discriminado na tabela abaixo:

Nº do Concurso Objecto

Modalidade 
de 

Contratação

Data e hora-
final para 

entrega

Data e 
hora para 
Abertura

03/UGEA-CL/FTC/2022

Contratação 
de serviços de 
manutenção, 
reparação de 

sistemas de ar 
condicionado 

e fornecimento 
aparelhos de ar-

condicionado

Concurso 
Limitado

5/4/2022
10.00 horas

5/4/2022
10.30 horas

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou 

adquirí-los no FTC, sita na Av. Eduardo Mondlane, nº123, R/ Chão - UGEA, Cidade de Maputo, pela impor-

tância não reembolsável de 2.500,00MT (dois mil e quinhentos meticais).

A entrega e abertura das propostas será no endereço acima.

O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, For-
necimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 05/2016, de 8 
de Março.

Maputo, Março de 2022

A Entidade Contratante
2511

CONSELHO MUNICIPAL

PELOURO DE PLANIFICAÇÃO E FINANÇAS

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISICÕES

Solicitação de Manifestações de Interesse

Concurso N.° OM-03/CMM/DMIU/CS/22

Serviços de Consultoria para Fiscalização da Empreitada de 

Manutenção Periódica das Ruas da Cidade de Maputo 

Sub Lote 13.1 e 13.2- Avenida Julius Nyerere e Eduardo Mondlane

1. No âmbito da implementação das suas actividades, o Conselho Municipal

de Maputo (CMM) pretende contratar uma empresa que tenha a Situação

Tributária Autárquica Regularizada para Fiscalizar a Empreitada de

Manutenção Periódica das Ruas da Cidade de Maputo, Sub Lote 13.1 e

13.2- Avenida Julius Nyerere e Eduardo Mondlane;

2. O objectivo da presente consultoria é de garantir um controlo eficaz da
qualidade e quantidade de materiais, dos serviços a serem executados e da

programação do tempo das actividades de campo a serem desenvolvidas

pelo empreiteiro através da actuação permanente da fiscalização nas
várias frentes de trabalho;

3. O CMM convida consultores elegíveis (empresas) a apresentarem as suas

manifestações de interesse para a execução dos serviços de consultoria

providenciando informação indicativa sobre sua qualificação, experiência
na área, descrição de trabalhos similares realizados e pessoal-chave

disponível;

4. O Consultor a ser seleccionado deverá ter experiência comprovada e
significativa em fiscalização de obras similares e assegurar a disponibilidade
de uma equipa necessária para a execução dos serviços de Fiscalização;

5. Para além da informação acima, os concorrentes deverão submeter

documentos que demonstrem possuir qualificação jurídica, económico-
financeira, técnica (incluindo Alvará de Consultoria para Obras Públicas
4ª classe, categorias I à IV), regularidade fiscal (incluindo a Certidão
de Quitação de Tributos Autárquicos) e comprovativo de inscrição no

cadastro único de empreiteiro de obras públicas, fornecedores de bens e

prestadores de serviços ao Estado;

6. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e consultar 

ou adquirir os termos de referência no endereço indicado no n° 7, no
horário das 8.00 até às 15.30 horas, a partir do dia 24 de Março de
2022;

7. As manifestações de interesse deverão ser submetidas no endereço

abaixo até às 15.30 horas do dia 5 de Abril de 2022. Os interessados

deverão submeter uma original e duas cópias físicas.

Conselho Municipal de Maputo
Departamento de Aquisições

Av. Ho-Chi-Min, n.º 251 – Praça da Independência, Paços do Município
Maputo Moçambique

Tel: + 258 21356135
E-mail: promaputo.aquisicoes@gmail.com

8. Os Consultores serão seleccionados de acordo com os procedimentos

da Legislação Nacional especificados no 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.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE 

MAPUTO
3ª SECÇÃO

ANÚNCIO

2797

Pela Terceira Secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, 
na Acção Ordinária nº 64/21-L, movida pelo autor INOCÊN-
CIO PATRICE CHEMANE, residente no Bairro Luís Cabral, Q. 
24, contra os réus, MARTA JOSÉ ZAVALE e IDRISSE MULIMA, 
com última residência no Bairro Luís Cabral, Q. 29, casa nº 56, 
célula “E”, ora em partes incertas, são estes réus citados para 
contestarem, querendo, no prazo de vinte dias, que começa a 
contar depois de finda a dilação de trinta dias, contados da data 

da segunda e última publicação deste anúncio, o pedido que o 
autor deduz naquele processo, conforme tudo melhor consta 
da petição inicial cujo duplicado se encontra no Cartório desta 
Secção, à disposição dos citandos, onde poderão solicitá-la em 
qualquer dia útil, durante as horas normais de expediente, com 
a advertência de que a falta de contestação importa a confissão 
dos factos articulados pelo autor, nos termos do nº 1 do art. 
484º do Código de Processo Civil.

Maputo, aos 17 de Fevereiro de 2022

A Ajudante de Escrivão
Maria de Fátima Sequene

Verifiquei
A Juíza de Direito

Drª Sílvia Comissário

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE INHAMBANE

SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO

O Tribunal Judicial da Província de 
Inhambane na sequência dos Autos de Acção 
Executiva Ordinária para Pagamento de 
Quantia Certa número dois, barra dois 
mil e vinte e dois, movidos pelo exequente 
ZECA EZEQUIAS, solteiro, de 39 anos de 
idade, portador do BI nº 0801005274001, 
filho de Ezequias João Manhique e de Helena 
Joaquim, natural e residente no Bairro 
Malembuane, província de Inhambane, faz 
saber que correm éditos de trinta (30) dias, 
citando o executado ZACARIAS MANUEL 
CUMBANE, maior de idade, portador do BI 
nº 080101616224M, filho de Manuel Daniel 

Uetimane e de Rosta Manigue Guiamba, com 
última residência conhecida na cidade de 
Inhambane, Bairro Muelé-01, província de 
Inhambane, actualmente em parte incerta, 
para, no prazo de dez (10) dias, que começa 
a correr findo o dos éditos, contados da 
segunda e última publicação de anúncios, 
pagar a quantia exequenda ou deduzir 
oposição, nos autos acima indicados, com 
fundamentos constantes 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, ao abrigo do disposto no 

artigo 811, nº 1 e 3 do Código do Processo 
Civil.
Com advertência de que ao abrigo do artigo 
811, nº 3, do diploma legal acima indicado, foi 
ordenada e efectuada a penhora do imóvel ora 
hipotecado e indicado na petição inicial.

Inhambane, aos 22 de Fevereiro de 2022

O Juiz de Direito
Dr. Olímpio Mário Mujovo

A Escriturária Judicial Provincial
Aleixa Viriato Sumbana
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

9ª SECÇÃO

ANÚNCIO

Pela Nona Secção deste Tribunal correm éditos de trinta dias, citando HELTON ANTÓNIO TOMÉ MULANA, maior, 
com último endereço conhecido no Bairro de Magoanine “C”, casa nº 19, Q. 17-B, nesta cidade, actualmente em 
parte incerta, 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 NOSSO BANCO, Sociedade em Liquidação 
(Comissão Liquidatária), a quantia de 506 566,70MT (quinhentos e seis mil, quinhentos e sessenta e seis 
meticais e setenta centavos), em dívida nos Autos de Acção Executiva para Pagamento de Quantia Certa nº 
52/2021/F, em dívida nos autos em que por esta Secção lhe move o referido exequente, ou no mesmo prazo nomear 
à penhora bens suficientes para tal pagamento e do mais que acrescer ou deduzir a oposição que tiver, nos termos 
do artigo 812º e seguintes do CPC, sob pena de, não o fazendo, se devolver esse direito ao exequente, prosseguindo 
a execução seus termos conforme tudo melhor consta do duplicado da petição inicial que se encontra à disposição 
do executado no Cartório desta Secção, podendo ser levantado dentro das horas normais de expediente.

Maputo, aos dezasseis de Fevereiro de dois mil e vinte e dois

A Ajudante de Escrivã de Direito
Atália Bartlomeu M. Francisco

Verifiquei
O Juiz de Direito

Dr. Julião Carlos Orlando Zunguze 2555

Unidade Gestora Executora das Aquisições - UGEA

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO N.º CR35A006041/CP/0005/2022

Fornecimento de Equipamento de Laboratório 
para Centro de Liderança na Pesquisa do Arroz (CliPA)

1. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS) através do Instituto de In-
vestigação Agrária de Moçambique  Familiar (IIAM) pretende equipar o Laboratório
do Centro de Liderança na Pesquisa do Arroz (CliPA)

2. Neste contexto, o FNDS convida concorrentes interessados a apresentarem as suas
propostas para o fornecimento dos referidos Equipamento de Laboratório. 

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Docu-
mentos de concurso ou levantá-los nos escritórios do FNDS, sito no endereço abaixo
pela importância não reembolsável de 3.000,00MT (três mil meticais) depositados 
na conta 130967170, do Millennium Bim pelo conjunto, das 8:00 as 15:00 Horas.

4. O período de validade das propostas é de 120 (cento e vinte) dias.

5. As propostas deveram ser acompanhadas de Garantias Provisórias válidas por 120
(cento e vinte) dias no montante 250.000,00MT (duzentos e cinquenta mil meti-
cais). Lote Único.

6. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 10.00 horas do dia
14 de Abril de 2022 e serão abertas em Sessão Pública, no mesmo dia e local às
10.45 horas na presença dos concorrentes e do público que desejar comparecer.

7. A reunião de posicionamento será realizada às 11.00 horas no dia 6 de Maio de
2022, no endereço abaixo.

Endereço:
Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável

Unidade Gestora Executora das Aquisições
Avenida Acordos de Lusaka 

Praça de Heróis , Caixa Postal  1406, rés-do-chão
Email: procurement@fnds.gov.mz

Telf: 21360957
2574
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CONVOCATÓRIA DA ASSEMBLEIA GERAL

Nos termos conjugados dos números 3 dos artigos 132°, 137° e 317°, todos do 
Código Comercial, convocam-se os sócios da sociedade TRAVESSAS DO NORTE, SA, 
com sede em Maputo, na Av. Albert Luthuli, Edifício Okapi Plaza, nº 15, 3º Andar, 
porta nº 8, registada na Conservatória do Registo das Entidades Legais sob o NUEL 
100408511, para se reunirem em Assembleia Geral, a realizar no próximo dia 
vinte e dois de Abril de 2022, pelas 11.00 (onze) horas, na sua sede, a fim de 
deliberar sobre a seguinte ordem de trabalhos:

Agenda

1. Dissolução da sociedade;

2. Nomeação de liquidatário.

3. Cessação de Mandatos dos Órgãos Sociais;

Mais, se informa aos accionistas que, caso a Assembleia Geral não possa reunir-se 
na data acima agendada por falta de representação do capital social exigido por lei 
ou pelos Estatutos da Sociedade, a Assembleia Geral acima referida será realizada 
no dia 6 de Maio de 2022, pelas 11.00 (onze) horas, na sua sede, com a mesma 
ordem de trabalhos, sendo aplicadas nesta reunião, as regras relativas à Assembleia 
Geral da segunda convocação, conforme o disposto no número 4 do artigo 136 do 
Código Comercial.

Maputo, aos 21 dias de Março de 2022

O Presidente de Conselho de Administração

Travessas do Norte, SA
Avenida Albert Lithuli,n.º15
Edificio OKAPI PLAZA,3º andar, porta nº08
Maputo- República de Mocambique
NUIT- 400450722 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MANICA

4ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO

Pelo Cartório da 4ª Secção Cível do Tribunal Judicial da Província de Manica, encontram-se Autos de Acção 
Executiva para o Pagamento de Quantia Certa com Processo Ordinário, registados sob o nº 102/2021/C, 
movidos por SOCREMO MICROBANCO, SA, correm éditos de vinte (20) dias, contados da data da segunda 
e última publicação deste anúncio, são citados os credores desconhecidos do executado MOHAMMAD 
ABDUL JABER, residente em Gondola, Bairro Josina Machel, para no prazo de dez (10) dias posteriores 
àqueles éditos, reclamarem, querendo, o pagamento de seus créditos pelo bem penhorado, sobre que ten-
ham garantia real. Mais se faz saber, que a falta de pronunciamento dentro daquele prazo, considerar-se-ão 
ratificados os autos.

Chimoio, aos oito dias do mês de Março de dois mil e vinte e dois

O Escrivão de Direito
drª Cidália Raúl V. Xavier

Verifiquei

O Juiz de Direito
Dr. Josué Victor Armando Moiane
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REPÚBLICA DE 
MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DA 
PROVÍNCIA DE GAZA

XAI-XAI

ANÚNCIO
A DOUTORA AMINA MOMADE 
ISSUFO ALY, JUÍZA DE DIREITO 
DA 2ª SECÇÃO CÍVEL DO 
TRIBUNAL JUDICIAL DA 
PROVÍNCIA DE GAZA

Pela Segunda Secção Cível do 
Tribunal Judicial da Província 
de Gaza, nos Autos de Acção 
de Divórcio Litigioso nº 
72/2021 correm seus termos 
nesta Secção, em que é autora 
BENILZA DA DULCE GUJAMO, 
casada, de 38 anos de idade, 
filha de Jordão Senda Gujamo 
e de Ana Bila Tanque, natural 
da Maxixe e residente no 
Bairro 6 de Inhamissa, cidade 
de Xai-Xai e réu ARMANDO 
EDUARDO DIMANDE, casado, 
de 45 anos de idade, filho de 
Eduardo Armando Dimande, 
natural de Xai-Xai e residente 
no Bairro 3, Marien Ngouabi, 
zona A, cidade de Xai-Xai, 
actualmente em parte incerta, 
é este réu citado para, no prazo 
de 20 (vinte) dias, finda a 
dilação de 30 (trinta) dias, 
contados a partir da data da 
segunda e última publicação 
deste anúncio, contestar, 
querendo, apresentar a sua 
defesa no pedido que a autora 
deduz no processo, conforme 
tudo melhor consta na petição 
inicial, cujo duplicado se 
encontra arquivado no Cartório 
desta Secção à disposição do 
citando, onde poderá solicitá-lo 
em qualquer dia útil durante as 
horas normais de expediente, 
com a advertência de que a 
falta de contestação importa o 
prosseguimento dos autos, os 
seus ulteriores termos até final 
à sua revelia.
Para constar lavrou-se o 
presente anúncio que depois de 
lido e revisto vai devidamente 
assinado.

Xai-Xai, aos 16 de Março de 
2022

A Escrivã de Direito
Rachel Aulino Monjane 

Nhantumbo

Verifiquei
A Juíza de Direito

Drª Amina Momade Issufo Aly
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SAIBA O QUE 
ACONTECE 

NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS 

DEDICA 

DIARIAMENTE 

UMA PÁGINA

À CIDADE 

DA BEIRA

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0



Terça-feira, 22 de Março de 2022

PUBLICIDADE

INHAMBANE EM FOCO

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

32

Concurso N.º 39/OPSNV/2022-SNV-T.Wash-2

CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR/A PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS DE TREINAMENTO DO PRONASAR-FCDO

Anúncio
A SNV é uma organização não-lucrativa de desenvolvimento internacional. Fundada na Holanda há mais de 50 anos, 
construímos uma presença local a longo prazo em 39 dos países mais pobres na Ásia, África e América Latina. Nossa 
equipe de assessores locais e internacionais trabalha com parceiros locais para capacitar as comunidades, as empresas 
e os governos com as ferramentas, conhecimentos e conexões precisas para aumentar os seus rendimentos e ter acesso 
aos serviços básicos, capacitando-os para quebrar o ciclo da pobreza e orientar o seu próprio desenvolvimento.

Contexto: 

O programa rural de transformação do acesso a Água, Saneamento e Higiene-WASH em Moçambique (T-WASH), 
combina o apoio financeiro associado ao desempenho e capacitação personalizada, influência política e apoio à 
reforma institucional em duas províncias (Nampula e Zambézia). Entre 2015 e Março de 2021, foi implementado o 
T-WASH I, que tinha como objectivo apoiar e oferecer incentivos necessários para o fortalecimento e sustentabilidade 
dos sistemas nacionais e sub-nacionais de prestação de serviços de Água, Saneamento e Higiene-WASH nas zonas 
rurais. Como forma de preparar o T-WASH II previsto para o período 2022-2027, o FCDO - Foreign, Commonwleth and 

Development Office, contratou a SNV como Gestor de Fundos e Agente de Capacitação, para o período de transição de 
um ano, entre Setembro 2021 e Agosto de 2022. 

Obectivo de Consultoria

O objectivo da consultoria é desenvolver um vídeo de treinamento sobre os procedimentos de gestão de fundos no 
contexto do T-WASH II Fase Intermédia, destinado aos actores interessados no programa, para utilização de forma 
remota ou partilhados através das redes sociais. 

Todos os detalhes para esta consultoria constam nos Termos de referências que deverão ser solicitados através do email 
mzprocurement@snv.org fazendo referência Consultoria para Produção de Vídeo de Treinamento PRONASAR-

FCDO 

Apresentação de propostas

O/A Consultor/a (ou equipa de consultores/as) deverá enviar as suas propostas técnica e financeira, indicado o tempo 
de execução do trabalho por e-mail até ao dia 1/4/2022  para mzprocurement@snv.org  com cc de 
eainadine@snv.org com o assunto: Consultoria para produção de vídeos de treinamento PRONASAR-FCDO

Apenas empresas que reúnam requisitos elegíveis serão contactadas até 15 dias findo prazo para submissão de 
propostas. 2545

ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO-PROFISSIONAL

Necessários mais de seis milhões 
para formação do corpo docente

A 
PROVÍNCIA de 
Inhambane necessi-
ta de pouco mais de 
seis milhões de meti-
cais para a formação 

de formadores das instituições 
do ensino superior e técnico-
-profissional em certificado
“A” para gestores e “B” para
formadores. Esta informação
foi partilhada semana passada
pelo porta-voz da V sessão or-

dinária do Conselho dos Servi-
ços de Representação do Esta-
do, Samuel Júnior.

Samuel Júnior falava após 
a apresentação do ponto de si-
tuação da informação das ins-
tituições do ensino superior e 
técnico-profissional à luz do 
Decreto n.o 46/2018, de 1 de 
Agosto que aprova o seu regu-
lamento e funcionamento.

Neste momento, a provín-

cia conta com 26 instituições 
do ensino técnico-profissional 
com 69 gestores, dos quais cer-
ca de 87 por cento possuem o 
nível superior e cinco por cento 
com o certificado “A” que lhes 
possibilita dirigirem os respec-
tivos sectores.

De acordo com a fonte, 23 
gestores estão em formação, 
numa altura em que o desafio é 
de capacitar 41. 

A província conta igual-
mente com 419 formadores, 
dos quais 82 por cento com o 
nível superior nas áreas em que 
leccionam. Deste número, 106 
estão habilitados com o certi-
ficado “B” e 146 encontram-se 
em formação. O desafio actual 
é a formação dos que ainda não 
reúnem uma das condições 
para leccionar nas instituições 
do ensino técnico- profissio-

Docentes devem estar em conformidade com o Decreto n.o 46/2018

Mais de 13 mil BI
por levantar
TREZE mil cento e setenta 
Bilhetes de Identidade (BI) 
aguardam pelos respectivos 
titulares em diversas repar-
tições, cerca de um ano após 
a sua emissão. Esta informa-
ção foi apresentada semana 
passada por Maria de Lurdes, 
chefe do Departamento de 
Identificação e Arquivo no 
Serviço Provincial de Identi-
ficação Civil de Inhambane.

Esta situação preocupa o 
Serviço Provincial de Iden-
tificação Civil (SPIC) pelo 
facto  de os titulares, mesmo 
tendo sido notificados para 
procederam ao levantamen-
to dos documentos não se 
fazerem presentes, embara-
çando a instituição que co-
meça a ficar sem espaço para 
armazenar os documentos 
não reclamados.

Maria de Lurdes disse não 
saber os motivos que levam a 
que os cidadãos requeiram a 
emissão do documento para 

depois não procederem ao 
seu levantamento. 

Para além de notificação 
dos respectivos titulares por 
via de mensagens telefó-
nicas, a Direcção Geral de 
Identificação Civil desenhou 
novas estratégias, sendo 
uma delas a introdução de 
novo talão de pedido de BI.

Segundo explicou, o 
novo talão apenas tem o 
nome do requerente, a fo-
tografia, data de nascimento 
e o local de emissão. Com o 
novo modelo, o cidadão é 
obrigado a levantar o seu bi-
lhete uma vez que não cons-
tam todos os dados de iden-
tificação.

Por exemplo, no novo 
modelo não aparece a natu-
ralidade do requerente, os 
nomes do pai e da mãe, local 
de residência, estado civil, 
entre outros aspectos rele-
vantes.

Disse que o objectivo é de 

obrigar os cidadãos a levan-
tar os documentos após a sua 
emissão e evitar que percam 
a validade nas caixas da ins-
tituição.

Durante a primeira se-
mana de Março, o Serviço 
Provincial de Identificação 
Civil registou 2343 pedidos 
de BI contra 2451 da semana 
anterior. Ainda no mesmo 
período foram emitidos 2491 
bilhetes e entregues 2644 
contra 2914 da semana an-
terior.

No primeiro trimestre 
de 2021, a instituição emi-
tiu mais de 29.675 pedidos, 
tendo recebido da Direcção 
Geral de Identificação Civil, 
29.298 bilhetes. Deste nú-
mero, 28.105 foram entre-
gues aos legítimos titulares 
e perto de 20 documentos 
vencerem o prazo dentro das 
gavetas do SPIC, tendo sido 
devolvidos à direcção geral 
para procedimentos legais.

Mais de 13 mil BI aguardam pelos titulares

Funhalouro regista fraca 
produção da castanha de caju

nal, segundo o novo decreto 
em vigor desde 2018.

Explicou que neste sub-
sistema de ensino, a formação 
significa responder ao preco-
nizado no decreto que regula o 
seu funcionamento no que diz 
respeito às infra-estruturas, o 
equipamento e o corpo docen-
te.

Relativamente ao ensino 
superior, Samuel Júnior disse 
que das seis intuições exis-
tentes na província, a leccio-
nar cerca de 86 cursos, apenas 
três, o correspondente a 50 por 
cento é que se encontram em 
situação confortável no que diz 
respeito a formação do corpo 
docente.

Trata-se da Universidade 
Metodista Unida de Moçambi-
que, no distrito de Morrumbe-
ne, Escola Superior de Desen-
volvimento Rural (ESUDER), 
em Vilankulo, e Escola Supe-
rior de Hotelaria e Turismo, na 
cidade Inhambane.

Em relação à acreditação 
dos cursos, dos 86 ministrados 
nas seis instituições, apenas 51 
por cento estão em conformi-
dade com a nova lei, o que sig-
nifica que estão devidamente 
acreditados para o seu funcio-
namento. Neste momento, se-
gundo o porta-voz, cerca de 35 
cursos estão em processo de 
verificação para a sua acredita-
ção, ficando o desafio para tra-
balhar com quatro cursos.

O DISTRITO de Funhalouro re-
gistou baixos índices de comer-
cialização da castanha de caju 
na campanha agrícola 2021-
2022 quando comparada com o 
desempenho da época anterior.

O florescimento precoce 
dos cajueiros associado à queda 
regular da chuva e outros fenó-
menos naturais são apontados 
como causas que contribuíram 
para a fraca produção desta 
cultura de rendimento.

Até ao momento, o distri-
to comercializou perto de 1200 
toneladas de castanha contra 
quatro mil planificadas para 

esta campanha. 
A comercialização resultou 

na arrecadação de 54 milhões 
de meticais, contra 180 milhões 
de meticais esperados até ao 
fim da época.

Quando comparado com 
igual período do ano anterior, 
regista-se uma redução na or-
dem de 800 quilogramas, na 
qual foram comercializadas 
perto de duas mil toneladas de 
castanhas de caju. 

O técnico de agropecuá-
ria afecto ao sector de caju no 
SDAE de Funhalouro, João Ra-
fael Guimangalisso, explicou 

que a redução da comerciali-
zação da castanha se deveu às 
chuvas regulares que se regis-
tam desde finais do ano passa-
do que afectaram a produção 
desta cultura. Fez saber ainda 
que a baixa produção e comer-
cialização da castanha de caju 
vai afectar negativamente na 
economia de muitas famílias, 
desde os camponeses, compra-
dores e outros intervenientes 
que sobrevivem na base desta 
cultura de rendimento.

Segundo indicou, esta é a 
segunda vez consecutiva que 
o distrito regista baixo rendi-

mento na produção e comer-
cialização desta cultura e com 
as mesmas causas.

Com a comercialização da 
produção alcançada, os pro-
dutores arrecadaram no ano 
passado mais de 64 milhões de 
meticais. Este valor representa 
uma redução na ordem de 31 
milhões de meticais se com-
parado com o igual período de 
2020, em que os agricultores 
renderam pouco mais de 95 
milhões de meticais.

Em 2020, Funhalouro co-
mercializou 3854 mil toneladas 
de castanha, o que permitiu ar-

Ruas e passeios de Morrumbene
livres de vendedores informais
AS autoridades administrativas no dis-
trito de Morrumbene estão a desenca-
dear uma campanha que consiste na 
retirada dos vendedores que ocupam 
ruas e passeios por forma a permitir 
fluidez do trânsito.

O administrador do distrito, Mogne 
Candeeiro, confirmou esta operação 
e diz estar a decorrer num ambiente 
calmo, com a maior compreensão dos 
vendedores informais.

Candeeiro disse que antes do lan-
çamento da operação, o governo dis-
trital se reuniu com os vendedores, 
onde foram estabelecidas regras a se-
rem observadas por todos os interve-
nientes, e que consiste no abandono 
de passeios, ruas, varandas e esquinas 
para   passarem a ocupar as bancas do 
mercado 26 de Junho, à entrada da vila 
no sentido sul-norte.

Esta medida, segundo Candeei-
ro, abrange também os operadores de 
transporte semicolectivo de passagei-
ros que depois de retirados do centro 
da vila terão dois terminais de passa-
geiros, um no norte e outro no sul da 
vila.

“No início houve alguma inércia 

por parte de alguns vendedores, mas 
a necessidade de proteger os cida-
dãos dos acidentes de viação, sobre-
tudo nas bermas da Estrada Nacional 
número um (EN1) que atravessa a vila 
bem como em outras áreas da urbe, foi 
determinante para que os vendedores 
entendessem a decisão do governo. 
Felizmente já temos a nossa vila limpa, 
todos vendedores e ‘chapeiros’ estão 
no Mercado 26 de Junho. Já se respira 
de alivio, é possível circular à vonta-
de”, disse Mogne Candeeiro acrescen-
tando que o governo continua a vigiar 
permanentemente para desencorajar 
prováveis acções de indisciplina por 
parte daqueles que tentarem retornar 
às ruas e esquinas.

O administrador de Morrumbe-
ne disse ainda que os operadores de 
transporte semicolectivos de passa-
geiros poderão ter dois terminais, sen-
do um no Mercado 26 de Junho para os 
que exploram as rotas do sul da vila, e 
do lado norte será igualmente identi-
ficada uma zona para a montagem de 
um terminal para os transportadores 
da outra linha.

“Não queremos cruzamentos des-

necessários no centro da vila. Ins-
truímos também os proprietários dos 
estabelecimentos comerciais para re-
tirarem os seus produtos nas varandas. 
Os mesmos podem ser expostos nas 
montras e nunca na porta das lojas ou 
outro lugar. Queremos uma tranqui-
lidade e igualdade de oportunidades 
entre os comerciantes na sua activida-
de”, avançou.

Indicou que o governo distrital 
trabalha visando o melhoramento da 
qualidade de vida da população atra-
vés da pavimentação da estrada que dá 
acesso à ponte-cais por forma a com-
pletar a reabilitação daquela infra-es-
trutura importante para relançamento 
do turismo no distrito.

“Queremos fazer daquele local um 
pólo turístico para acções recreativas, 
explorando no máximo as potenciali-
dades da zona. 

Até pode ser uma praça de casa-
mentos, daí que queremos e estamos 
a fazer com que Morrumbene saia do 
anonimato e entre no roteiro turístico 
da província que é conhecida como 
referência desta actividade no país e 
na região.

recadação de pouco mais de 142 
milhões de meticais. De referir 
que, o quilograma de castanha 
de caju era comercializado a um 
preço médio de 37 meticais.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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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 reserva-se o direito de as conden-
sar. Encoraja-se, sobretudo, aos jovens a partilharem as suas reflexões so-
bre o dia-a-dia das suas comunidades, do país e do mundo, bastando en-
viar 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

Do foco ao politecnicismo: 
uma alternativa para “salvar” 
juventude do desemprego (Concl.)

ZACARIAS AFONSO

SONHAR não faz mal. Pelo contrário, alimenta a 
esperança de um dia poder vir a concretizar o so-
nho. Por isso, sonho em ter habitação própria, livre 
das grades que hoje são colocadas por conta dos 
amigos do alheio que sem dó nem piedade invadem 
os nossos aposentos para retirarem o que não lhes 
pertence.

A partir da altura em que me dei conta do que 
representa grade numa residência, deixei de ter 
aquela tranquilidade desejada. As grades passaram 
a representar prisão, ausência de liberdade e que a 
minha vida estava condicionada naquele momento, 
sobretudo no período da noite em que as portas são 
trancadas.

Desconheço de quem foi a ideia de colocar gra-
des nas janelas, portas e varandas, mas o certo é 
que nos últimos tempos procedemos deste modo 
para oferecer alguma tranquilidade aos residentes 
e, por via disso, ter um sono aparentemente tran-
quilo. Na verdade, as grades servem para dificultar 
a entrada dos assaltantes nas residências e possivel-
mente despertar os residentes para que saibam que 
algo estranho está a acontecer. Pois, cerrar a grade 
faz algum barulho que pode despertar os que estão 
a dormir.

Devido ao barulho, abre-se a possibilidade das 
pessoas despertarem a tempo de contactar um vi-
zinho que, reunindo alguma coragem, pode sair e 
fazer alguns movimentos para que os assaltantes 
abandonem o local.

Ao colocar grades nas casas, os moradores de-

vem ter o máximo de cuidado com as chaves e, em 
nenhum momento devem esquecer no seu interior. 
Pois, caso esqueçam, não terão como as recuperar 
porque as janelas estarão gradeadas.

Nos últimos tempos os arquitectos estão a ino-
var cada vez mais no que diz respeito às plantas de 
casas, a sua beleza, etc. Existe uma aposta em jane-
las maiores que realçam a beleza da moradia mas 
que, ao se colocar grades, perde estética. Contudo, 
os cidadãos não têm alternativa senão enveredar 
por este caminho.

Os agentes da lei e ordem ainda não se fazem 
presentes nos momentos em que o povo mais preci-
sa. As residências são diariamente “visitadas” pelos 
larápios de vários escalões, desde os que roubam 
galinhas até os que entram no interior da casa para 
retirar bens valiosos e valores monetários. Pelo 
que, os cidadãos não têm outra hipótese senão co-
locar grades.

Com grades, é quase impossível socorrer as 
pessoas quando um infortúnio lhes bater a porta, 
particularmente o incêndio. Aliás, as pessoas aca-
bam perdendo a vida por não terem como sair de 
casa. São situações tristes mas que acontecem no 
nosso país e não só.

Por isso sonho em algum dia o nosso Moçam-
bique viver momentos alegres em que deixaremos 
de ir à cama sempre a pensar na possibilidade de 
um larápio aparecer mas darmo-nos tempo para re-
flectir sobre aspectos relevantes da vida particular e 
as que contribuem para o desenvolvimento do país.

Assim, o descanso seria tranquilo e, efectiva-
mente, nada mais havia de nos distrair. 

ARMÉNIO ABÍLIO

CONFESSO que me senti sem força suficiente para 
repreender a atitude de um passageiro que seguiu 
viagem comigo na mesma viatura de transporte pú-
blico de passageiros. O mesmo viajou de um termi-
nal para o outro sem máscara.

Fiquei sem forças pelo facto de o cobrador e 
motorista, a quem era suposto terem o poder de 
manter a ordem, terem se preocupado somente em 
cobrar o valor correspondente à viagem, sem dizer 
que existem normas a seguir devido a pandemia da 
Covid-19. Aliás, as medidas emanadas pelas autori-
dades continuam em vigor, sendo obrigatório o uso 
de máscara em aglomerados, tal é o caso do trans-
porte público.

Fiquei impotente para dizer algo porque a dis-
tância que nos separava era maior, estava em pé e 
as minhas mãos estavam ocupadas porque de um 
lado segurava a lancheira e de outro a cadeira para 
garantir estabilidade, o que me inibiu de passar a 
mensagem através do gesto. Igualmente não podia 
falar por causa do volume do rádio que dificultava 
a comunicação.

Foi aborrecido viajar naquelas condições. Era 
suposto que este passageiro, que viajava sentado, se 
comportasse de forma formal à semelhança dos ou-
tros. Mas, pelo contrário, apenas olhava e baixava o 
queixo, o que de certa forma deu para perceber que 

estava ciente da norma que estava a infringir mas 
queria desafiar a ordem estabelecida.

Sou de opinião que o passageiro que se encontra 
ao lado ou próximo a quem desrespeita as normas, 
goza da prerrogativa de chamar atenção para o uso 
da máscara pois, a pandemia do novo coronavírus 
ainda não acabou. O número de infecções, mortes 
e internamentos estão estabilizados. Porém, o vírus 
ainda está a circular no território nacional a não só.

Era suposto que até estas alturas todo os cida-
dãos tivessem a dimensão da importância do uso da 
máscara, da lavagem correcta das mãos, da necessi-
dade do distanciamento físico, entre outras medidas 
de prevenção, sabido que esta doença eclodiu no 
ano de 2020 e até hoje existe.

Quero acreditar que a informação e/ou testemu-
nho de pessoas que ficaram infectadas ou morre-
ram por Covid-19 chegou a todos nós. Até mesmo 
as crianças têm conhecimento da existência desta 
doença e a necessidade de prevenção.

Por isso, este tipo de comportamento não é de-
sejável. Onde existem aglomerados, a regra é fazer 
o uso da máscara porque o vírus não é visível, pode
infectar a qualquer um de nós.

Apelo à responsabilidade de cada um de nós. 
Pensemos naquelas pessoas que já têm outras doen-
ças que comprometem a sua saúde. Facilmente elas 
podem ter complicações que até podem chegar a fi-
car internadas para melhores cuidados. 

APARÍCIO DO NASCIMENTO 
ANTÓNIO JOSÉ 

SOBRE essa sugestão apresento dois exemplos: o 
primeiro é de uma senhora que trabalha num banco 
em Tete. Ela é licenciada em Ensino de Biologia, 
mas enquanto procurava emprego formou-se em 
Contabilidade durante três meses. Num belo dia 
viu anúncio de vaga num jornal na área de con-
tabilidade. Ela concorreu e anexou o seu certi-
ficado de licenciatura em Ensino de Biologia e, 
como resultado ela foi admitida e hoje trabalha 
num banco a auferir salário de técnica superior 
fazendo um trabalho cujos conhecimentos adqui-
riu em apenas três meses. O outro exemplo para 
não ir muito longe é meu, permita-me: formei-me 
em bacharelato e licenciatura em Ensino de Filo-
sofia na então Universidade Pedagógica, Delega-
ção da Beira e por sorte consegui emprego logo 
após a conclusão do curso. Mas (como jovem) 
pretendia mais desafios: formei-me em Jornalis-
mo e, porque o jornalista precisa de conhecer as 
leis sou formando em Direito. Enquanto exerço a 
docência, trabalho no meu próprio jornal (criado 
em 2012), como assessor de imprensa em várias 
instituições e ainda lecciono algumas cadeiras de 
Direito num instituto médio. 

Portanto, o politecnismo faz com que o jo-
vem fique cercado de várias oportunidades, é o 

emprego que acaba caminhando ao seu encontro 
– ser polivalente – é essa salvação dos nossos jo-
vens. Não devem de forma alguma se agarrar ao
diploma de licenciatura e ficar à espera lamen-
tando. Já dizia o nosso Presidente da República,
Filipe Nyusi, no lançamento da “Semana do En-
sino Técnico” na cidade de Nampula que “o grau
Phd sem o conhecimento prático é quase nulo”
numa clara consciencialização de que o Governo
está engajado na formação de pessoas que sabem
fazer algo. O jovem precisa de ser dinâmico, de
ser aquele que não “deita a toalha ao chão” de
forma precoce, mas aquele que vai à luta buscan-
do aumentar conhecimentos que o possam colo-
car mais perto de qualquer actividade que resulta
em renda.

O foco e o politecnismo são, no meu enten-
der e pela experiência própria, caminhos para 
ajudar o nosso Governo a reduzir o desemprego 
sobretudo no seio da juventude. Esses caminhos 
juntam-se aos esforços da Secretaria da Juventu-
de no financiamento de projectos de iniciativas 
juvenis (FAIJ) entre outras estratégias em curso 
a nível nacional em prol dos jovens.

Tal como me referi acima, trata-se de sin-
gela contribuição minha nesse problema global 
e também nosso. No solo pátrio a avaliar pela 
urgência na ocupação dos jovens para que es-
tes não se juntem a outros com comportamentos 

desviantes, o Governo devia, penso, criar me-
canismos de financiamento aos projectos dos 
estudantes graduados nas instituições de ensino 
técnico de nível médio e se possível até superior. 
Muitas vezes os nossos jovens saem com ideias 
brilhantes da carteira, mas lhes falta o primei-
ro passo – esse passo é simplesmente um kit de 
material de serralharia, carpintaria, electricida-
de, canalização, agropecuária, entre outras para 
colocar em prática o que aprenderam. 

O Fundo de Desenvolvimento Distrital 
(FDD) deveria ser implementado nestes moldes, 
pois o Governo estaria a capacitar pessoas que 
já sabem saber, pessoas que não precisam de 
algum preparo mas apenas o acompanhamento. 
Se o distrito é o pólo de desenvolvimento esta 
é outra estratégia que pode ser usada. Para tal, 
as instituições de ensino técnico deverão estar 
preparadas de modo que a conclusão do curso 
seja feita na base de apresentação de um projecto 
sustentável. Os jovens assim graduados a nível dos 
distritos deveriam ser agrupados em pequenas as-
sociações permitindo assim a integração e outros 
jovens para com estes aprenderem o trabalho. 

Termino afirmando que muitos são os caminhos 
que podem nos ajudar a reduzir em grande medida o 
desemprego ou a falta de ocupação nos jovens basta 
agir de forma determinada e comprometida com a 
qualidade de formação.

JACINTO LUÍS NHANTUMBO

É COM dor que escrevo a presente carta, através da 
qual pretendo fazer chegar o meu grito de socorro 
pelas más práticas do Fundo de Investimento e Pa-
trimónio do Abastecimento de Água (FIPAG), ao 
lesar o pacato cidadão que a cada dia vem lutando 
pela sua sobrevivência. Alguém de direito precisa 
intervir e dar um basta a estes comportamentos, 
pois que o cidadão moçambicano já vem há muito 
tempo dentro de uma “saia justa” financeiramen-
te. Como ousa uma instituição que deveria até ser 
de caridade em termos de preços, competir com as 
instituições do tipo de combustíveis? Socorro, so-
corro, socorro, socorro: FIPAG está nos “rouban-
do” a torto e a direita. Dialogar com eles resulta 
em fracasso, pois que os roubos continuam a 
passos galopantes. Quis Deus iluminar-me no 
caminho deles até ao ponto de poder ver que de 
facto estão a nos roubar com o princípio “pri-
meiro paga e depois reclama”.
Após notar que algo não andava bem com o 

meu contador, dirigi-me ao FIPAG e solicitei a 
troca do mesmo. Fui respondido positivamente 
e tive o novo contador, mas era o início de um 
inferno financeiro no que diz respeito ao consu-
mo de água por pagar. Pois que as facturas come-
çaram a engordar, até que me dei conta de começar 
a controlar os metros cúbicos registados nas fac-
turas comparativamente aos que estão marcados 
no contador. Só assim foi possível perceber que 
o consumo facturado estava acima do que está
marcado no contador. Tentando perceber, des-
cobri que o FIPAG não adiciona nas facturas
em que faz leitura no local, os metros cúbicos
registados nas facturas feitas por estimativas.
Eis o problema criado, porque voltam a factu-
rar os mesmos metros cúbicos já facturados,
duplicando o consumo na actual factura, o que
constitui um roubo ou burla aos bolsos do paca-
to cidadão. Se os metros cúbicos facturados por
estimativas não são contabilizados no sistema de
facturação em uso, para onde canalizam as re-
ceitas provenientes desse roubo? Porquê roubar

ao cidadão? Aceitamos muita coisa mas pagar 
algo que não consumimos, não é digno. Por fa-
vor, parem de nos roubar FIPAG-Mahlampse-
ne. Assim não dá, será que temos que recorrer 
à abertura de poços caseiros? Será que o ges-
tor deve roubar para se manter no posto? Qual 
é base usada para fazer estimativas, visto que 
muitas vezes é um valor a triplicar o consumo 
das facturas anteriores?
Ex.  Agosto - Facturado por leitura no conta-
dor…0-10 (10m3)

     Setembro - Facturado por estimativa 12m3
        Outubro - Facturado por leitura no conta-
dor... 10-20 (10m3)
De Agosto a Outubro o contador registou um 
consumo real de 20m3;
FIPAG regista para o mesmo período o con-
sumo de 20m3, mas factura ao cliente consu-
mo de 32m3. Tendo sido o cliente lesado em 
mais 12m3 que deve pagar injustamente.
NB. Se for necessário provar os pontos referen-
ciados estou à disposição

Sonhando com uma 
moradia sem grades

Passageiro sem máscara 
cria desconforto na viagem

FIPAG e consumo de água

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0



CIÊNCIA,  AMBIENTE  &  TECNOLOGIA Terça-feira, 22 de Março de 202234

PUBLICIDADE

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA PARA DE CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM DE ÓLEOS, LUBRIFICANTES E 
OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS NA VILA DO SONGO, PROVÍNCIA DE TETE 

CONCURSO Nº: HCB/DSA/CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM DE 
PRODUTOS QUÍMICOS/012/2022

A Hidroeléctrica de Cahora Bassa, SA («HCB») pretende lançar o presente concurso, cujo objectivo 

é de contratar um Empreiteiro especializado que possa executar as obras de construção de Armazém 

de Óleos, Lubrificantes e Outros Produtos Químicos na Vila do Songo, Província de Tete, com qualidade 
especificada, comprovada e a um preço competitivo. 

Neste contexto, é feito o presente Pedido de Manifestação de Interesse (MI) a todas as empresas qualificadas 
e com experiência relevante comprovada para estes serviços. Os interessados deverão, impreterivelmente 
reunir os seguintes requisitos mínimos de elegibilidade:

1. Possuir Certidão de registo comercial, Estatutos e Alvará para execução de empreitadas actualizado
de pelo menos 6ª classe;

2. Perfil da empresa destacando a experiência relevante geral em empreitadas de construção civil e
a carteira de clientes (experiência geral na área de empreitada em construção civil);

3. Possuir experiência em trabalhos de natureza e volumes similares nos últimos 7 anos (pelo
menos 3 referências de boa execução de obras de natureza e dimensões similares e, comprovados

mediante a apresentação de cartas abonatórias);
4. Possuir recursos humanos, equipamentos materiais e estrutura de gestão, com qualificações,

competência em executar trabalhos de natureza similar ao objecto do concurso;
5. Possuir a situação regularizada nas Finanças e Segurança Social;
6. Possuir a declaração que demonstra que o concorrente não está em processo de insolvência e

recuperação;

7. Possuir relatório de contas dos últimos 5 anos,

As instituições interessadas e que reúnam os requisitos mínimos acima referidos poderão obter, sem 
quaisquer custos o caderno de encargos, mediante solicitação através do endereço electrónico: concurso-

armazemprodutosquimicos@hcb.co.mz, até às 17.00 horas do dia 28 de Março de 2022.

Na referida Manifestação de Interesse, deverá indicar o nome da empresa e constar no campo “Assunto” 
do e-mail o texto “ HCB/DSA/CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM DE PRODUTOS QUIMICOS/012/2022– Manifestação de 
interesse”.

O concurso será regido pelos procedimentos de Aquisição de Bens e Serviços em vigor na HCB.

Songo, aos 18 de Março de 2022

Sede:

Moçambique, Caixa Postal 263, Songo – Tete

PBX: +258 252 80000, +258 252 82220

Conselho de Administração: +258 252 82273, +258 252 82221/4

Fax: +258 252 82364, E-mail: cas.songo@hcb.co.mz

http://www.hcb.co.mz

Escritório de Maputo:

Av. 25 de Setembro, 420 – 6º Andar – Maputo
PBX: +258 213 50700

Fax: +258 21 314148, E-mail: cas.maputo@hcb.co.mz
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ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
SECRETARIADO GERAL

Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSOS
 

1. O Secretariado Geral da Assembleia da República convida a todas empresas elegíveis,
nacionais e interessadas, inscritas no Cadastro Único a apresentarem propostas seladas, para
os concursos abaixo indicados, de acordo com o seguinte:

Nº do Concurso Objecto
Modalidade 
do Concurso

Data-final e Horários de Entrega e 
Abertura das Propostas

Data e Hora das 
Visitas

Data
Entrega das 
Propostas

Abertura 
das 

Propostas

05A00141/
CC/0018/22

Concurso para aquisição 
de tanque de água 

plástico com capacidade 
para 2.000l horizontal 

para Assembleia da 

República

Concurso Por 
Cotações 28/3/2022 10.00 horas 10.30 horas Não Aplicável

05A00141/
PD/0004/22

Concurso para Aquisição 
de 5 (cinco) aparelhos de 
televisão (plasma) para 

Assembleia da República 

Concurso 
de Pequena 
Dimensão

4/4/2022 10.00 horas 10.30 horas Não Aplicável

05A00141/
CL/0003/22

Concurso para 
fornecimento de material 

gráfico para Assembleia 
da República

Concurso 
Limitado

1/4/2022 10.00 horas 10.30 horas Não Aplicável

05A00141/
CL/0006/22

Concurso para aquisição 
de relógios de parede 
digitais e respectivos 

protectores de corrente 

eléctrica para Assembleia 

da República

Concurso 
Limitado

1/4/2022 10.00 horas 10.30 horas
25 e 28/3/2022

Pelas 10.00 horas

05A00141/
CL/0006/22

Concurso para 
fornecimento de 20 

(vinte) aparelhos de ar-
condicionado

Concurso 
Limitado

4/4/2022 10.00 horas 10.30 horas Não Aplicável

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do

concurso ou adquirí-los na Assembleia da República, UGEA, sita na Av. 24 de Julho, nº 3773,

em Maputo, pela importância não reembolsável de 1000,00MT (mil meticais), somente para os

Concursos Limitados;

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.

Maputo, aos 21 de Março de 2022

A UGEA 2531

P
ERTO de 60 mil crianças 
de 30 escolas primárias 
do distrito municipal 
KaMavota, na cidade de 
Maputo, serão rastreia-

das a doenças cardíacas reu-
máticas num período de dois 
anos, no âmbito do projecto 
“Cores para Salvar o Coração”, 
lançado ontem  pelo Instituto 
Nacional de Saúde (INS). 

É neste contexto, que mais 
de mil alunos da Escola Primá-
ria Completa do Triunfo foram 
ontem submetidas ao teste. O 
programa é realizado em par-
ceria com a Federação Mun-
dial do Coração e o Instituto de 
Educação e Pesquisa em Saúde 
de Moçambique (MIHER).     

Segundo Ana Mucombi, 
cardiologista e investigadora 
no INS, o trabalho de inves-
tigação sanitária vai ajudar a 
diagnosticar a doença ainda na 
fase precoce, o que facilitará o 
tratamento e, consequente-
mente, evitar mortes. 

“Queremos educar os 
alunos e através deles alcan-
çar as suas famílias, por isso 
o programa oferece um livro
contendo histórias de meno-
res que enfrentaram a doença
e lápis de cera para pintar. Ao
colorir os desenhos, com aju-
da dos pais, as crianças vão
aprender sobre o problema”,
disse.

Acrescentou que ao lon-
go do programa alguns pro-
fessores, pais e profissionais 
de saúde serão capacitados 
nesta matéria, para que se-

O CONSELHO da União Europeia 
(UE) aprovou, recentemente, 
um acordo sobre o mecanismo 
de ajustamento das emissões de 
carbono nas fronteiras, visando 
garantir que o preço das impor-
tações de produtos como cimen-
to e alumínio repercute o teor 
carbónico.

O mecanismo prevê a criação 
de um imposto sobre o carbo-
no nos produtos importados, de 

forma a proteger as empresas da 
UE que têm de reduzir as emis-
sões de gases com efeito de estufa 
até 2030.

Os produtos abrangidos são o 
cimento, alumínio, fertilizantes, 
produção de energia eléctrica, 
ferro e aço.

“O Conselho chegou ao 
acordo a um dos elementos-
-chave do pacote do Objectivo
de Desenvolvimento Sustentável 

55, que visa alcançar a neutrali-
dade climática até 2050 e reduzir 
as emissões em cerca de 55% até 
2030”, indica UE. 
A medida também ajudará a evi-
tar a deslocalização da produção 
ou a importação de produtos de 
carbono intensivo, aponta a en-
tidade. 

O ministro português das 
Finanças, João Leão, classificou 
este mecanismo como funda-

mental para garantir que a Euro-
pa avance na transição ambien-
tal, bem como a evitar indústrias 
poluentes.

“Esse mecanismo será, por 
isso, aplicado via tarifas alfande-
gárias quando se importam bens 
de outros países para a UE, para 
também serem sujeitos às taxas 
para evitar que fiquem em situa-
ção mais vantajosa do que as em-
presas europeias”. -(Lusa )

A MAIORIA dos países africanos dispõem de reservas de água 
subterrânea suficientes para enfrentar pelo menos cinco anos 
de seca, revela um estudo das organizações WaterAid e British 
Geological Survey (BGS). 

O estudo foi lançado na semana passada por ocasião da ce-
lebração, hoje, 22 de Março, do Dia Mundial da Água. 

Segundo as organizações, a água subterrânea que existe em 
quase todos os lugares, em cavidades do solo, da areia e rocha, 
tem o potencial para salvar centenas de milhares de vidas e ser 
a apólice de seguro do mundo contra as mudanças climáticas. 

Tim Wainwright, director executivo da WaterAid no Reino 
Unido, afirmou que o estudo contraria a narrativa de que África 
está a ficar sem o líquido.

“O problema enfrentado por milhões de pessoas no conti-
nente continua a ser a falta de água limpa suficiente para be-
ber”, disse. 

Apontou que o aproveitamento do líquido subterrâneo as-
seguraria que milhões de pessoas tivessem acesso à água lim-
pa e segura, independentemente do que a crise climática lhes 
trouxesse.

“Existem vastas reservas mesmo debaixo dos pés das pes-
soas, muitas das quais são reabastecidas todos os anos pelas 
chuvas e outras são superficiais, mas os cidadãos não conse-
guem aceder porque os serviços são subfinanciados”, expli-
cou.  

Por seu turno, Alan MacDonald, da BGS, referiu que a água 
subterrânea é o reservatório da natureza e um recurso funda-
mental para ajudar o mundo a adaptar-se às mudanças climá-
ticas. 

Indicou que o mesmo está disponível e é controlado pela 
variação natural da geologia, mas está longe da vista. 

“Para desbloquear o grande potencial que existe no con-
tinente precisamos do investimento certo em conhecimento 
para efectuar o seu levantamento, perfurar poços sustentá-
veis e encontrar maneiras de manter e gerir os recursos e ser-
viços hídricos”, frisou. 

A WaterAid e a BGS elaboraram um conjunto de mapas 
que cartografam o acesso actual à água potável em toda a 
África e a resiliência à seca, com base nos líquidos subterrâ-
neos potencialmente utilizáveis à escala nacional.

PERTO de dois mil metros cúbicos de ma-
deira em toro de várias espécies foram 
apreendidas em 2021, na província de Tete. 
A quantidade é indicadora da redução des-
te tipo de ocorrências, em comparação 
com o ano anterior, período em que foram 
confiscados mais de 692 mil metros cúbi-
cos.

A informação foi avançada ontem, em 
Manje, distrito de Chiúta, por Óscar Zalim-
ba, director provincial de Desenvolvimen-
to Territorial e Ambiente, na esteira do Dia 
Internacional das Florestas, 21 de Março.

Explicou que o número de infracções 
florestais aumentou de 148 casos, em 2020, 
para 174, no ano passado, o que resultou na 
captação de mais de 32 milhões de meticais 
por meio de aplicação de multas a favor do 
Estado.

“Apesar das várias acções desenvolvi-
das pelo governo, para fortalecer a gestão 
sustentável dos recursos naturais e am-
bientais, persistem desafios como a devas-
tação de grandes áreas de florestas nativas 
para diversos fins e fraca reposição de es-
pécies abatidas”, alertou.

Assegurou que como medida para mu-
dar o cenário, o sector vai continuar a pro-
mover a sensibilização das comunidades 
locais sobre o plantio de árvores nativas de 
sombras e fruteiras.

Zalimba recomendou os comités de 
gestão de recursos naturais de toda a pro-
víncia para reforçarem a sensibilização das 
comunidades de modo a evitar queimadas 
descontroladas. Estes órgãos receberam 
mais de 17 milhões de meticais, provenien-
tes das taxas de licenciamento florestal, em 
2021.  

NAS ESCOLAS DE MAPUTO

Crianças rastreiam
doenças cardíacas

jam parceiros do projecto.    
A investigadora espe-

ra que, após os dois anos de 
implementação, o projecto 
seja expandido para outras 
partes do país.

Mucombi referiu que os 
dados da pesquisa serão par-
tilhados com o Ministério da 
Saúde (MISAU) e Ministério 
de Educação e Desenvolvi-
mento Humano (MENEDH), 

com a finalidade de promo-
ver mudanças e progressos 
nos programas de saúde es-
colar. 

A doença cardíaca reu-
mática é caracterizada por 
insuficiência cardíaca grave 
que necessita, na maior das 
vezes, de cirurgia e outras 
medidas de tratamento al-
tamente invasivas, com-
plexas, e onerosas para o 

doente e família.   
A cardiologista expli-

cou que a doença bloqueia 
válvulas cardíacas e não 
permite que o sangue flua 
correctamente pelo corpo 
humano, levando o indiví-
duo à insuficiência cardíaca. 
Em Moçambique, a enfermi-
dade afecta 30 em cada 1000 
crianças com idade escolar, 
até adultos. 

DIA MUNDIAL DA ÁGUA 

APROVADO PELA UE

África com reservas para cinco anos de seca

Reduzem apreensões de madeira ilegal em Tete

Mecanismo impõe taxas a produtos com carbono 

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0



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

“ Nunca se esquecem as lições aprendidas na dor”

- Provérbio africano

QUARTO MINGUANTE - Será na sexta-feira, às 7.37 horas

 NOTICIÁRIOS: 01,02, 03,04, 05, 06, 07, 08,  9, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19.30, 
21, 22:00 E 23:30 

PREIA-MAR - Às 4.51 horas e às 17.02, 
com 3.40 e 3.40 metros, respectiva-
mente   

BAIXA-MAR - Às 11.04 horas e às 
23.13, com 0.70 e 0.60 metros, respec-
tivamente 

INHAMBANE

30/23

VILANKULO

30/21

TETE

30/20

QUELIMANE

30/23

NAMPULA

27/20

PEMBA

29/23
LICHINGA

22/12

BEIRA

29/23

XAI-XAI

29/19

CHIMOIO

26/16

MAPUTO

30/20

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

00:20- FLASH CULTURAL

01:10- É DESPORTO

03:05- 100 BARREIRAS 

04:57-  HINO NACIONAL

05:10-  CAMPO E DESENVOVIMENTO 

05:30-  EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

05:45-  UMA DATA NA HISTÓRIA

06:00-  JORNAL DA MANHÃ

08:10-  ECONOMIA PARA TODOS

08:15-  INSS

11:30-  PARABENS A VOCÊ

12:00-  TÓPICOS DO JORNAL DA 
TARDE

12:02-  MAGAZINE DESPORTIVO

12:20-  BOLETIM METEOROLÓGICO

12:30-  JORNAL DA TARDE

13:00- CARTAS NA MESA

14:25-  EDUCAÇÃO FINANCEIRA    

14:30-  RÁDIO NOVELA “OURO 
NEGRO” 

15:30-  Á MULHER

16.10-  SEGURANÇA RODOVIÁRIA 

17:10-  ECONOMIA PARA TODOS  

17:15-  COMPASSO 

18:10-  UMA DATA NA HISTÓRIA

18:25-  EDUCAÇÃO FINANCEIRA

18:55-  UMA HISTÓRIA PARA TI 

19:00 - TÓPICOS DO JORNAL DA 
NOITE

19:02-  MAGAZINE DESPORTIVO

19:20-  BOLETIM  METEOROLÓGICO

19:30-  JORNAL DA NOITE

20:00-  PANORAMA POLITICO

20:30-  GIRAMUNDO

21:30-  ÚLTIMO TEMPO

22:10-  É DESPORTO

23:00-  TÓPICOS  DO ÚLTIMO JORNAL

23:15-  INSS

23:30-  ÚLTIMO JORNAL

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 - A 
BOIA VOADORA 
DESENHOS ANIMADOS: 
CHAVES - “A CASA DA 
BRUXA”1

08:15  EMOÇÕES NO ÍNDICO: 
KEMAL KAYA/
EMPRESÁRIO TURCO 
REPETIÇÃO

09:00  NOTÍCIAS 

09:05  CANAL ZERO 
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: OBRAS 
PÚBLICAS - ESTRADAS 
E PONTES E SUA 
RESILIÊNCIA  
DIRECTO

22:00  FILME NACIONAL: 
TCHUMA TCHATO 

23:00  LIGA AFRICANA DE 
BASQUETEBOL 2022 

01:00  PRIMEIRA PÁGINA 
REPETIÇÃO

02:00  JUNTOS À TARDE 
REPETIÇÃO

03:00  TUDO ÀS 10 
REPETIÇÃO

04:50  JORNAL DE DESPORTO 
REPETIÇÃO

05:40  HINO NACIONAL
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

CONSELHO DOS SERVIÇOS DE 
REPRESENTAÇÃO DO ESTADO 

NA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E 
TRABALHO

3º CARTÓRIO NOTARIAL 
DA CIDADE DE MAPUTO

Av. Vladimir Lenine,
nº 1472 – 1º andar

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO 

DE LUÍSA JUSTINA DA 
COSTA

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura 
de vinte e cinco de Fevereiro 
de dois mil e vinte e dois, ex-
arada de folhas setenta e sete 
verso a folhas setenta e nove 
verso, do livro de notas para 
escrituras diversas número 
oitocentos e oitenta e cin-
co “D”, do Terceiro Cartório 
Notarial, perante ALDINA 
GUILHERMINA SAMUEL RU�
TUTO MOMADE, licenciada 
em Direito, Conservadora e 
Notária Superior, foi lavrada 
uma Escritura de Habilitação 
de Herdeiros por óbito de 
LUÍSA JUSTINA DA COSTA, 
solteira, natural de Maputo, 
residente que foi nesta ci-
dade, sendo filha de Joaquim 
da Costa Song e de Hermínia 
Catarina Soares da Costa.
Que, ainda pela mesma es-
critura pública foi declara-
da como única e universal 
herdeira de todos os seus 
bens e direitos, sua neta LIZ-
ZANDRA DA COSTA SOUSA, 
menor, natural da Maputo, 
onde reside, em represen-
tação da herdeira HELENA 
JUSTINA DA COSTA, sua 
mãe, já falecida.
Que não existem outras pes-
soas que segundo a lei prefi-
ram à declarada herdeira ou 
com ela possam concorrer à 
sua sucessão.

Está Conforme

Maputo, aos 28 de Fevereiro 
de 2022

A Notária
(Ilegível) 2897

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

12ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Décima Segunda Secção Comercial deste Tribunal correm éditos de vinte (20) 
dias, contados da segunda e última publicação deste anúncio, citando os credores 
desconhecidos do executado PAULO AUADE JÚNIOR, empresário, residente no Bairro 
da Polana “A”, Rua Chiunde, nº 70, R/C, Cidade de Maputo, para no prazo de dez (10) 
dias, posterior àquele dos éditos reclamarem, querendo, o pagamento do seu crédito 
pelo produto do bem penhorado que abaixo se discrimina, sobre que tenham garantia 
real, nos termos referidos no artigo 864º, CPC, dos Autos de Execução Ordinária 
nº 275/20-M, em que é exequente TRANSPORTES CARLOS MIGUEL BIÉ, LDA, e 
executado PAULO AUADE JÚNIOR.

Verba única
Prédio descrito sob o número dois mil seiscentos e vinte e três (2623), a folhas cento e 
cinquenta e quatro (154) do livro B barra dez (10) por extracto seguinte:
Fracção vinte “T” dois traço três vinte e dois (20T2-3), Avenida Armando Tivane, piso 
vinte e dois (22), fracção autónoma, designada pela letra 20T2-3, vigésimo andar, 
situado na Cidade de Maputo, KaMpfumo.
Este prédio acha-se inscrito na Conservatória do Registo Predial da Cidade de Maputo 
sob o número oitenta e oito mil oitocentos e dezanove (88 819) a folhas noventa e um 
(91) do livro G barra cento trinta e seis, (G/136) a favor de Paulo Auade Júnior.

Maputo, aos 14 de Março de 2022

A Ajudante de Escrivão
Mariza Anica António Rosa

Verifiquei
A Juíza de Direito

Moila Ornélia Chong Chelene 2863

PUBLICIDADE

E
STÁ patente na Casa 
da Cultura da Cida-
de de Maputo (antiga 
Casa da Cultura do Alto 
Maé) a exposição colecti-

va “Encontros”.
Trata-se de uma mostra que 

conta com mais de 10 artistas 
moçambicanos sob produção e 
assistência de Amarildo Rungo 
e é promovida pela Associação 
Cultural Muenda (Muend’Arte). 

Durante um mês, os artistas 
Adivon Orlando, Amarildo Run-
go, Armando de Jesus, Chua Nu-
vunga, Dainnik Tazlon, Darda, 
Faira Beatriz, Gilberto Mulungo, 
Ildefenso Colaço, John Tameka, 
Jossefa Chiburi, Maciel Júnior, 

Samnkulo e Zanda terão as suas 
obras estampadas nas paredes da 
casa dos artistas maputenses. 

“Encontros” é um espaço 
que é para todos o conveniente, 
o desejado, o pensado em cada
instante. “Somos movidos pela
força de vontade de crescer, que
já se faz combustível para quem
entrega-se às correrias quotidia-
nas que com o tempo se trans-
formam no resultado que muito
se busca”, sublinha Amarildo
Rungo.

A exposição simboliza a jun-
ção de matérias artísticas que, no 
meio de um ambiente montado, 
se tornam um único objecto que 
justifica o mesmo propósito, um 

encontro que acontece numa 
época exacta, com artistas que se 
conhecem, alguns mais aproxi-
mados e alguns à distância. 

Esta mostra exibe também 
trabalhos de alguns artistas que 
antes nunca tinham tido encon-
tros desta natureza e oportuni-
dade de expor as suas obras.

Acredita-se que, desta for-
ma e de maneira consistente, 
“passamos a partilhar da mes-
ma experiência que sem dúvida 
permanecerão na memória dos 
que guardam este sentimento na 
alma”, frisa Rungo.

Esta mostra, por sinal, mar-
ca o início de um conjunto de 
iniciativas que a Muend’Arte e 

a Casa da Cultura da Cidade de 
Maputo têm em carteira para o 
presente ano, uma parceria que a 
qualquer momento será formali-
zada através de um memorando 
de entendimento a ser assinado 
entre as duas instituições, mes-
mo a propósito da nova direcção 
liderada por Megue Constance.

Aliás, um dos escopos de 
Constance, neste novo momento 
da Casa da Cultura, é a revitaliza-
ção da casa. Por isso, há meses, 
abriu o seu gabinete para novas 
ideias. Uma delas vem da Asso-
ciação Muend’Arte que agora, 
por sinal, se dá o primeiro passo.

A Casa de Cultura lecciona, 
difunde e estimula a valorização 

“Encontros”
na Casa da Cultura

Exposição patente na Casa da Cultura de Maputo

da identidade cultural moçam-
bicana e proporciona a estudan-
tes, pesquisadores, turistas e a 
comunidade em geral a oportu-
nidade de ampliar seus conheci-
mentos, através de visitas a seu 
acervo museológico, de consulta 
às fontes de pesquisas bibliográ-
ficas e arquivísticas, da formação 
cultural e do lazer por meio de 

cursos, oficinas de artes e outras 
actividades culturais.

Recorde-se que a Casa da 
Cultura da Cidade de Maputo 
abriu o seu ano artístico-cultural 
no dia 4 deste mês, num even-
to em que as várias associações 
culturais sedeadas na cidade de 
Maputo exaltaram a sua produ-
ção artística. 

Mulalene inaugura oficina 
de pintura da Kuvaninga
O ARTISTA plástico Mulale-
ne (nome artístico de Ventura 
Zucula) abriu a temporada de 
oficinas de pintura e produção 
de livros artesanais da Kuvanin-
ga Cartão d’arte. A oficina, que 
abriu domingo, decorreu na Es-
tação 8 - um espaço onde são 
projectadas tertúlias culturais 
no Chiango, Maputo. E tinha 
como propósito a produção de 
capas para o mais recente livro 
de Dionísio Bahule, “Tabuleiro 
Semiótico [ou] O cálculo da raiz 
quadrada.”

Esta obra irá dar o pontapé 
de saída às festividades dos 10 
anos da Kuvaninga, que se resu-
mem em lançamentos de livros, 
oficinas, feiras, concursos e me-
sas redondas durante 10 meses, 
entre Março e Dezembro, vários 
pontos do país.

A Kuvaninga é uma edito-
ra moçambicana que se dedi-
ca à edição de livros com ca-
pas de cartão reaproveitado. 

Mulalene diz que já teve ideias 
antes sobre a ilustração do pen-
samento de Dionísio Bahule em 
imagem, “mas génios como 
aquele ali, era preciso uma ex-
trema dedicação”, sublinha, 
prosseguindo que “não quero 
dizer que era impossível, é por-
que ele escrevia o que eu uso, a 
semiótica.”

Neste livro, que o artista con-
sidera dos raros sobre as artes em 
Moçambique num pensamen-
to moçambicano, partilha a sua 
experiência na pintura, desenho 
e colagem, emprestando o seu 
cunho no processo de criação.

São, numa primeira fase, 
150 obras que serão criadas pelo 
artista num prazo de duas se-
manas, ou seja, até 27 de Março. 
Mais do que pintar, Mulalane 
imprime uma nova técnica na 
produção dos livros, rompendo 
com a tradicional técnica usada 
pela Kuvaninga. Neste primei-
ro dia de trabalho, Mulalene foi 

coadjuvado por Joss e Nhochi.
“Tabuleiro Semiótico [ou] O 

cálculo da raíz quadrada” é uma 
obra em que Bahule cruza várias 
disciplinas do saber – Filosofia, 
Literatura, Arte, Semiótica e Es-
tética – à procura de construir 
um pensamento crítico contex-
tualizado à nossa realidade, sem 
os cânones ocidentais, como 
também abrir novos atalhos para 
edificá-los.

Mulalene, nascido em 
Inhambane em 1991, iniciou a 
sua carreira artística em 2009. 
A sua aparição pública foi numa 
exposição colectiva no mes-
mo ano, na casa da cultura em 
Inhambane e, desde em tão, tem 
participado em várias exposições 
colectivas em galerias e centros 
culturais em Moçambique. 

É formado em Têxteis e For-
mação Pedagógica pela Escola 
Nacional de Artes Visuais (ENAV) 
e Licenciado em Artes Visuais 
pelo Instituto Superior de Artes e 

Cultura (ISArC).
Foi selecionado para uma 

formação em curadoria do qual 
resultou em um projecto exposi-
tivo colectivo denominado “(Re)
imaginar a nação – Diálogos Ar-
tísticos” que teve lugar no Museu 
Nacional de Arte (MUSART). 

Em 2018, recebeu o prémio 
de pintura “Ponte que liga vidas” 
pelo Centro Cultural Moçambi-
cano – Alemão (CCMA). Um ano 
depois, participou na colecção 
crescente – Kulungwana. Em 
2019, foi um dos três nomeados 
para o prémio Mozal, na catego-
ria de Artes Plásticas. 

Em 2019, foi selecionado 
para participar no workshop 
“Where is south” com o escritor 
e curador independente Simon 
Njami, que culminou com uma 
exposição no Museu Nacional 
de Artes. Em 2020, participou 
na exposição colectiva “Viajens 
sem fronteiras” na galeria Arte 
de Gema em Maputo.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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CLAUDINA SARA CARLOS 
ALBAZINE DE ALMEIDA

(Missa de seis meses)

Esposo Matsinhe, filhos Marcito, Ivo, Maito, 
Deco, Lito, Edú e Babi, sobrinhos Mansur, 
Tarró, Jorget, Yara e Mara, irmã Dulce e demais familiares co-

municam a passagem de seis meses do desaparecimento físico 
do seu ente querido CLAUDINA SARA CARLOS ALBAZINE DE 
ALMEIDA, informam a realização de missa hoje, dia 22/3/2022, 
na Sé Catedral de Nacala, às 18.00 horas. Paz à sua alma.

2579

FAUSTO JÚLIO DUARTE
(Missa de 6 meses)

Sua esposa Isaura Correia, filhos Nuno 
Duarte, Sancho Duarte, Fábia Duarte e 
Ângela Correia comunicam que amanhã, 
dia 23/3/2022, pelas 18.00 horas, haverá 
missa na Paróquia Nossa Senhora das Vitórias, pela pas-
sagem de 6 meses após o desaparecimento físico do seu 
ente querido FAUSTO JÚLIO DUARTE e no sábado, dia 
26/3/2022, deposição de flores, no Cemitério de Lhanguene, 
pelas 9.00 horas.

42

ARLINDO MACHEL
(Tio Lino)

FALECEU

Foi com muita tristeza, profun-
da dor e consternação, que a 
Direcção da Singadivane Segurança E Servi-
ços, Lda. tomou conhecimento do inesperado 
desaparecimento físico do seu colaborador 
ARLINDO MACHEL, ocorrido na madrugada do 
dia 18/3/2022, na sua residência, cujas cerimó-
nias fúnebres se realizaram no dia 21/3/2022, no 
crematório hindu do Cemitério de Lhanguene. 
Que a sua alma descanse em paz.

2933

JOSÉ FRANCINA 

MATABELE
(Zeca Mazuco)

(25/5/1954 - 14/3/2022)

FALECEU
Seus filhos Amadeus e Yandlasse, irmãos 
António, Domingos, Carlota e Aida, cunhada Virgília, sobri-
nhos Sandra, Rui, Paulo, Tatyana, Carlos, Dércia, Yanjasse, 
Chiquinha, Carlotinha, Ndumissa, Wendy, Mbali, Mwaziza 
e demais familiares comunicam o falecimento do seu ente 
querido JOSÉ FRANCINA MATABELE (Zeca Mazuco), ocorrido 
em Gingins, Genebra, Suíça, no dia 14/3/2022, segunda-feira, 
por asfixia provocada por incêndio, cujo funeral se realiza às 
14.00 horas do dia 23/3/2022 naquele país e às 18.00 horas 
deste mesmo dia, será rezada missa sufragando a sua alma, 
na Igreja Santo António da Polana, em Maputo. Paz à sua alma.

2580

ARLINDO CRISÓSTOMO DOS 
PRAZERES MACHEL

FALECEU
A Turma do Curso de Direito de 2004 da FDUEM lamenta com 
profundo pesar o desaparecimento físico do dr. ARLINDO CRI-
SÓSTOMO DOS PRAZERES MACHEL, amigo e chefe da turma, ocorrido no dia 
18/3/2022. Neste momento de dor e consternação associa-se à família enlutada. 
Que Deus o conceda eterno descanso. Paz á sua alma.

2895

JOSÉ BECA CHÁGUA
(5/3/1952 - 21/3/2022)

FALECEU
Sua esposa Maria dos Anjos, filhos Felizardo, Virgínia e Elayne, 
genro, nora, netos e família em geral comunicam com profunda 
dor e consternação o falecimento do Sr. JOSÉ BECA CHÁGUA, Major-General na 
Reserva, ocorrido ontem, dia 21/3/2022, no Hospital Militar de Maputo, vítima de 
doença prolongada, cujo funeral será anunciado oportunamente. Paz à sua alma.

2914

CÁRMEN DE ABREU COSTLEY 
W HITE
FALECEU

Seus irmãos Eduardo, Margarida, Manuela, Elisabeth, Roberto e 
esposa, Sicandar e esposa, Elsa e esposo, Hélder e esposa, sobri-
nhos, netos e demais familiares comunicam o falecimento do seu ente querido CÁRMEN 
DE ABREU COSTLEY WHITE, ocorrido no passado dia 17/3/2022, em Tete, vítima de 
doença, cujo funeral se realizou no dia 19/3/2022, na mesma cidade. Paz à sua alma.

2912

JOSÉ BECA CHÁGUA

FALECEU

O Comando da Força 
Aérea de Moçambique comunica 
com profunda dor e consternação 
o falecimento do Major-General
na Reserva JOSÉ BECA CHÁGUA,
antigo Comandante da Força Aé-

rea de Moçambique, ocorrido no
dia 21/3/2022, no Hospital Militar
de Maputo, vítima de doença. À fa-

mília enlutada endereça sentidas
condolências. Paz à sua alma.

2572

ARLINDO 
CRISÓSTOMO 

DOS PRAZERES 
MACHEL

FALECEU
O Bastonário, membros da Mesa da Assembleia Geral, Conse-
lho Jurisdicional, Conselho Nacional, Conselhos Provinciais, 
membros das diversas Comissões de Trabalho, advogados, 
advogados estagiários e colaboradores em geral da Ordem 
dos Advogados de Moçambique comunicam com profundo 
pesar e consternação o desaparecimento físico do Dr. ARLIN-
DO CRISÓSTOMO DOS PRAZERES MACHEL, advogado com 
Carteira Profissional nº 1126, ocorrido no dia 18/3/2022, vítima 
de doença. À família enlutada apresentam as mais sentidas 
condolências. Paz à sua alma.

2559

AMÓS ISAÍAS 
NHABANGUE

FALECEU
É com imensa tristeza que a 
família Nhabangue anuncia o 
desaparecimento físico do seu irmão, pai e avô 
AMÓS ISAÍAS NHABANGUE, ocorrido no dia 
18/3/2022, pelas 16.00 horas, cujo funeral se 
realiza amanhã, quarta-feira, dia 23/3/2022, pelas 
8.00 horas, na província de Gaza, no distrito de 
Chidenguele, sua terra natal, no cemitério fami-
liar, antecedido de velório, na Igreja São Marcos 
da Matola-700, hoje, terça-feira, dia 22/3/2022, 
pelas 9.00 horas. Paz à sua alma.

2544

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 

DO PAÍS OU MUNDO

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0



PUBLICIDADE

LOJA para comprar ou arrendar, na 
Rua Consiglieri Pedroso, procura-se. 
Contacto: 84-3824950.

2887

COWORK/Escritórios partilha-
dos: gabinetes, arrendam-se por 15 
000,00MT; mesas de trabalho por 8 
500,00MT; sala para reuniões, res-
taurantes, cabeleireiros e festas, tudo 
negociável, grátis: internet, recepção, 
limpeza, água e luz, transversal à Av. 
Mao Tsé-Tung, na Rua da Justiça. 
Contacto: 82-8945040, 84-5171252 ou 
87-8945040.

2768

37Terça-feira, 22 de Março de 2022

ARRENDA-SE

TIPO 2, com 2wc, suite, closet, clima-
tizada, cozinha americana, prontíssima 
a habitar, no B. Central, vende-se por 5 
000 000,00MT; tipo 2, num 2º andar, na 
Polana por 6 500 000,00MT; tipo 3, com 
3wc e cozinha montada, na Polana por 
9 500 000,00MT; tipo 2, num R/C, no 
Alto Maé por 4 500 000,00MT. Contacto: 
84-7036641 ou 82-4652500, Vulande.

2865

VIVENDA no Tchumene 1, dentro de 
condomínio, com 700m² de área coberta, 
6 quartos, anexo com ginásio, cozinha 
exterior, quarto com wc, garagem coberta 
para 2 carros e estacionamento para 10 
carros, vende-se. Contacto: 84-3026090.

2860

PROPRIEDADES de 20x30m e 20x40m, 
próximo da Circular, Muntanhana e Av. 
Dom Alexandre, num condomínio, no 
Habel Jafar, com água, luz e projecto 
de casa, vendem-se. Contacto: 86/84-
5130405.

2882

FLAT tipo 2, muito espaçosa, num 12º 
andar, no Alto Maé, em frente do INSS, 
vende-se por 2 500 000,00MT; tipo 3, 
num 5º andar, espaçosa, com 3wc, ele-
vador e parqueamento, no Alto Maé, por 
5000 000,00MT; tipo 2, espaçosa, num 3º 
andar, no B. Central por 4 500 000,00MT; 
tipo 3, num 6º andar, no Alto Maé por 4 
600 000,00MT. Contacto: 82-4433330 ou 
84-7234033, Nuvunga.

2762

CASA de madeira e zinco (velha), no 
Bairro Mincadjuine, atrás do campo do 
Mahafil, rua Matateu, vende-se por 1 200 
000,00; casa tipo 3, com tudo dentro, de-
pendência por cobrir, wc externa, tanque 
de água, num terreno 15x30, murado, no 
B. Laulane por 1 700 000,00MT. 

Contacto: 82-4433330 ou 84-7234033, 
Nuvunga.

2762

PROPRIEDADE 9,5 hectares na EN4, 
Tchumene, murado, vende-se por 1 
500 000USD; propriedade 50/50 na 
FACIM, Marracuene, murado por 1 500 
000,00MT; propriedade de 2 hectares, 
em Bobole, à beira da EN1 por 3 000 
000,00MT; propriedade 50/150 em Bob-
ole, à beira da EN1 por 3 000 000,00MT; 
casa tipo 3 em Magoanine-CMC por 4 
000 000,00MT. Contacto: 86-5926921 
ou 84-5926921.

2905

FLAT tipo 2, com 1wc, num 10º andar, 
na Polana, próximo ao Hospital Central, 
vende-se por 4 200 000,00MT; flat tipo 2 
mais um anexo, num 1º andar, na Polana 
por 8 500 000,00MT; flat tipo 3, num 
1º andar, na Malhangalene por 9 000 
000,00MT. Flats espaçosas. Contacto: 
82-4408420.

2918

FLATS: tipo 4, num 6º andar com el-
evadores novos, 3wc e parqueamento, 
no Bairro Polana, vende-se por 8 500 
000,00MT; tipo 3, num 5º andar com 
elevador 24 horas, 3wc e parquea-
mento, no Bairro do Alto Maé por 5 000 
000,00MT; tipo 2+1, num 3º andar, luxu-
osa, com parqueamento, no Alto Maé por 
4 500 000,00MT, negociáveis. Contacto: 
84-2194513, Sr. Missasse.

2920

FLAT tipo 2, espaçosa, num 4º andar, no 
Bairro Central, próximo à Ronil, vende-
se por 4 000 000,00MT; apartamento 
tipo 3, num R/C, num prédio pequeno, 
com garagem, no Bairro Central, Av. 
Olof Palme por 7 500 000,00MT. Temos 
várias opções ao preço. Para visitas: 
84-8121492 ou 87-9383889.

2927

VENDE-SE VENDE-SE

N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

PROCURA-SE

PRECISA-SE

CABELEIREIRA profissional, que 
saiba aplicar unhas de gel, acrílicas, 
fazer tranças, sobrancelhas, pentea-
dos, massagem, etc. Requisitos: Por-
tuguês e Inglês, experiência de 5 
anos, boa apresentação e habilidade 
de comunicação, precisa-se. Contacto: 
86/84-5130405.

2882

VIVENDA tipo 3, todos quartos suites, 
+ 1 anexo, toda mobilada, no Triunfo,
perto do Condomínio Vila Sol, arren-
da-se por 150 mil, negociáveis. Con-
tacto: 84-3824950.

2887

FLATS: todas no B. Polana: tipo 2, com 
1wc, próximo da U.P., arrenda-se por 
35 000,00MT; tipo 3, com 2wc, próximo 
da Cristal por 45 000,00MT; tipo 4, com 
3wc, próximo do Shopping Polana por 
75 000,00MT; vivenda tipo 5, com 3wc 
por 140 000,00MT. Flat tipo 3, com 3wc, 
no B. Polana, vende-se por 9 milhões 
de meticais. Contacto: 84-4310449.

2896 

FLAT tipo 2, num 1º andar, na Av. 
Eduardo Mondlane, Bairro Central, 
em perfeitas condições, arrenda-se 
por 30 000,00MT, sem intermediários. 
Contacto: 84-2050076.

2913

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL 
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE TETE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS

Nos termos do artigo 45, conjugado com os n.ºs 1 e 2, do artigo 33, do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços 
ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, o INSS - Delegação Provincial de Tete convida pessoas singulares ou colectivas interessadas e que reúnam os requisitos 
de elegibilidade a apresentarem propostas lacradas para os concursos abaixo:

Número do Concurso Objecto do Concurso
Modalidade 

Aplicada

Preço de 
Caderno de 

Encargos

Data e Hora 
Limite de 

Entrega das 
Propostas

Data da 
Abertura das 

Propostas

Validade 
das 

Propostas

Local de Concentração, Data e
Hora Para Visita das Instalações

N.º04/CL/INSS/DPT/
UGEA/070/2022

Demolição de escombros e remoção de entulho 
Concurso 
Limitado

1.000,00MT
4/4/2022
9.15 horas

4/4/2022
9.30 horas

120 dias
Delegação  Distrital de Moatize

Data: 25/3/2022, Pelas 10.30 horas

N.º05/CL/INSS/DPT/
UGEA/070/2022

Manutenção de edifícios e fornecimento de 
material de construção civil 

Concurso 
Limitado

1.000,00MT
4/4/2022

11.15 horas
4/4/2022

11.30 horas
120 dias

Cidade de Tete: 24/3/2022 
às 11.30 horas

Cahora Bassa:  24/3/2022 
às 14.30 horas

Vila Ulónguè:   25/3/2022 
às  11.30 horas

N.º06/CL/INSS/DPT/
UGEA/070/2022

Manutenção e reparação dos sistemas de 
climatização e de refrigeração e fornecimento 

de acessórios

Concurso 
Limitado

1.000,00MT
4/4/2022

13.15 horas
4/4/2022

13.30 horas
120 dias

Não Aplicável

N.º07/CL/INSS/DPT/
UGEA/070/2022

Fornecimento de consumíveis de 
equipamentos periféricos

Concurso 
Limitado

1.000,00MT
5/4/2022
9.15 horas

5/4/2022
9.30 horas 120 dias

Não Aplicável

N.º08/CL/INSS/DPT/
UGEA/070/2022

Manutenção e reparação de geradores e 
fornecimento de peças

Concurso 
Limitado

1.000,00MT
5/4/2022

11.15 horas
5/4/2022

11.30 horas 120 dias
Não Aplicável

N.º09/CL/INSS/DPT/
UGEA/070/2022

Manutenção e reparação de viatura de marca 
Toyota Hilux e fornecimento de peças

Concurso 
Limitado

1.000,00MT
5/4/2022

11.15 horas
5/4/2022

11.30 horas 120 dias Não Aplicável

N.º10/CL/INSS/DPT/
UGEA/070/2022

Manutenção e reparação de viaturas de marca 
Ford Ranger e fornecimento de peças

Concurso 
Limitado

1.000,00MT
6/4/2022
9.15 horas

6/4/2022
9.30 horas 120 dias Não Aplicável

Tete, aos 16 de Março de 2022
Autoridade Competente

(Assinatura ilegível) 140

ANÚNCIO DE VAGA
Uma empresa do ramo avícola vem por este meio informar a todos os interessados que 
tem disponível uma vaga para Fiscal de Obras, na província de Nampula, com os seguintes 
requisitos:

a) Idade mínima de 25 anos de idade;
b) Possuir o grau de licenciatura em Engenharia Civil ou Ensino médio em Construção 

Civil; 
c) 3 (três) anos de experiência comprovada na construção de edifícios; e
d) Experiência na construção de aviários será uma vantagem.

Mais, informamos que as candidaturas deverão ser submetidas por via electrónica, até ao 

dia 20 de Março de 2022, para o email recrutamento.avider@gmail.com com a carta de 

apresentação e o CV actualizado em anexo, indicando no assunto a vaga para a qual concorre.

Nota: Apenas os candidatos pré-seleccionados serão contactados.

Com os melhores cumprimentos,

Maputo, aos 21 de Março de 2022

Os Recursos Humanos

(Ilegível)
2816

AVISO
O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos do artigo 27 
do Regulamento da Lei de Minas em vigor, aprovado pelo Decreto 
nº 31/2015, de 31 de Dezembro correm éditos de 30 (trinta) dias, 
a contar da segunda publicação no Jornal “Notícias”, chamando a 
quem se julgue com direito a opor-se que seja atribuída a Licença 
de Prospecção e Pesquisa número 10878L para Ferro e Minerais 
Associados, no distrito de Milange, na província da Zambézia, 
a favor do requerente POLYEX, LIMITADA, com as seguintes 
coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -15   47  30,00 36   07  0,00

2 -15   47  30,00 36   16  0,00

3 -15   54  10,00 36   16  0,00

4 -15   54  10,00 36   07  0,00

Maputo, aos 6/12/2021
O Director-Geral

Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)

2489

Leilão Online
A The Auctions Company realizará um leilão online de 
material diverso, tais como :

-Electrodomésticos, material de escritório, secretárias,
cadeiras e seus componentes, assim como fotocopiadoras,
impressoras, bombas de água e muito mais.

 Cadastre-se para licitar em www.vendicao.com

As visualizações serão todos os dias até 27 de Março. O 
leilão por sua vez terá início dos dias 28 a 30 de Março de 
2022.

Estamos localizados na actual Av. Engenheiro Carlos 
Morgado antiga Gago Coutinho, n.º 1970, R/C.

O nosso contacto é: 853384135 ou 844869880 

É   necessário  um  depósito  reembolsável  de  5000,00MT 
para licitar neste leilão. Faça um depósito nesta 
conta Millennium Bim. nº de acesso 675286065. NIB: 
0001.0000.0067.5286.06557 e nos envie o comprovante no 
whatsapp: +258853384135. email: 

vendicaoauctions@gmail.com
2840

Associação Juntos Rovuma

CONVOCATÓRIA
Nos termos conjugados dos artigos 16 e 17 dos Estatutos 
da Associação Juntos Rovuma; tem a honra de convocar 
V. Excia, membro da Associação, a participar na Reunião
de Assembleia Geral  Extraordinária,  a ter lugar no dia
31 de Março 2022, pelas 16.00 horas, na sua sede na
cidade de Nampula – Unidade Comunal Piloto, quarteirão 
27, casa nº 49 com um Único ponto de Agenda:

• Preenchimento de vaga a Membro do Conselho de
Direcção.

O Secretariado do Conselho de Administração

Joaquim Mateus Muholve
Nampula, aos 21 de Março de 2022 2924

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

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
3º CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO

Av. Vladimir Lenine, nº 1472 – 1º andar

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE 
MARIA ELVIRA HERMÍNIA DA COSTA

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e cinco de 
Fevereiro de dois mil e vinte e dois, exarada de folhas setenta e três a folhas 
setenta e cinco, do livro de notas para escrituras diversas número oitocentos e 
oitenta e cinco “D”, do Terceiro Cartório Notarial, perante ALDINA GUILHERMINA 
SAMUEL RUTUTO MOMADE, licenciada em Direito, Conservadora e Notária 
Superior, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de 
MARIA ELVIRA HERMÍNIA DA COSTA, solteira, natural de Maputo, residente 
que foi nesta cidade, filha de Joaquim da Costa Song e de Hermínia Catarina 
Soares da Costa.
Que ainda pela mesma escritura pública, foi declarado como único e universal 
herdeiro de todos os seus bens e direitos, seu filho HAING GUI DA COSTA SONG 
LAICE casado com Albertina Elka Paiva Pinto, sob o regime de comunhão de 
bens adquiridos, natural de Maputo, onde reside.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram ao declarado 
herdeiro ou com ele possam concorrer à sua sucessão.

Está Conforme
Maputo, aos 28 de Fevereiro de 2022

A Notária
(Ilegível)

2897

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO DA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
TERCEIRA CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL COM FUNÇÕES NOTARIAS

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE 
TOMÁS LUÍS JÚNIOR

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura outorgada no dia nove de Março de dois 
mil e vinte e dois, lavrada de folhas quarenta e um e quarenta e dois, do livro de notas para 
escrituras diversas número quarenta e um, traço “B”, da Terceira Conservatória do Registo Civil 
com Funções Notariais, perante mim, MARINELA EDITE DA SILVA MULHOVO, licenciada em 
Direito, Conservadora e Notária Superior, em exercício nesta Conservatória, foi lavrada uma 
Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de TOMÁS LUÍS JÚNIOR, de trinta e nove anos 
de idade, natural da Beira, no estado que era de solteiro, com última residência habitual em 
Mocimboa da Praia-sede, filho de Tomás Luís e de Amélia Cristovão, sem ter deixado testamento 
ou qualquer outra disposição da sua última vontade.
Que o falecido deixou como únicos e universais herdeiros dos seus bens, seus filhos: LUÍS 
TOMÁS, solteiro, menor, natural de Dondo e FRANCISCA TOMÁS LUÍS, solteira, menor, natural 
de Maputo, onde residem.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos declarados herdeiros ou com 
eles possam concorrer a esta sucessão.
Que da herança fazem parte bens imóveis e móveis.

Está Conforme
Maputo, aos 10 de Março de 2022

(Ilegível)
2909

APARTAMENTO espaçoso, tipo 3 
suite, com 2wc, cozinha moderna e 
espaçosa, num prédio pequeno, anexo 
com 1wc, garagem para 3 viaturas, no 
Bairro Sommerschield 1, vende-se por 
16 000 000,00MT; outro tipo 3, com 
2wc, num prédio pequeno, no Bairro 
Polana por 15 000 000,00MT. Para 
visitas: 84-8383889, 82-8121492 ou 
84-8121492.

2927

MORADIA geminada, num 1º andar, 
espaçosa, tipo 3, com 2wc, 2 salas, 
cozinha moderna, anexo tipo 2, com 
1wc, garagem para 7 viaturas, no Bair-
ro Polana, próximo do MIMOS, 24 de 
Julho, vende-se por 21 000 000,00MT. 
Para visitas: 84-8383889, 82-8121492, 
temos várias opções.

2927

SAIBA O QUE ACONTECE NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS DEDICA 
DIARIAMENTE UMA PÁGINA

À CIDADE DA BEIRA

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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PUBLICIDADE

CERCA de 30 adeptos de fu-
tebol foram detidos no último 
domingo, após confrontos du-
rante a visita do FUS Rabat ao 
Hassania, na estância balnear 
marroquina de Agadir. Na ten-
tativa de controlar a desordem, 
seis polícias ficaram feridos.

Fonte das autoridades 
marroquinas disse à agência 
EFE que 26 dos detidos são 
menores de idade e que há ain-
da outros 14 suspeitos de parti-
ciparem nos actos de violência 
durante o encontro da Liga de 
Marrocos que ficaram em li-
berdade condicional, após se-
rem presentes a tribunal.

Em 16 de Março, outros 42 
adeptos de futebol foram acu-
sados de associação criminosa 
igualmente por actos de van-
dalismo durante uma partida, 

O CONSELHO Mundial da 
Federação Internacional 
do Automóvel (FIA) deci-
diu manter os resultados 
do Grande Prémio de Abu 
Dhabi de Fórmula 1 de 2021, 
que resultou na conquista 
do título pelo holandês Max 
Verstappen (Red Bull).

Em comunicado divul-
gado recentemente, aque-
le órgão da FIA revelou as 
conclusões do relatório 
instaurado após o polémico 
final do Mundial de 2021, 
que apontam para “erro 
humano” do então direc-
tor de corrida, o australiano 
Michael Masi, que, contu-
do, “agiu de boa fé” de for-
ma a permitir que a corrida 
terminasse “com bandeira 
verde”, de acordo com o 
que é a vontade das equipas 
e pilotos.

Verstappen conquistou 
o seu primeiro título mun-
dial, ao vencer a derradei-
ra etapa da temporada de
2021, em Abu Dhabi, onde
ultrapassou o britânico
Lewis Hamilton (Mercedes)
na volta final, na sequência
da decisão do australiano
Michael Masi antecipar o
reinício da corrida após a
entrada do “safety car”.

O australiano foi afas-
tado do cargo de director 
das corridas de Fórmula 
1 no mês passado, sendo 
substituído pelo português 
Eduardo Freitas e pelo ale-
mão Niels Wittich, que vão 
desempenhar funções de 
forma alternada.

Verstappen e Hamilton 
chegaram à 22.ª prova de 

SEXTA NO RINGUE

Moçambique 
derrota Malawi

OS New Orleans Pelicans 
têm um plantel com pou-
ca visibilidade e estiveram 
sem o melhor jogador, Zion 
Williamson, durante toda 
a temporada. Brandon In-
gram, a outra estrela da 
equipa, também perdeu vá-
rios jogos. A equipa chegou 
a começar com 12 derrotas 
nos primeiros 13 jogos. E 
apesar de tudo isso… ainda 
conseguiram passar para 
nono no Oeste, e ultrapas-
sar os Los Angeles Lakers.

A equipa treinada por 
Willie Green ficou em 
nono lugar na Conferên-
cia Oeste ao vencer os 
Atlanta Hawks na noite 

de ontem (117-112). Agora 
tem o mesmo registo da 
formação californiana, 30 
vitórias e 41 derrotas, mas 
mantendo a vantagem 
nos confrontos directos.

Lakers e Pelicans ainda 
precisam de se enfrentar 
duas vezes até ao final da 
temporada regular. Estes 
duelos serão decisivos. Es-
pecialmente porque, tam-
bém os San Antonio Spurs 
continuam a pressio-
nar. Os Spurs estão a me-
nos de 3 vitórias de uma 
vaga para o “play-in”.

Uma curiosidade, caso 
os Pelicans terminem à 
frente dos Lakers… a es-

NBA

Poucos pensariam
mas Pelicans ultrapassaram Lakers

O
S  pugilistas mo-
çambicanos derro-
taram adversários 
do Malawi no últi-
mo domingo du-

rante a décima edição do 
torneio “Sexta no Ringue”, 
disputado na Cidade de 
Tete, envolvendo atletas de 
ambos sexos em várias ca-
tegorias.

O domínio dos anfi-
triões foi indiscutível e 
houve registo de três aban-
donos do ringue por par-
te dos visitantes devido à 
incapacidade física para 
continuar os combates. Em 
masculinos, na categoria 
de 48 kg, Yassine Nordine 
forçou o abandono de Mar-
tin Mwandira, para, nos 51 
kg, Ivo Gonçalves vencer 
Patson Ledson da mesma 
forma. Paulo Jorge derrotou 
Harvey Mkacha na catego-
ria de 63,5 kg e, por unani-
midade, Lázaro Comé der-

rotou Snowden Munhanje, 
na categoria de 67 kg. Nos 
85 kg, Albino Júlio superou 
Ibrahim Jafari.

No confronto entre mo-
çambicanos, 60 kg, Edson 
Cumbane perdeu diante de 
Elias Bonzo. Em femininos, 
a atleta olímpica Alcin-
da Panguana derrotou, por 
abandono do ringue, Esnat 
Jafari, nos 69 kg, enquanto 
Helena Bagao bateu Mpatso 
Matenzu por unanimidade 
do júri na categoria dos 51 
kg. No confronto interno 
dos 54 kg, Benilde Maca-
ringue venceu Natasha Maia 
na categoria de 54 kg, numa 
decisão dividida do júri.

“Sexta no Ringue” é 
uma iniciativa da Federa-
ção Moçambicana de Boxe 
e visa, nesta fase, preparar 
as selecções nacionais de 
ambos sexos para os cam-
peonatos regionais a terem 
lugar proximamente.

APÓS O POLÉMICO FINAL DO MUNDIAL-2021

FIA mantém título 
de Max Verstappen

HÁ SEIS POLÍCIAS FERIDOS

Desordem em jogo leva
30 detidos no Marrocos

2021 empatados, com 369,5 
pontos, com vantagem para 
o piloto da Red Bull no con-
fronto direto, tendo, na úl-
tima volta da prova de Abu
Dhabi assegurado o triunfo
- somado 395,5, mais oito
do que o rival da Mercedes.

Referir que Verstappen 
pôs termo ao domínio de 
Hamilton, sete vezes cam-
peão do mundo e vencedor 
dos quatro anteriores títu-
los (2008, 2014, 2015, 2017, 
2018, 2019 e 2020).

Agora, o relatório da FIA 
concluiu que o director de 
corrida mandou sair o “sa-
fety car” da pista sem ter 
cumprido uma volta extra, 
“como manda o regula-
mento desportivo (artigo 
48.12)”.

Também foi considerado 
que as decisões relativas ao 

“safety car” foram toma-
das tendo em consideração 
“conversas anteriores em 
que ficou claro que os in-
tervenientes (FIA, Fórmula 
1, equipas e pilotos) prefe-
riam acabar as provas com 
bandeira verde e não atrás 
do “safety car”, sempre que 
isso fosse seguro”.

No mesmo documento, 
citado pelo comunicado da 
FIA, os relatores conside-
ram que, “além do objetivo 
de terminar a corrida com 
bandeira verde, tal como 
em toda a época de 2021, o 
director de corrida estava 
a agir de boa-fé e a fazer o 
melhor que podia dadas 
as circunstâncias difíceis, 
sobretudo os constrangi-
mentos de tempo para to-
mar uma decisão e a intensa 
pressão das equipas”.

que resultaram em 126 feridos, 
103 dos quais polícias.

O Governo de Marrocos 

decidiu em 24 de Fevereiro 
reabrir os estádios ao público 
face à melhoria dos núme-

ros da pandemia de covid-19, 
após cerca de dois anos de de-
safios à porta fechada.

colha dos Los Angeles 
regressará a New Orleans 
se for uma das 10 melho-
res escolhas no próximo 
draft.
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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

Numa noite de due-
los escaldantes, na sex-
ta-feira, no Pavilhão da 
Universidade Eduardo 
Mondlane (UEM), o Ique-
bal cilindrou a Liga Des-
portiva por 6-0, resulta-
do de todo surpreendente 
pelos números. É ine-
gável que o Iquebal tem 
vindo a apresentar me-
lhor futsal neste regresso 
da modalidade após lon-
ga paragem, mas pouco 
se esperava da apatia dos 
“muçulmanos” em cam-
po.

Noutro clássico da 
ronda, também dispu-
tado na sexta-feira na 
UEM, o Atlético bateu 
Petromoc por claros 4-1. 
Mais do que triunfo dos 
“atléticos”, o resultado 
ajuda a explicar o mau 
momento que os “petro-
leiros”, um dos candida-
tos ao título, atravessam.

No sábado, já no Pa-

vilhão do Iquebal, o IS-
CIM e ADDECC não fo-
ram para além de um 
empate a quatro bolas, 
numa partida equilibra-
da e produtiva entre duas 
formações sem qualquer 
pressão.

Noutra partida dispu-
tada sábado, Jovens da 
Comunidade venceu a 
Gespetro por 7-4. Este foi 
o jogo com mais golos de
toda a ronda.

Iquebal passa a liderar 
com 12 pontos, mais três 
que Atlético, em segun-
do. O estreante ISCIM 
fecha o pódio com sete 
pontos, sendo, para já, a 
sensação da prova.

Devido ao número 
ímpar de equipas (nove), 
o Beula FC ficou de fora
nesta ronda.

Este certame decor-
re no sistema clássico de 
todos-contra-todos em 
uma única volta.

TELINHO, atacante do Costa 
do Sol e um dos jogadores mais 
experientes da Selecção nacio-
nal, foi o porta-voz do grupo 
ontem, tendo realçado que Mo-
çambique está em condições de 
ganhar os dois jogos que vai dis-
putar no Torneio Internacional 
de Nouakchott, dada as valên-
cias que a equipa nacional apre-

senta. Por outro lado, defende 
que vitórias nestas partidas se-
riam importantes para devolve-
rem a confiança aos “Mambas” 
tendo em vista as frentes que se 
avizinham em Junho e levantar 
o astral aos seus adeptos.

“Estamos mais soltos e ap-
tos para mudar o cenário negro 
de resultados. Temos de ganhar 

estes dois jogos,. Isso deixar-
-nos-ia mais coesos e con-
fiantes para as eliminatórias do
CAN-2023, em Junho. Temos
uma boa equipa, com jovens
talentosos e muitos jogadores
experientes. Penso que estamos 
em condições de sair daqui vi-
toriosos e moralizados”, ano-
tou.

“OPERAÇÕES” NÍGER E MAURITÂNIA

Toda “legião estrangeira”
no Magrebe excepto 
Dominguez
SÉRGIO MACUÁCUA, EM 

NOUAKCHOTT

À 
EXCEPÇÃO de Do-
minguez, todos 
os jogadores dos 
“Mambas”, esco-
lhidos pelo selec-

cionador nacional, Chiquinho 
Conde, já se encontram em 
Nouakchott e aptos para o jogo 
com o Níger, amanhã, naque-
le que será o primeiro dos dois 
desafios programados no tor-
neio internacional a decorrer 
no contexto da Data-FIFA.

Depois da chegada de 
Geny Catamo (Guimarães), na 
madrugada de ontem, e Regi-
naldo (Dínamo de Tirana, Al-
bânia), no período da tarde, 
esta manhã desembarcaram 
em Nouakchott mais seis joga-
dores, nomeadamente Zaina-
dine, Clésio (Marítimo), Bruno 
(Chaves), Reinildo (Atlético 
Madrid), Mexer (Bordéus) e 
Luís Miquissone, o único do 
grupo que actua em África, 
pelo Al Ahly do Egipto. 

Devido à chegada tardia 
à capital da Mauritânia, Re-
ginaldo não foi a tempo de se 
treinar ontem, mas Geny, que 
desembarcou à madrugada 
juntamente com o vice-presi-
dente da Federação Moçambi-
cana de Futebol (FMF) para as 
selecções nacionais, Martinho 
Macuana (Paíto), foi a tem-
po de se juntar ao grupo para 
treinar.

O capitão Dominguez só 

chega à Mauritânia na ma-
drugada de amanhã (1.45hora 
local) e, certamente, que não 
irá a tempo de se treinar antes 
do embate com o Níger. En-
tretanto, ontem, já com 14 jo-
gadores, o seleccionador na-
cional adjunto, Tiago Matos, 
voltou a puxar pelo suporte de 

posse de bola, ensaio de joga-
das ofensivas e o contra-ata-
que. A ideia é transformar os 
“Mambas” numa equipa do-
minante e letal na finalização.

“Avaliamos positivamen-
te o nível de assimilação dos 
conteúdos dos treinos por 
parte dos jogadores nestes 

dois dias, apesar do cansa-
ço mostraram-se disponíveis 
e motivados, o que é muito 
importante. Nestes treinos 
puxamos mais pelos aspectos 
ofensivos, domínio e finali-
zação, também o contra-ata-
que. Olhando para as carac-
terísticas dos jogadores que 

TELINHO, JOGADOR DA SELECÇÃO NACIONAL

Estamos em condições
de ganhar os dois jogos

Dominguez é esperado em Nouakchott para o primeiro jogo com Níger

FUTSAL NA CAPITAL

Iquebal e Atlético cilindram rivais

O GRUPO Desportivo 
Iquebal e o Atlético Mo-
çambique passaram com 
distinção nos testes de 

fogo que tinham na quar-
ta jornada do Torneio de 
Abertura de Futsal da ci-
dade de Maputo que de-

correu no fim-de-sema-
na, ao golearem a Liga e 
a Petromoc, respectiva-
mente.

tínhamos nestes dois dias, 
pensamos que esses eram os 
conteúdos mais adequados”, 
descreveu Tiago Matos.

Acrescentou que a chegada 
a “conta-gota” dos “estran-
geiros” atrapalha um pouco, 
mas não se pode cruzar os 
braços.

“Tivemos de trabalhar 
inicialmente com os que 
já estavam cá, à espera dos 
outros. Foi neste contexto 
que introduzimos conteúdos 
mais pequenos e localizados, 
sendo que com todos já dis-
poníveis (como será no trei-
no de hoje) iremos dar maté-
rias mais gerais e viradas para 
o jogo colectivo”, esclareceu.

O técnico espera um bom
teste com o Níger, uma se-
lecção que está na Mauritânia 
desde ontem e já analisada 
pelo nosso “scouting”.

“Já observámos este ad-
versário. Tem jogadores 
possantes, com velocidade 
e criativos individualmen-
te. Temos de estar atentos e 
concentrados durante o jogo 
para contrariar isso”, cons-
tatou.

Moçambique e Níger me-
dem forças amanhã, a par-
tir das 19.00 horas locais, 
21.00horas em Maputo. Será 
o terceiro duelo entre ambas
as selecções, depois do duplo
confronto em 2014 nas elimi-
natórias de acesso ao CAN-
2015 que terminou empatado
a uma bola.

ÚLTIMA HORA

Chiquinho ausente
no duelo com Níger!
O SELECCIONADOR nacional, Chiquinho Conde, 
será o grande ausente no banco técnico no duelo 
com o Níger, amanhã, em Nouakchott, pelo facto 
de estar em Portugal a participar de um fórum de 
treinadores profissionais de futebol que decorre em 
Leiria.

O evento arrancou ontem e termina hoje, sendo 
que só amanhã o seleccionador nacional deverá ini-
ciar a viagem até à Mauritânia com previsão de che-
gada à madrugada de quinta-feira, portanto, depois 
do jogo com os nigerinos. 

Em Nouakchott, só restará a Chiquinho Conde 
preparar e dirigir os “Mambas” no embate de sába-
do contra a anfitriã Mauritânia, naquele que será o 
primeiro jogo de sempre dos “Mambas” com os ma-
grebinos. 

O FERROVIÁRIO de Maputo vai 
iniciar hoje a defesa do título de 
campeão nacional de basquete-
bol sénior masculino defrontan-
do a Universidade Pedagógica 
(UP), na primeira jornada do 
Grupo “A” da Liga MOZAL.

Os “locomotivas”, no-
vamente orientados pelo ex-
periente Carlos Aik, apre-
sentaram-se furos abaixo no 
Campeonato da Cidade de Ma-
puto e perderam o título para 
o rival Costa do Sol. Para a Liga
Moçambicana de Basquetebol
(LMB), os “locomotivas” de Ma-
puto apostaram em Kapri Dean
Alston e Jelan Miguel Kendrick,
sendo que este último já traba-
lhou às ordens de Carlos Aik no
torneio de preparação para Liga
Mozal. Com altura de 2,01m, o
extremo norte-americano jo-
gou em 2020 pelo Los Mochis
do México, onde teve uma mé-
dia de 21 pontos por jogo, 6 nos
ressaltos e 4 nas assistências. A
sua percentagem na linha dos
três pontos foi de 12.5. Além dos
EUA e México, o americano teve 
passagem por Canadá.

Noutro desafio desta série, 
o Ferroviário da Beira terá pela
frente o Maxaquene, apura-

do como vencedor da “poule” 
regional sul. Os beirenses pre-
tendem conquistar a prova para 
regressar à Basketball Africa 
League (BAL), onde foram eli-
minados da fase regular semana 
passada.

O Ferroviário da Beira ga-
rantiu a continuidade de dois 
reforços que estiveram na BAL 
nomeadamente, o base ameri-
cano William Perry e o extremo 
Jermell Kennedy, já familiariza-
dos com o basquetebol moçam-
bicano e africano. Estiveram nas 
provas internas e regionais de 
apuramento à BAL e, recente-
mente, na fase final. 

COSTA DO SOL
SONHA ALTO

O Costa do Sol é, à parti-
da, o conjunto mais forte do 
Grupo “B” e hoje vai jogar com 
Conselho Municipal da Bei-
ra, enquanto noutra partida A 
Politécnica vai bater-se com a 
União Juvenil Napipine.

A fase regular será disputa-
da no sistema de todos contra 
todos em duas voltas e os dois 
primeiros classificados de cada 
grupo apuram-se directamen-
te às meias-finais. Os últimos 

lugares lutam pela definição 
do sétimo e oitavo, logo após 
a segunda volta. Depois ha-
verá cruzamento do segundo 
do Grupo “A” com terceiro do 
Grupo “B” e terceiro do Grupo 
“A” contra segundo do Grupo 
“B” para juntamente com os 
vencedores desses jogos e ven-
cedores dos grupos fazer-se às 
meias-finais (à melhor de 3) de 
onde surgirão os finalistas para 
a final à melhor de 5.

Notar que, foram automa-
ticamente classificadas para 
a presente edição, em função 
do “Nacional” de 2019, as se-
guintes equipas: Ferroviário de 
Maputo, Costa do Sol, Ferro-
viário da Beira, A Politécnica e 
Universidade Pedagógica. En-
tretanto, outras três foram en-
contradas por via das “poules” 
de apuramento: União Juvenil 
de Napipine de Nampula (zona 
norte), Clube Desportivo Mu-
nicipal da Beira (zona centro) e 
Maxaquene (zona Sul).

A 12.ª edição da Liga MO-
ZAL deveria ter se realizado no 
ano passado, mas foi adiada de-
vido a pandemia da Covid-19. 
A disputa da mesma prolongar-
-se-á até 10 de Abril de 2022.

LIGA MOZAL EM BASQUETEBOL

Fer. Maputo inicia hoje 
defesa do título contra UP

O PUGILISTA profissional 
moçambicano Bernardo 
Marrime, radicado na Ir-
landa desde os 12 anos de 
idade, vai protagonizar na 
noite desta sexta-feira, no 
Exchange Square, em Bed-
ford, o seu terceiro comba-
te desde que deixou de ser 
pugilista amador em 2020, 
devendo, entre hoje e ama-
nhã, conhecer o seu adver-
sário.

“Ainda não conheço o 
meu adversário, mas isso 
não importa. Independen-
temente de quem me apa-
recer pela frente estarei 
preparado para o enfrentar. 
Estou excitado e com sede 
de subir ao ringue, porque 
venho-me preparando há 
mas de três meses. Eu sou 
um machangana destemido 

Bernardo Marrime combate
sexta-feira no Reino Unido

e quem for assistir o com-
bate vai testemunhar isso”, 
disse Bernardo Marrime, 
também conhecido por 
King Cobra.

O pugilista, de 27 anos 
de idade, vai ao terceiro 
combate profissional sem 
derrota, depois de ter-se 
estreado com vitória em 
2020, frente a Lee Hallett, 
registando, no ano passado, 
mais uma vitória sobre Jacob 
Gabriel, ambas por pontos. 
É sua aposta, na sexta-feira, 
manter a invencibilidade 
na sua carreira, iniciada há 
mais de 15 anos, e que desde 

2020 tem sido prejudicada 
pela covid-19, com várias 
paragens.

Refira-se que este va-
lioso pugilista já represen-
tou Moçambique em vá-
rias ocasiões no continente 
africano e fora dele, sendo 
o ponto mais alto quan-
do competiu nos Jogos da
Commonwealth, em 2014,
onde uma decisão polémica
dos juízes impediu-o de se
qualificar à final do torneio
de boxe, revoltando grande
parte do público presente
no Scottish Exhibition and
Conference Centre.
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Todos podemos apanhar a Covid-19, não 
importa a idade, a raça e principalmente 

onde vivemos

Q
UASE 500 milhões de 
pessoas em África vi-
vem sem segurança da 
água e apenas 13 dos 
54 países do conti-

nente têm um “nível modera-
do” de segurança dos recursos 
hídricos e dos sistemas sanitá-
rios, revela um estudo ontem 
publicado.

O levantamento, o primei-
ro sobre a segurança da água 
em África, foi feito pelo Institu-
to para a Água, o Meio Ambien-
te e a Saúde (INWEH, na sigla 
em inglês), da Universidade das 
Nações Unidas, com sede no 
Canadá,  e divulgado na véspe-
ra do Dia Mundial da Água, que 
se assinala hoje, 22 de Março. 

Segundo o relatório, a de-
finição de segurança da água 
das Nações Unidas é “a capa-
cidade de uma população de 
garantir o acesso sustentável 
a quantidades adequadas de 

água com qualidade aceitável 
para sustentar a subsistência, o 
bem-estar humano e o desen-
volvimento socioeconómico, 
para garantir a protecção da 
poluição da água e desastres 
relacionados com a água e para 
preservar os ecossistemas num 
clima de paz e estabilidade po-
lítica”.

Os investigadores avalia-
ram a segurança da água nos 54 
países africanos através de 10 
indicadores, nomeadamente 
a disponibilidade de água po-
tável, o acesso ao saneamento, 
indicadores de saúde e higiene 
ou qualidade do líquido.

A investigação conclui que 
nenhum país ou região africa-
na alcança o nível de segurança 
da água mais alto - “modelo” 
- nem sequer o nível seguinte -
“eficaz”.

Com excepção do Egip-
to, nenhum país alcança os 70 

pontos em 100 em segurança 
da água e apenas 13 estão no ní-
vel “modesto”.

Mais de um terço dos paí-
ses africanos estão no nível mais 
baixo de segurança da água – 
“emergente” –, sendo que to-
dos esses 19 países, onde vivem 
quase 500 milhões de pessoas, 
têm níveis de segurança da água 
abaixo de 45 pontos em 100.

Além disso, os autores do es-
tudo concluem que as melhorias 
registadas na segurança da água 
nos últimos três a cinco anos fo-
ram poucas, com apenas 29 paí-
ses a registarem algum progres-
so, contra 25 que não registaram 
qualquer avanço.

Segundo o “ranking” do 
INWEH, o Egipto, o Botswana, 
o Gabão, as ilhas Maurícias e a
Tunísia são os países com maior
segurança da água, enquanto a
Somália, o Chade e o Níger são os
piores. (LUSA)

Funcionários do TS 
angolano em greve 
OS funcionários judiciais do Tribunal Supremo (TS) de Ango-
la iniciaram ontem, em Luanda, uma greve de duas semanas 
para reclamar uma equiparação salarial com os seus colegas 
de tribunais superiores, concentrando-se na manhã de on-
tem em frente àquela instituição. Em declarações à agência 
Lusa, o coordenador da Comissão de Instalação do Sindicato 
dos Funcionários Judiciais do Tribunal Supremo, Domingos 
Feca, afirmou que, no início da concentração dos funcioná-
rios, houve tentativa de impedimento, com a presença de 
polícias, situação que foi posteriormente ultrapassada. O sin-
dicalista avaliava em cerca de 85% o nível de adesão à greve.

Presidenciais timorenses 
têm segunda volta 
JOSÉ Ramos-Horta venceu a primeira volta das eleições pre-
sidenciais de sábado em Timor-Leste, com 301.481 votos 
(46,58%), o que obriga à realização de uma segunda, segun-
do resultados finais provisórios. Dados do Secretariado Téc-
nico de Administração Eleitoral (STAE) – confirmados pela 
Comissão Nacional de Eleições (CNE) – mostram que o ac-
tual Chefe de Estado timorense, Francisco Guterres Lú-Olo, 
foi segundo, com 143.408 votos (22,16%). Em terceiro ficou 
a actual vice-primeira-ministra, Armanda Berta dos Santos, 
com 56.289 votos (8,7%). Assim, Ramos-Horta e Lú-Olo vão 
disputar a segunda volta em 19 de Abril.

Israel deseja mudança 
de regime no Irão 
O PRIMEIRO-MINISTRO de Israel, que considera o Irão como 
o principal inimigo, desejou aos iranianos, no domingo, uma
mudança de regime político, por ocasião do Nowruz, o ano 
novo iraniano. “Norouz significa ‘novo dia’ e é o meu maior 
desejo para vós, iranianos, que vejam um novo dia, um dia de 
liberdade do cruel regime iraniano”, declarou Naftali Benne-
tt, numa mensagem vídeo, em inglês, difundida pelo gabine-
te do chefe do Governo israelita. “Israelitas e iranianos, temos 
tanto em comum: somos dois povos dinâmicos com histórias 
antigas e culturas ricas e que aspiram a um futuro melhor”, 
acrescentou o primeiro-ministro, contrário a um regresso ao 
acordo de 2015 sobre o programa nuclear do Irão. 

Mediador deixa  
Bamaco sem acordo
O MEDIADOR da CEDEAO para o Mali, o ex-Presiden-
te nigeriano Goodluck Jonathan, deixou no domingo 
Bamaco sem que a junta militar apontasse uma data 
para o regresso dos civis ao poder, segundo fontes da 
delegação e dos militares. A junta militar declarou-
-se “a favor de uma transição que dure bem menos de
quatro anos”, disse à AFP uma fonte maliana próxima
das negociações com a Comunidade Económica dos
Estados da África Ocidental (CEDEAO), sem especifi-
car uma data. A última proposta feita pela junta militar 
à CEDEAO, durante a última cimeira da organização
dedicada à questão no início de Fevereiro em Acra, foi
uma transição de quatro anos.

Houthis ameaçam 
fornecimento de petróleo
A ARÁBIA Saudita, o maior exportador de petróleo do 
mundo, alertou ontem que os ataques de rebeldes ie-
menitas às suas instalações petrolíferas representam 
uma “ameaça directa” ao fornecimento global. Num 
comunicado, o Ministério das Relações Exteriores afir-
ma que a Arábia Saudita “não terá responsabilidade” 
se houver escassez de suprimentos devido a ataques 
dos rebeldes Houthis, em uma “ameaça directa à se-
gurança do fornecimento de petróleo em circunstân-
cias extremamente delicadas para os mercados mun-
diais de energia”. O país reconheceu no domingo uma 
queda temporária na produção depois que os Houthis 
atacaram uma refinaria com um drone e pediu a co-
munidade internacional a “manter-se firme” contra 
os insurgentes iemenitas.

País de Gales proíbe 
castigos corporais  
contra crianças
O PAÍS de Gales, no Reino Unido, proíbe a partir de 
hoje todos os castigos corporais a crianças, como já 
acontece na Escócia. Bater ou mesmo empurrar uma 
criança é agora considerado agressão, segundo uma 
lei que entrou ontem em vigor. Uma bofetada era an-
teriormente tolerada se representasse uma “punição 
razoável”, como ainda o é no resto do reino Unido, 
nomeadamente na  Inglaterra e na Irlanda do Norte. 
A avaliação da palavra “razoável” depende de factores 
como a marca deixada pelo castigo. Mais de 60 países 
do mundo dispõem de leis contra qualquer punição fí-
sica contra as crianças.

O LÍDER da Plataforma dos Movimentos So-
ciais da Guiné-Bissau, espaço que reagrupa 
15 organizações, questionou ontem o papel 
da Comunidade dos Países de Língua Portu-
guesa (CPLP) e de Portugal “perante a crise 
política” no país.

Em conferência de imprensa no Largo 
dos Mártires de Pindjiguiti, em Bissau, Ger-
milde Malaca questionou se a organização 
lusófona e Portugal “vão continuar sem di-
zer nada” perante o que afirmou serem “on-
das de raptos, espancamentos e proibições” 
no país.

Ladeado por líderes de organizações 
que compõem a Plataforma de Movimen-
tos Sociais, Germilde Malaca defendeu que 
a Guiné-Bissau, sendo parte da CPLP, não 
pode ser vista “como uma ilha” no cumpri-
mento de normas internacionais, observou.

“Esta comunidade é regida por um con-
junto de princípios, valores e regras que 
vigoram num Estado de Direito Democrá-
tico. Então não podem ficar aí a assistir a 
essas barbaridades que estão a acontecer 
no nosso país como se nada fosse”, afirmou 
Malaca.

O activista considerou ainda que a CPLP 
deve condenar os espancamentos, raptos 
de cidadãos, bem como a proibição de li-
berdade de reunião de partidos políticos, 
sob pena de ser rotulada de incoerente.

O líder da PMS questionou também se 
Portugal “vai continuar com a sua passivi-
dade” perante o que diz serem ilegalidades 
na Guiné-Bissau ou vai tomar uma posição 
“como tem feito nos outros países”.

Ao nível interno, o activista instou as au-
toridades, nomeadamente a Polícia Judiciá-
ria e Ministério Público e o Ministério do In-
terior (que coordena as polícias), a pararem 
com os raptos e espancamentos de cidadãos 
e ainda a descobrirem os actores daqueles 
actos.

Nos últimos dias, pelo menos dois acti-
vistas políticos, ambos ligados ao Partido 
Africano da Independência da Guiné e Cabo 
Verde (PAIGC), foram raptados e espancados 
por pessoas desconhecidas.

O PAIGC tem a sua sede ocupada pela Po-
lícia, impedindo a entrada de militantes, na 
sequência de uma ordem judicial que o par-
tido diz ser ilegal. (LUSA)

UM Boeing 737-800 da companhia 
aérea chinesa China Eastern Airlines 
com 132 pessoas a bordo caiu on-
tem em montanhas no sudoeste da 
China durante um voo doméstico. 
A  imprensa local avançava que as 
equipas de resgate não encontraram 
nenhum sinal de sobreviventes.

O avião voava da cidade de Kun-
ming, capital da província de Yun-

nan, para Guangzhou, capital de 
Guangdong, que faz fronteira com 
Hong Kong.

Não havia nenhuma informação 
sobre as causas do acidente.

“Pode confirmar que o avião 
caiu”, disse a China Eastern Airlines 
numa declaração na qual também 
deu detalhes sobre uma linha direc-
ta para parentes dos que estavam a 

bordo.
A imprensa local citou uma au-

toridade de resgate afirmando que 
o avião se havia desintegrado e cau-
sado incêndio. O “People’s Daily”
citou um funcionário do departa-
mento de combate a incêndios da
província que disse que não havia
sinais de vida entre os destroços es-
palhados.

A aeronave, com 123 passageiros 
e nove tripulantes a bordo, perdeu 
contacto com a cidade de Wuzhou, 
disseram a Administração de Avia-
ção Civil da China (CAAC) e a com-
panhia aérea.

O voo saiu de Kunming às 13:11 
horas locais (7:00 horas em Maputo), 
segundo os dados do FlightRadar24, e 
deveria aterrar em Guangzhou às 15:05 

horas locais (9:05 horas em Maputo).
Os dados meteorológicos on-line 

mostravam boa visibilidade em Wu-
zhou no momento do acidente.

O Presidente da China, Xi Jinping, 
pediu que os investigadores determi-
nem as causas do acidente o mais rá-
pido possível para garantir a seguran-
ça “absoluta” da aviação, informou a 
emissora estadual CCTV. (SWISSINFO)

DIVERSAS organizações independentistas do Saha-
ra Ocidental consideraram ontem “uma traição” a 
alteração da posição de Espanha no conflito, ale-
gando que Madrid já não constitui uma parte con-
fiável num processo que tem sido acompanhado 
pela ONU.

Na ex-colónia espanhola existem diversas asso-
ciações defensoras do direito de autodeterminação 
do povo saharaui, que têm denunciado as violações 
de direitos humanos contra os activistas indepen-
dentistas no território e defendem a activação de 
um mecanismo da ONU que assegure esses direitos.

Segundo o activista Ali Salem Tamek, membro 
do Colectivo dos Defensores Saharauis de Direi-
tos Humanos (CODESA), uma das principais ONG 
saharauis no território, citado pela agência noticiosa 
Efe, a Espanha com a sua nova posição “atraiçoou 
pela segunda vez o povo saharaui após os acordos de 
14 de Novembro de 1975”.

O activista referia-se ao designado Acordo Tri-
partido de Madrid, assinado entre Espanha, Marro-
cos e a Mauritânia, após a Marcha Verde, e que divi-

dia o território entre estes dois últimos países.
Em paralelo, a Associação de Vítimas Canárias 

do Terrorismo (ACAVITE) pediu ontem aos mi-
nistros dos Negócios Estrangeiros de Espanha e de 
Marrocos, José Manuel Albares e Nasser Bourita, que 
apresentem uma solução “de uma vez por todas” às 
vítimas da Frente Polisário, ao considerarem que 
“sem elas não se pode virar a página” do conflito no 
Sahara.

Em comunicado, a ACAVITE refere-se ao novo 
cenário aberto pela decisão do Governo de Espa-
nha de apoiar a proposta de Marrocos de oferecer ao 
Sahara Ocidental o estatuto de uma região autóno-
ma no interior do país magrebino.

Espanha, que ainda é considerada a potência 
administrativa colonial do Sahara ocidental des-
de que abandonou o território, em 1975, defendeu 
durante muito tempo que o controlo de Marrocos 
sobre o Sahara Ocidental era uma ocupação e que 
a realização de um referendo patrocinado pela ONU 
deveria ser a forma de decidir a descolonização do 
território. (LUSA)

QUASE um em cada dois sudaneses pode vir a 
passar forme este ano por efeito da guerra entre a 
Rússia e a Ucrânia, os principais exportadores de 
trigo para o Sudão, alerta David Wright, da orga-
nização Save the Children.

No final do ano em curso, alertou o chefe de 
operações da organização não-governamental em 
declarações à agência France-Presse, “20 milhões 
de pessoas estarão em insegurança alimentar” dos 
45 milhões de sudaneses. 

Wright chamou atenção para o facto de “86 a 
87% do trigo consumido no país” ser provenien-

te da Rússia e da Ucrânia, e que a guerra entre os 
dois países fez com que os preços mundiais do ce-
real ultrapassassem os recordes estabelecidos em 
2008, o que na altura esteve na origem de motins 
em protestos contra a fome.

De acordo com a Organização das Nações Uni-
das (ONU), um em cada três sudaneses necessita 
de ajuda humanitária no país, onde a inflacção se 
aproxima dos 260%, a moeda está em queda livre 
e o preço do pão aumentou 10 vezes desde o gol-
pe militar de 25 de Outubro de 2021, que privou o 
país do apoio político e económico internacional.

De um dia para o outro, o Estado sudanês 
perdeu 40% das suas receitas: o Banco Mundial 
suspendeu dois mil milhões de dólares (127,7 
mil milhões de meticais) em ajudas e os Estados 
Unidos 700 milhões de dólares ( 44,7 milhões de 
meticais).

Pior ainda, Washington, que tinha enviado 
300 mil toneladas de trigo em 2021, não enviará 
as 400 mil prometidas em 2022.

“A combinação de todos estes aconteci-
mentos” levará à “grave deterioração de uma 
situação que já não era boa”, afirmou Wright.

Neste contexto, as famílias sudanesas po-
dem vir a “recorrer a más estratégias de sobre-
vivência” tais como levarem os filhos a abando-
nar a escola, recorrerem ao trabalho infantil ou 
forçarem o casamento de raparigas adolescen-
tes.

O Sudão é já um dos países com pior de-
sempenho escolar no mundo árabe, com taxas 
de matrícula no ensino primário na ordem dos 
76%, mas de apenas 28% no secundário, de 
acordo com o Fundo das Nações Unidas para a 
Infância (UNICEF). (LUSA)

Quase 500 milhões de africanos 
vivem sem segurança da água

Apenas 13 dos 54 países africanos têm um “nível moderado” de segurança da água

GUINÉ-BISSAU OCUPAÇÃO DO SAHARA OCIDENTAL

Movimentos sociais
questionam CPLP e Portugal

Alteração da posição 
de Espanha 
considerada “traição” 

SEM SINAL DE SOBREVIVENTES

GUERRA NA UCRÂNIA

Avião com 132 pessoas a bordo cai no sudoeste da China

Conflito pode lançar Sudão para uma crise alimentar severa
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