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

M
AIS cinco pessoas 
perderam a vida 
e 2068 testaram 
positivo para a Co-
vid-19, segundo 

dados avançados ontem pelas 
autoridades sanitárias do país.

O Ministério da Saúde (MI-
SAU) explica, em comunicado 
partilhado ontem com os ór-
gãos de comunicação social, 
que as mortes foram notifica-
das entre domingo e ontem, 
todas na cidade de Maputo. 

Entre os perecidos constam 
três indivíduos do sexo mas-
culino de 28, 41 e 43 anos, e 
dois do sexo feminino de 42 e 
77 anos. 

Os 2068 infectados foram 
notificados entre segunda-
-feira e ontem e resultam de
6001 testes efectuados. A ca-
pital do país concentra o maior 
número de casos, com 860 in-
fectados, seguida da provín-
cia de Maputo, com 521, Gaza
(238), Inhambane (229) e Ma-

nica (143). Constam nestas es-
tatísticas 41 estrangeiros e 204 
crianças de zero aos 14 anos. 

Ainda entre segunda-fei-
ra e ontem 29 doentes foram 
internadas por complicações 
ligadas à Covid-19, das quais 
24 na cidade de Maputo, e 
concedida alta hospitalar a 11 
pacientes. Com este quadro, 
o país contabiliza actualmen-
te 77 enfermos internados nos
centros de tratamento da Co-
vid-19, a maioria das quais na

cidade de Maputo.
O documento do MISAU 

refere ainda que no período 
em referência 33 pessoas fo-
ram declaradas recuperadas 
da doença, sendo 32 em Gaza 
e um na Zambézia, elevando 
para 150.517 o cumulativo dos 
que se viram livres da enfer-
midade. 

Assim, o número de casos 
activos aumentou de 8017 na 
segunda-feira para 10.047 on-
tem. 

MOCAMBIQUE e o Fundo Mo-
netário Internacional (FMI) vão 
começar, no próximo mês, nego-
ciações sobre um Programa de Fi-
nanciamento Ampliado, segundo 
anunciou ontem a instituição fi-
nanceira multilateral, no fim de 
uma visita ao país.

“As discussões sobre o apoio 
ao programa do Governo, através 
de um Programa de Financia-
mento Ampliado, vão começar 
em breve. Um programa apoiado 
pelo fundo pode ajudar a aliviar 
as pressões financeiras num con-
texto de recuperação económica, 
apoiar a agenda das autorida-
des na redução da pobreza e na 
restauração de um crescimento 
equitativo e sustentável”, lê-se 
no comunicado difundido na ma-
nhã de ontem em Washington.

Publicado no final da visita ao 
país e assinado por Álvaro Piris, o 
documento salienta que um apoio 
financeiro do fundo ajudaria tam-
bém a canalizar financiamento 
adicional e aponta que “a equipa 
técnica (do Fundo) está pronta 
para começar as negociações no 
final de Janeiro de 2002, em linha 
com o calendário preferido das 
autoridades”.

O FMI estima que, depois da 
contraição económica de 2020, 
Moçambique regista um cresci-
mento de 2,2 por cento este ano, 
com a inflação a ficar abaixo dos 
10%, depois de conhecer um au-
mento de 6,8% em Novembro 
face ao mesmo período do ano 
anterior.

No comunicado, o FMI diz 
que a perspectiva de evolução da 
economia moçambicana é domi-
nada pela produção de Gás Na-
tural Liquefeito, antevendo que 
o crescimento da economia das
restantes áreas além do gás fique
nos 4 por cento a longo prazo.

“O crescimento global vai su-
bir fortemente quando começar a 
produção de Gás Natural Lique-
feito, actualmente esperada para 
2023 e 2026”, afirma-se no co-
municado citado pela Lusa.

A pressão orçamental das vá-
rias crises que afectam o país, das 
alterações climáticas ao problema 
de insegurança no norte do país 
devido ao terrorismo, faz com que 
o endividamento seja uma inevi-
tabilidade.

“Com pouco financiamento 
concessional depois dos pacotes 
de apoio no seguimento da Co-

O GOVERNO moçambicano está a pre-
parar uma lei de alimentação escolar, 
como forma de estimular a permanên-
cia dos alunos por mais tempo no Ensi-
no Primário.

A ideia é propiciar a existência de 
uma linha de provisão de alimenta-
ção aos alunos e garantir que estes não 
desistam por causa da fome para de-
senvolverem actividades produtivas, 
como a agricultura e pastorícia.

Falando há dias no contexto da reu-
nião de balanço do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (PRONAE), na 
Ponta do Ouro, distrito de Matutuíne, 
província de Maputo, a Ministra da 
Educação e Desenvolvimento Huma-
no (MINEDH), Carmelita Namashulua, 
disse que a criação de tal dispositivo 
legal vai contribuir para a melhoria dos 
indicadores de desempenho escolar no 
Sistema Nacional de Educação, como o 
acesso, retenção, assiduidade e rendi-
mento escolar dos alunos e erradica-
ção da gravidez na adolescência e das 
uniões prematuras”.

Para a prossecução deste desidera-
to, as autoridades do sector da Educa-
ção consideram ser imperiosa a compra 
local dos produtos alimentares para 
garantir a sustentabilidade do Progra-
ma de Alimentação Escolar.

Para Namashulua, a ligação entre a 
Educação, Saúde, Nutrição e Agricul-
tura deve ser uma realidade exequível, 
dinâmica, eficiente e com benefícios 
para todos, pois só assim se cumprirá a 
missão de implementar a alimentação 
escolar de forma diversificada e nutri-
tiva.

“É imperativo privilegiar a aquisi-
ção dos produtos nacionais da agricul-
tura familiar”, defendeu a ministra.

A situação da fome e malnutrição 
é ainda problemática no país, onde 
um estudo realizado pelo Secretariado 
Técnico de Segurança Alimentar e Nu-
tricional (SETSAN) refere a existência 
de 1,9 milhões de pessoas afectadas 
pela insegurança alimentar.

Reconheceu que a persistência da 
fome, malnutrição e deficiências em 

micronutrientes podem ocasionar 
efeitos duradouros e irreversíveis no 
estado de saúde e na produtividade das 
pessoas.

Por isso, sublinhou, a alimentação 
escolar é uma óptima forma de canali-
zar nutrientes vitais para a criança des-
favorecida e motivar os pais a enviar os 
filhos à escola.

O Governo tem envidado esforços 
na organização dos camponeses para a 
produção de alimentos em qualidade e 
quantidade necessárias para o consu-
mo nas escolas.

Por outro lado, tem incentivado as 
escolas a criar também hortas para pro-
duzirem os produtos alimentares que 
necessitam para a confecção de comida 
nos estabelecimentos de ensino.

O PRONAE abrange actualmente 
201.113 alunos, em 340 escolas pri-
marias do Sistema Nacional de Edu-
cação. A implementação do programa 
conta com o apoio da Rússia, através 
do Programa Mundial de Alimentação 
(PMA).

O PRESIDENTE da República, 
Filipe Nyusi, descreveu ontem o 
coronel na reserva, Sérgio Viei-
ra, falecido na última quinta-
-feira, como um nacionalista e
defensor dos povos oprimidos
e escravizados pelo regime co-
lonial.

Falando na última homena-
gem ao nacionalista, cujos restos 
mortais foram a enterrar no Ce-
mitério de Lhanguene, o Chefe 
do Estado disse que ele fez parte 
de um grupo de moçambicanos 
que colocou os primeiros pilares 
e alicerces para a implantação 
do Estado e assumiu, com res-
ponsabilidade, vários cargos de 
chefia a si incumbidos.  

Segundo Nyusi, foi em re-
conhecimento da sua entrega à 
causa da pátria que faz com que 
a bandeira pela qual lutou esteja 
“hoje - 21 de Dezembro - a meia 
haste, em todo o território na-
cional e a cobrir a sua urna. 

Para o estadista moçambi-
cano, trata-se de um gesto que 
o Estado encontrou para home-
nagear este lendário veterano
da luta de libertação nacional,
“Não há e nunca haveria uma
medalha que pudesse honrar os
feitos de Sérgio Vieira”, salien-
tou.

Afirmou que a verdadeira 
homenagem para este embon-
deiro, nascido em Tete, em 1941, 
é guiar-se pelos princípios que 
defendeu, “Não adianta chorar 
hoje para depois promovermos 
o divisionismo, intrigas, injusti-
ças, racismo, ódio, corrupção e
a intolerância social e política”,
sublinhou.

Segundo o estadista, das 
conversas que travou com o Co-
ronel na Reserva e alguns dos 
seus companheiros de longa 

Cinco óbitos 
e 2068 positivos

PR enaltece feitos de Sérgio Vieira

marcha para a independência, 
não teve dúvidas de que ele 
dedicou toda a sua vida em be-
nefício do seu povo e de África, 
especialmente dos mais vul-
neráveis como os colonizados, 
escravizados, oprimidos e os 
injustiçados.

Considerou que o malogra-
do nunca conseguia ficar calado 
diante de injustiças ou do que 
ele achava errado. “Era (Sérgio 
Vieira) amigo dos seus amigos 
e tinha coragem de dizer não a 
alguém quando dissesse coisas 
com as quais ele não concorda-
va”, afirmou.

O mais alto magistrado da 
nação afirmou que Sérgio Viei-
ra estava convicto do lado em 
que estava e discutia ideias, 
defendia o patriotismo e a mo-
çambicanidade. Era advogado 
número um da liberdade de 

opinião e expressão, por isso 
não conseguia ser cúmplice do 
silêncio, quando achava que al-
guma coisa não estava a andar 
bem no país.

Segundo Nyusi, engana-se 
quem pense que Vieira já não 
tinha memória suficiente nos 
últimos tempos, revelando que 
em Novembro de 2020 recebeu 
uma carta do coronel na qual 
o aconselhava sobre diversas
matérias em prol do patriotis-
mo, boa governação, combate à
corrupção, bem-estar do povo
moçambicano e respeito aos
ideais do Pan-africanismo.

Referiu que das vezes em 
que o foi visitar na Clinica do 
Hospital Central de Maputo,  
quando estivesse consciente, 
Sérgio Vieira não parava de o 
aconselhar “para que nos fi-
zéssemos rodear de pessoas do 

bem e honestas e enfrentar a 
governação com muita cora-
gem”.

Dentre os cargos que assu-
miu, após a independência, em 
1975, Sérgio Vieira foi Governa-
dor do Banco de Moçambique, 
ministro da Administração In-
terna. Foi o primeiro director do 
Gabinete do Presidente da Re-
pública, entre 1975 a 1977, onde 
entre outras responsabilidades 
lidava com os países da Linha da 
Frente. Desempenhou também 
funções de deputado. 

O Presidente Nyusi lembrou 
que o nome de Sérgio Vieira faz 
parte de várias antologias de 
poesia, tais como Poetas Mo-
çambicanos (1962), Breve An-
tologia da Poesia de Moçambi-
que (1967), Poesia de Combate 
(1977) e No Ritmo dos Tantãs 
(1991).

Restos mortais de Sérgio Vieira foram ontem a enterrar no Cemitério de Lhanguene

País prepara estratégia 
de retenção de alunos na escola

Moçambique e FMI iniciam
negociações sobre financiamento

vid-19, em 2020, Moçambique 
dependeu fortemente dos bancos 
nacionais para o financiamento e 
com a procura por Obrigações do 
Tesouro a cair, as dívidas internas 
estão a emergir”, diz Alvaro Piris, 
salientando que apesar das medi-
das de contenção orçamental no 
orçamento para o próximo ano 
e da utilização da alocação dos 
Direitos Especiais de Saque, “vai 
ser preciso financiamento adicio-
nal”.

Será preciso, avisa, uma ac-

ção decisiva para a dívida conti-
nuar numa trajetória sustentável 
para reduzir vulnerabilidades e 
para libertar recursos para a des-
pesa prioritária.

O FMI considera que recursos 
orçamentais adicionais poderiam 
ser angariados através de refor-
mas na política fiscal, nomeada-
mente isenções ao IVA, com cui-
dado para minimizar o impacto 
nos agregados familiares mais 
vulneráveis e na gestão da receita 
fiscal.

Tolerância de ponto 
na sexta-feira
A MINISTRA do Trabalho e Segurança Social, Mar-
garida Talapa, concede tolerância de ponto a to-
dos os trabalhadores e funcionários públicos na 
sexta-feira, por ocasião do Natal e do Dia da Fa-
mília. Uma nota do Ministério do Trabalho e Se-
gurança Social indica, no entanto, que a medida 
não abrange os trabalhadores cuja natureza da sua 
actividade não permite interrupção no interesse 
do público, nos termos do regulamento das tole-
râncias de ponto em vigor. 

Nyusi promulga 
revisão do Código 
Comercial
O PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi, promul-
gou e mandou publicar a lei que prorroga o prazo da 
autorização legislativa para a revisão do Código Co-
mercial – Lei nº 1/2021, de 15 de Abril. A referida lei foi 
recentemente aprovada pela Assembleia da República 
e submetida ao Presidente da República para a pro-
mulgação, tendo o Chefe do Estado verificado que a 
mesma não contraria a Lei Fundamental. 

Este caderno faz parte da edição do Notícias de 22 de Dezembro de 2021, não podendo ser vendido separadamente 
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Se tiveres uma doença crónica como HIV, Hipertensão
ou Diabetes, continua  a ir às consultas e tomar a medicação

de forma regular

XAI-XAI

Uma urbe com meio 
século... e alguns milénios

NÃO há como falar deste ter-
ritório sem mencionar o me-
morável Império de Gaza 
(1821-1858), fundado por 
Soshangane (1821-1858), como 
fruto do M´fecane, um conflito 
despoletado entre a etnia zulu, 
em 1828, devido ao assassina-
to do rei Shaka (1773-1828), 
culminando com a invasão de 
grandes áreas da África Austral 
por exércitos nguni. 

Enquanto vigorava o Im-
pério de Gaza, nasceu o nome 
Xai-Xai e ainda nesta altura, 
concretamente em 1961, atra-
vés da Portaria nº 15.349, de 7 
de Outubro, a capital de Gaza, 
que se designava João Belo. 
Este nome (João Belo) foi dado 
em homenagem a um anti-
go administrador colonial. No 
entanto, a denominação foi al-
terada após a proclamação da 
independência nacional, e de-
pois foi elevada à categoria de 
cidade. Também já foi conhe-
cida como Vila Nova de Gaza e 

Chai-Chai.
Foi baptizada como Xai-

-Xai, explicou Abel Mazu-
ze, para prestar um tributo à
Ntxuwayivi Ndlamini (Ntxayi
Ntxayi), que no Baixo Limpopo 
representava o Estado de Gaza, 
governado pelo tio e último
rei do império, Ngungunhane
(1650-1906).

O pesquisador referiu que 
ir a este território era como ex-
plorar as terras de Ntxuwayivi, 
sendo Xai-Xai resultado de 
uma grafia portuguesa devi-
do à dificuldade dos colonos 
portugueses de pronunciar e 
escrever o nome.

Estes factos remontam 
dentre os anos 1900 e 1905, 
quando Ntxuwayivi negou-
-se a assumir o papel de ré-
gulo português e exilou-se no 
distrito de Chongoene, razão 
pela qual tornou-se num dos 
maiores símbolos de resistên-
cia contra a dominação portu-
guesa. 

Desde aquela altura Xai-
-Xai rende-se à necessária
metamorfose trazida pelas
dinâmicas sociais e nalgum
momento o próprio ARPAC se
vê desafiado, como consta em
“Cidade de Xai-Xai”, a pensar
em estudos mais virados para
o futuro. 

“Mais recentemente fi-
zemos estudos para pers-
pectivar a urbe dos próximos 
dias, olhando para a realida-
de concreta do que a cidade 
hoje representa”, comentou, 
olhando deste modo para as 
potencialidades turísticas do 
local e outras actividades que 
beneficiam directamente a co-
munidade.

Deste modo, não há como 
olhar, disse Mazuze, para a 
vulnerabilidade dos trabalha-
dores de baixa renda “procu-
rando perceber como e o que 
ganham, afinal, do seu modo, 
contribuem para o desenvolvi-
mento da urbe”. 

MUITOS residentes de Xai-
-Xai não conhecem a história
da sua urbe, nem fazem ideia de
quem foi Ntxuwayivi e da razão
dele ser celebrado sempre que
se pronuncia o nome da capital
de Gaza e que recentemente ga-
nhou, por parte do Município,
um monumento em sua home-
nagem.

Neste sentido, com esta e 
outras publicações, o ARPAC 
procura evitar uma espécie de 
“extinção da narrativa local”, 
permitindo que os cidadãos te-
nham acesso ao seu passado. 

“Ao nível da Educação são 
apresentados estudos sobre sa-
beres locais, como sabemos, a 
tendência das pesquisas actuais 
tem sido esta de encontrar ele-
mentos dos espaços mais res-
tritos e reduzidos para que se-
jam explorados como matéria a 
ser relacionada nos sistemas de 
ensino”, afirmou Mazuze, chu-
tando que “estamos a falar de 
uma educação que se aproxima 
mais de uma realidade concreta 
do cidadão”. 

As narrativas locais, na sua 
opinião, devem ser sempre as 
mais relevantes. “Não queremos 

“CIDADE de Xai-Xai”, como 
não podia deixar de ser, tam-
bém apresenta uma compo-
nente política através da qual o 
ARPAC procura deixar ficar al-
gumas sugestões sobre a gestão 
autárquica através do modelo 
de governação participativa. 
Deste modo, os pesquisado-
res propuseram um programa 
chamado “Mabulo Mayaka 
Doropa”, algo como “Conver-
sas Constroem Cidade”, numa 
tradução literal do Xichanga-
na. 

Os artigos, resumidamen-
te, propõem medidas e formas 
concretas de governação a se-
rem adoptadas pelos governos 
envolvendo as comunidades 
na gestão municipal, até por-
que, segundo Abel Mazuze, 
este modelo faz todo o sentido 
numa cidade pequena como 
Xai-Xai, em que quase todos 

os vizinhos se conhecem. “Isto 
significa que podemos nos 
consultar sobre a forma como 
queremos guiar os destinos da 
nossa casa”, comentou. 

Nos ensaios, faz-se um 
recuou no tempo e se visitam 
os modelos de governação de 
Xai-Xai no tempo, desde o 
autocrático, no colonialismo 
português, até 1974, em que 
as comunidades não eram 
consultadas e apenas serviam 
de objectos da governação, 
passando pelo pós-indepen-
dência, de 1975 a 1990, um 
período de governação popu-
lar, dos famosos grupos dina-
mizadores e do partido único. 
“Havia disciplina, ética po-
pular, mas faltava a compo-
nente liberdade do cidadão”, 
explicou.

A revista aos métodos de 
administração culmina nos 

tempos actuais de demo-
cracia multipartidária, onde 
a partir de 1990, segundo 
Mazuze, se tornou possível 
uma comunicação constante 
entre os grupos sociais atra-
vés de conselhos consultivos 
dos postos administrativos 
até os bairros. 

“As decisões tomadas vão 
ao conselho consultivo de base 
e depois a uma assembleia 
constituída por residentes e 
nativos. De lá para cá vejo um 
crescimento”, afirmou, pro-
pondo, para o futuro, confor-
me apresentado no livro, uma 
descentralização que extrapola 
as barreiras dos partidos políti-
cos, de modo a colocar as co-
munidades no centro de todas 
as atenções. “Abandonar os 
partidos para não transformar 
o local num epicentro de pro-
blemas”.

LUCAS MUAGA

X
AI-XAI é uma cida-
de com quase todos 
os serviços essenciais 
“abraçados”. 

Uma urbe bela e 
encantada, cujos 75.709 quiló-
metros quadrados - e 1.446.654 
habitantes, segundo o censo de 
2017 do Instituto Nacional de 
Estatística (INE) - em quase 
nada se pode confundir com a 
sua verdadeira “idade”.

Capital da província de 
Gaza e localizado a mais de 200 
quilómetros da cidade de Ma-
puto, Xai-Xai é um território 
que, historicamente, merece 
todo o cuidado de pesquisa-

dores e artistas de múltiplas 
disciplinas. A sua beleza e cul-
tura escondem “mistérios” que 
podem ajudar a compreender o 
passado e presente do país bem 
como a perspectivar o futuro 
desta região costeira. 

Portanto, não é por acaso 
que o Instituto de Investigação 
Sociocultural (ARPAC) - Dele-
gação de Gaza, tem coordena-
do uma série de pesquisas que 
visam dar a conhecer diver-
sas narrativas ligadas à capital 
desta província e, fruto destas 
investigações, publicou re-
centemente o livro de ensaios 
“Cidade de Xai-Xai: 60 Anos 
de Uma Comunidade em Me-
tamorfose”, coordenado pelos 

pesquisadores Abel Mazuze 
(delegado), Arsénia Matsinhe e 
Xadreque Mate.

A obra apresenta-se uma 
espécie de “enciclopédia” e 
abre um grande espaço para 
melhor compreender as dinâ-
micas históricas e sociocultu-
rais desta capital provincial, 
até porque, diferente do que se 
sugere no título, a obra, de 287 
páginas, quase faz uma radio-
grafia geral de Xai-Xai. 

Parte, historicamente, do 
primeiro milénio da era cristã, 
concretamente dos anos qui-
nhentos, numa árdua missão 
de periodização que foi ne-
cessário envolver investiga-
dores de mais três instituições 

nacionais e uma estrangeira, 
nomeadamente Universida-
de Eduardo Mondlane (UEM), 
Universidade do Save (Uni-
Save), Universidade Católica 
(UDM) e a Universidade de Lis-
boa. 

Foi produzido por meio 
de um convite elaborado pelo 
presidente do Conselho Mu-
nicipal de Xai-Xai, Emídio 
Xavier, embora o delegado do 
ARPAC em Gaza, Abel Mazuze, 
explique que a sua elaboração 
já fazia parte dos planos da ins-
tituição por si dirigida. O desa-
fio, referiu, apareceu numa al-
tura em que a instituição tinha 
a intenção de produzir um livro 
de ensaios sobre toda a provín-

Fruto do
Império de Gaza!

Preservar narrativas em extinção

negar que se estude sobre as 
grandes revoluções do mundo, 
como a Francesa, por exemplo, 
mas é preciso que o aluno seja 
capaz de interpretar aquilo que 
vive no seu quotidiano e co-
nheça o meio concreto em que 
ele está inserido”, reflectiu.

“Se fores à Europa não vais 

encontrar estudos, pelo me-
nos para os alunos dos níveis 
primários e secundários, sobre 
Moçambique e África, no geral, 
mas eles apostam em saberes 
locais”, exemplificou. 

Fez ainda uma ilustração 
sobre o vale do Limpopo, onde 
cada técnica de sobrevivência 

das comunidades locais, como 
a pesca, envolve uma série de 
rituais tradicionais que não 
deviam ser extintos. “Há sa-
beres que com o tempo vão se 
perdendo, mas que a sociedade 
levou muito tempo a construir. 
Se extinguem porque assimila-
mos novas culturas”, lamen-

cia.
“Nos direcionámos à Xai-

-Xai porque, em termos estra-
tégicos, o Município local seria
o financiador da impressão.
Então, definimos as áreas te-
máticas e convidámos algu-
mas pessoas que podiam con-
tribuir”, justificou.

O delegado avançou que 
a compilação dos conteúdos 
durou quase um ano, embo-
ra alguns artigos tenham sido 
escritos há quase uma déca-
da, até porque o mais antigo 
dos textos remonta ao ano 
2009. “Demos um período de 
produção dos artigos e fomos 
monitorando o processo, de-
pois fomos para uma fase de 
correcção linguística e outros 
aspectos e só depois disso ti-
vemos o resultado aqui apre-
sentado”, continuou. 

Os doze artigos de reflexão 
estão divididos em seis áreas 
temáticas: história, economia, 
educação, urbanização, po-
lítica e sociedade. Vão de en-
contro às narrativas por detrás 
das estações arqueológicas e 
da orla marítima, por exem-
plo, constituídas por material 
diverso. Nas zonas costeiras, 
disse Mazuze, apontando para 
o livro, é “mais frequente en-
contrar conchas resultantes
de um processo de recolha do
mexilhão no período da ex-
pansão bantu”.

Na mesma região é igual-
mente possível identificar res-
tos de cerâmica, como panelas 
de barro para o processamento 
primário, fazendo referência a 
uma cultura que terá começa-
do entre os anos 300 e 500 da 
nossa era, se estendendo, nos 
mesmos moldes, até os dias 
que correm.

“Conversas
Constroem Cidade”

tou.
Ainda sobre esta matéria, 

o delegado deu o exemplo do
topónimo da Escola Primária
Completa 8 de Março, no qual
se constatou que a maioria dos 
alunos não sabe o que a data
simboliza, uma das razões pe-
las quais o ARPAC está a de-
senvolver o projecto Toponí-
mia da Província de Gaza. 

“Não sabem que nesta 
data, em 1987, um grupo de 
moçambicanos teve de inter-
romper a sua formação para 
ir aprender a dar aulas e fazer 
outras coisas específicas para 
desenvolver o país, que estava 
sem quadros, porque muitos o 
abandonaram depois da inde-
pendência”, comentou.

O pesquisador também se 
referiu ao facto desta não ser 
apenas uma realidade isolada 
da cidade de Xai-Xai, nem da 
província de Gaza. “Ao nível 
da Educação, os currículos são 
concebidos ao nível central, 
em Maputo, e acabam igno-
rando uma série de saberes 
que as comunidades rurais 
podem ensinar”, aconselhou.

Sede do ARPAC, localizada na cidade de Xai-XaiConselho Municipal de Xai-Xai

Xai-Xai é uma cidade em constantes metamorfoses

Monumento de Ntxuwayivi Ndlamini (Ntxayi Ntxayi)

Livro faz uma radiografia geral da capital de Gaza

Abel Mazuze, delegado do ARPAC em Gaza

Acesse: https://t.me/Novojornal
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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

Se tiver COVID-19 sem sintomas, não 
precisa tomar medicamentos. Mas 

atenção, é importante ficar em isola-
mento domiciliar para cortar a cadeia 
de transmissão, porque mesmo sem 
sintomas pode transmitir a doença a 

outras pessoas

 “Economia para  Todos”

O que é inflação?

Inflação é o aumento dos preços da maior parte dos bens e serviços nas lojas e 

mercados, ao longo do tempo. 

Quando há inflação, o dinheiro perde valor, o que significa que precisa-mos de mais 

dinheiro para comprar a mesma quantidade de bens e serviços. Os preços do arroz, do 

tomate, da energia, das recargas do telemóvel… estão constantemente a subir.

O QUE É INFLAÇÃO

• Portanto, a inflação é um fenómeno económico que mede a estabili-dade de preços na

economia;

• Quando os preços de bens e serviços aumentam lentamente, ao longo do tempo, diz-se

que a inflação é baixa e estável;

• Quando os preços aumentam rapidamente, diz-se que a inflação é alta e descontrolada.

Como é calculada a inflação?

- A inflação é calculada com base na variação média de preços de um grupo ou cabaz de

bens e serviços mais consumidos pela popu-lação;

- A inflação é calculada mensalmente pelo Instituto Nacional de Estatística de acordo com

o período em referência:

• Inflação mensal, que é medida pela variação dos preços médios de um mês para outro;

• A inflação acumulada, que é medida pela variação dos preços médios de um mês,

comparados com o mês de Dezembro do ano anterior; e

• A inflação anual ou homóloga, que é medida pela variação dos preços médios de um

mês, comparados com igual mês do ano anterior.

A inflação anual é o indicador usado pelo Banco de Moçambique para monitorar a 

estabilidade de preços e melhor aferir as causas da inflação, que será o tema do próximo 

programa. 
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A 
FALTA de condições 
para o armazena-
mento de produtos 
frescos no Mercado 
Grossista do Zimpe-

to, na cidade de Maputo, aliada 
à chuva e o calor que se fazem 
sentir nos últimos dias, tem 
concorrido para a sua rápida 
deterioração, o que prejudica os 
comerciantes e consumidores.

Com o agravamento do 
preço dos produtos frescos, tal 
o caso da cebola, batata e toma-
te, ocasionado pela aproxima-
ção da quadra festiva, o poder
de compra baixou considera-

velmente, facto que faz com 
que a mercadoria fique muito 
tempo nos camiões, exposta ao 
sol e à chuva.

Para Madalena Nhaca, ven-
dedeira de cebola, a conclusão 
das obras do galpão de merca-
dorias seria uma das soluções 
para o problema.

“Prometeram-nos o galpão 
em oito meses, mas já passam 
dois anos. Actualmente usamos 
lonas, algumas das quais dani-
ficadas, para cobrir os produ-
tos”, contou Nhaca.

Indicou que muitas vezes é 
obrigada a fazer um novo em-

pacotamento da cebola para 
separar a podre da boa.

Wilson Marcos, do sector 
da batata, indicou que existe 
muito produto disponível no 
mercado e as vendas caíram 
substancialmente.

Por sua vez, Marcos Lourei-
ro, vendedor de tomate, apon-
tou que tem feito de tudo para 
comercializar o produto em 
dois dias, caso contrário soma 
prejuízos. 

“Infelizmente o tomate não 
é bem armazenado nos campos 
de produção, quando chega ao 
mercado, o tempo de vida já é 

reduzido”, contou.
As obras do alpendre do 

“Grossista”, com capacidade 
para acolher 34 camiões, ini-
ciaram em Agosto do ano pas-
sado.

Segundo apurámos, o pra-
zo para a sua conclusão e en-
trega ficou comprometido de-
vido ao impacto da Covid-19, 
que condicionou a importação 
dos materiais da África do Sul.

A empreitada está orça-
da em cerca de 30 milhões 
de meticais, desembolsados 
pelo Conselho Municipal de 
Maputo.

MENINOS do orfanato da Asso-
ciação dos Amigos de Crianças 
com SIDA (AACOSIDA), no Bair-
ro Ndlavela, município da Mato-
la, foram ontem agraciados por 
um almoço de confraternização, 
alusivo ao Natal.

A festa, organizada pelo Baía 
Mall e parceiros, no âmbito da 
sua responsabilidade social, en-
quadra-se na campanha solidá-
ria “Mais Sorrisos no Natal”, que 
durante as últimas duas semanas 
recolheu produtos alimentares, 
vestuário, calçado, brinquedos e 
um congelador.

O director do AACOSIDA, 
Dumissane Macamo, agradeceu 
aos organizadores do Natal Soli-
dário, tendo referido que o orfa-
nato dispõe de campos agrícolas 
para a produção de hortícolas e 
tem produzido obras de arte que 
são doadas aos amigos e parceiros 
em troca de bens alimentícios. 

Macamo referiu que os ado-
lescentes para além de estudar 

A TMCEL - Moçambique Tele-
com, S.A., promoveu, semana 
passada, no Hospital Psiquiátri-
co de Infulene (HPI), em Mapu-
to, o Natal Solidário, oferecendo 
diversos produtos alimentares 
não perecíveis e de higiene, 
visando proporcionar festas 
felizes aos doentes internados 
nesta unidade sanitária. 

Com esta iniciativa, enqua-
drada nas acções de respon-
sabilidade social corporativa 
desta empresa de telecomuni-
cações, pretende-se transmitir 
os valores de humanismo, paz e 
esperança, confortando, sobre-
tudo, as camadas sociais mais 
vulneráveis. 

A chefe do Gabinete de Co-
municação Corporativa e Res-
ponsabilidade Social da Tmcel, 
Anabela Margarido, disse que 
conviver com os pacientes in-
ternados no HPI constitui um 
momento ímpar e de grande 
relevo para a empresa, não obs-
tante os desafios da Covid-19.

“Queremos, mais uma vez, 
reiterar o nosso compromisso 
em apoiar estas causas, particu-
larmente para as camadas me-
nos favorecidas”, enfatizou. 

A directora do Hospital Psi-
quiátrico de Infulene, Serena 
Chachuaio, considerou a ini-
ciativa como um gesto nobre, 
humano e que faz diferença, 

particularmente quando é des-
tinada a pessoas que padecem 
de doenças mentais, que muitas 
vezes têm sido estigmatizadas 
pelas suas famílias. 

A unidade sanitária, que 
acolhe, neste momento, um 
total de 70 pacientes residentes, 
é especializada no tratamento 
de pacientes com quadros de 
doenças mentais e com proble-
mas de toxicodependência. 

Para além da prevenção, 
tratamento, reabilitação e rein-
tegração social dos doentes, o 
hospital realiza consultas exter-
nas de todos os quadros de psi-
quiatria, para além de medicina 
geral e pediatria.

“GROSSISTA DO ZIMPETO”

Produtos deterioram-se 
devido ao mau 
acondicionamento

Mau acondicionamento propicia deterioração de produtos no Zimpeto

Tmcel conforta doentes do 
“Psiquiátrico de Infulene”

Natal Solidário para mais 
crianças necessitadas

Natal Solidário chega à AACOSIDA
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trabalham na oficina de arte, daí 
que ao atingir 18 anos ganham 
independência.

Por sua vez, Lisié Champier, 
do Baía Mall, indicou que a or-
ganização, desde a sua criação, 
já abraçou várias causas sociais, 
tendo decidido, este ano, brindar 
as crianças do AACOSIDA, por a 
maioria ser órfã ou com doenças 
várias.

“Por estas situações, elas têm 
mais necessidades de apoio e de 

um sorriso”, disse, acrescentan-
do que a missão do Baía Mall é 
alegrar os pequenos na época na-
talícia e não só.

Champier apontou que foi 
um desafio juntar parceiros para 
apoiar esta causa, devido à Co-
vid-19, mas agradeceu aos que 
contribuíram para tornar possí-
vel o Natal Solidário de 2021.

Reafirmou que a iniciativa de 
ajudar os desfavorecidos vai con-
tinuar nos próximos anos.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº  182/21

1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 21 Dezembro
de 2021

             CÂMBIOS(MT)
PAÍSES MOEDAS COMPRA VENDA    MÉDIA

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

2. OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Àfrica do Sul Rand 3,99 4,07      4,03
  Botswana Pula 5,38 5,49      5,44
  eSwatini Lilangueni 3,99 4,07      4,03
  Mauricias Rupia 1,44 1,47      1,46
  Zâmbia Kwacha 3,83 3,91      3,87

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Japão Iene 556,04 567,13    561,59
  Malawi Kwacha 78,61 80,17     79,39
  Tanzânia Shilling 27,49 28,04     27,77
  Zimbabwe Dólar 167,20 170,53    168,86

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Brasil Real 11,06 11,28     11,17
  Canada Dolar 48,91 49,89     49,40
  China/Offshore Renminbi 9,90 10,10     10,00
  China Renminbi 9,92 10,12     10,02
  Dinamarca Coroa 9,60 9,80      9,70
  Inglaterra Libra 83,77 85,44     84,61
  Noruega Coroa 7,05 7,19      7,12
  Suécia Coroa 6,92 7,06      6,99
  Suíça Franco 68,59 69,96     69,28
  União Europeia Euro 71,40 72,83     72,12

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   3,2500000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  0,3166300  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.799,76000
Venda..............  1.800,53000

Maputo,  22.12.2021
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão

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

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

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)

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

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

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

(a) Taxas pré-fixadas do BM. 

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

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda

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

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

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

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

Taxa Méd. Pond. 5. NOTAS EXPLICATIVAS

Bancos p/ Bancos

Taxa Méd. Pond.

(b) Bilhetes do Tesouro.   

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

Prime Rate  do Sistema Financeiro Moçambicano

11-out-16

13.30%

65,359.47

Descrição

Descrição

Descrição

Valor Títulos Comprados
Taxa Média Ponderada

Valor Títulos Vendidos

Data da última compra

11-out-16

13.97%
11-out-16

17.00%
11-out-16

14.89%

0.00
+ de 7 dias

0.00
2 - 7 dias

0.00
Overnight

-
0.00

2 - 7 diasOvernight

21.00%
1,989.66

63 dias28 dias07 dias

21.00%
1,989.66

Total / Média

-
0.00

13.25%

+ de 7 dias

Taxa Média Ponderada
Data da última venda

137,542.00103,110.0016,637.00
13.35%

17,795.00

Valor Títulos Vendidos 65,359.473,301.2012,830.68

Taxa Média Ponderada - 13.38% 13.40% 13.38%
Data última colocação 

Total / Média

20-dez-21 20-dez-21 20-dez-21

Data da última compra

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

1 - 30 dias

192.99
+ de 63 dias

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

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

Descrição

14,236.78
Total / Média

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

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

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

Valor colocado Tipo B 0.00 1,057.00 121.00 1,178.00

31 - 63 dias

11,090.44

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

Valor Títulos Comprados

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

18.60%
5.30%
13.30%

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

2,953.34

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

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

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

Taxa Média Ponderada

-

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

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

-

5,086.89

13.25%

Taxa

0.00 0.00 0.00

Total / Média

BT's em Carteira dos Bancos 132,455.12

-

BT's em Carteira do Público 

183 - 364 dias

-

0.00

-

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

Total / Média

-

Vendas por prazo 1 - 91 dias

Prazo
(dias) Valor Taxa(a)

(dias) TaxaValor

Overnight

FPD

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

Prazo SEM GARANTIA COM GARANTIA Colocações por prazo

n.a

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

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

13.36% 13.38% 13.37% 13.37%

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

13.38%

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

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

0.00 0.00 0.00 0.00 Total / Média

92 - 182 dias

- - - -
- - - -

0.00
0.00

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

0.00 0.00 0.00 0.00
- -

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

- - -

-

-

--

-

0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

-

0.00
-

0.00

Prazo

FPC

16.25%4,952.55

…

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 Dezembro de 2021. 

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

                                              MOEDAS : [USD/MZN ]
DATA :21/12/2021

       09:30        12:30        15:30

BANCOS   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO

  COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA  21.12.2021

      COMPRA        VENDA        MÉDIA

TAXA DE CÂMBIO 63,20 64,46 63,83 

PUBLICIDADE

M
OÇAMBIQUE con-
tinua a ser um des-
tino para o investi-
mento no sector do 
Turismo, não obs-

tante a situação pandémica 
que se vive.

Esta  ideia foi defendida 
pelo director nacional do Tu-
rismo, Cândido Langa, quan-
do falava ontem, em Maputo, 
durante uma conferência de 
imprensa organizada pela 
Confederação das Associa-
ções Económicas de Moçam-
bique (CTA), no âmbito da 
quadra festiva.

Destacou que o distrito 
de Vilankulo, na província 
de Inhambane, por exemplo, 
é um destino de eleição, por 
ser uma área que compreen-
de o Arquipélago de Bazaru-
to, com reconhecimento in-
ternacional, mas que precisa 
de mais investimentos para a 
sua consolidação e expansão.

Existe a zona de interesse 
turístico ZIT de Inhassouro, 
onde se pode desenvolver 
o turismo integrado, com
campos de golfe e hotéis, o
que ajudaria a colocar o país
no mercado turístico global.

Segundo Langa, embora 
a Covid-19 tenha afectado 
grande parte das empresas 
do sector do Turismo, Mo-
çambique registou um gran-
de feito durante o ano, por 
ter sido um dos cinco países 
integrados no Conselho Exe-
cutivo da Organização Mun-
dial do Turismo (OMT), para 

PARA O SECTOR DO TURISMO

Moçambique continua 
a ser um destino 
de investimento

o período 2021-2025.
O anúncio da integra-

ção de Moçambique foi feito 
na 64.ª Reunião da Comis-
são Regional da Organização 
Mundial do Turismo para 
África CAF/UNWTO e 2ª 
Edição do Turismo Global da 
OMT – Fórum de Investi-
mento em África, na Ilha do 

Sal, em Cabo Verde, que de-
correu em Setembro do ano 
em curso. 

Com esta eleição, espera-
-se a recuperação de África
no pós-Covid-19, empode-
rando as comunidades rurais
para tornar o Turismo um
verdadeiro instrumento de
geração de riqueza.

 A Inspecção Nacional 
das Actividades Económicas 
(INAE), apelou ao sector do 
turismo para praticar preços 
competitivos, evitando fazer 
especulações neste período 
da quadra festiva.

Segundo Tomás Timba, a 
prática de preços competiti-
vos pode ajudar a promover 

a imagem do turismo mo-
çambicano ao nível mundial 
e atrair novos investimentos 
para o sector.

Durante a conferência de 
imprensa a CTA fez a entrega 
de panfletos com informa-
ções úteis para o público, ao 
Ministério do Interior e Saú-
de. 

Moçambique é permeado de praias e de parques marinhos ao longo do oceano índico  

OS jovens da província de Cabo 
Delgado passaram a ter mais 
oportunidades económicas,  
como resultado da implemen-
tação do projecto “+EMPRE-
GO”, financiado pela União 
Europeia em 4.2 milhões de 
euros.

A ser desenvolvido até 
2024, sob gestão do “Camões”, 
a iniciativa procura aumentar 
as oportunidades, contribuin-
do para a melhoria do acesso ao 
trabalho decente e do seu ren-
dimento.

O embaixador de Portu-
gal em Moçambique, António 
Moura, que avançou a infor-
mação, há dias, em Maputo, 
disse que em apenas quatro 
meses de implementação o 
projecto já tinha abrangido 244 
formandos.

Com o objectivo de estimu-
lar as oportunidades de criação 
de emprego jovem em Cabo 
Delgado, o projecto não pode-
ria deixar de incluir acções di-
reccionadas ao apoio e reforço 
do potencial das Pequenas e 
Médias Empresas (PME) nacio-
nais, que concentram 98.7% 
do total do sector empresarial, 

Jovens de Cabo Delgado com mais oportunidades

entre o “Camões” e a CTA, no 
âmbito do +EMPREGO”, afir-
mou. 

Com o acordo, a CTA assu-
me, entre outras missões, a de 
advogar pela adopção de po-
líticas económicas e sectoriais 
que garantam a competitivida-
de e qualidade empresariais e o 
investimento, que gerem em-
prego e contribuam para a pro-
dução nacional de riqueza, e a 
de colaborar activamente com 
todos os parceiros de forma a 
remover os obstáculos ao livre 
desenvolvimento de negócios e 
actividades empresariais. 

Assume igualmente como 
objectivo o papel de desen-
volver relações de cooperação 
internacional relevantes à rea-
lização dos interesses do sector 
privado. A parceria estabeleci-
da, no “+ Emprego”, apoiada 
nos princípios do alinhamento 
com as prioridades nacionais, 
responsabilidade mútua, apro-
priação e transparência, atribui 
à CTA o papel de desenvolvi-
mento de acções direccionadas 
às PME nos domínios do apoio 
à certificação de qualidade e 
capacitação do pessoal.

garantindo 81 por cento do 
emprego, e contribuem com 
76.4% do volume total de ne-
gócios. 

“Não há criação de empre-
go sem empresas e um sector 
empresarial privado estável e 
competitivo, prioridade fun-
damental para o país, tanto na 
perspectiva da micro como da 
macroeconomia”, disse. 

Segundo ele, deve-se criar 

condições próprias para o res-
pectivo desenvolvimento, en-
corajando a adopção de medi-
das que melhorem o ambiente 
de negócio. 

Explicou que  sem essas 
medidas pode-se aumentar 
o desemprego e o número de
jovens no emprego informal,
mantendo-os em níveis de
rendimento abaixo da linha da
pobreza e criando situações de

frustração que constituem por 
vezes a causa profunda para 
a adesão dos jovens a grupos 
extremistas como acontece na 
província de Cabo Delgado. 

“Partindo do pressuposto 
de que para a criação de em-
prego jovem é essencial a mo-
bilização e desenvolvimento do 
sector privado, foi estabelecido 
em Junho deste ano um acordo 
de implementação estratégico 

Em quatro meses de implementação, o projecto abrangeu mais de 200 formandos até final de Novembro

A COMPANHIA sul-africana 
de energia (ESKOM) anun-
ciou, há dias, que executou a 
separação de sua divisão de 
transmissão, sujeita a certas 
condições, de acordo com o 
prazo  final de Dezembro defi-
nido em um plano de reestru-
turação.

O Presidente Cyril Rama-
phosa disse em 2019 que a em-
presa com dívidas seria divi-

dida em três partes - geração, 
transmissão e distribuição 
- para melhorar a gestão da
empresa, que depende forte-
mente de resgates do Governo
e frequentemente implemen-
ta cortes de energia em todo o
país.

De acordo com o plano, 
suas unidades de geração e 
transmissão deveriam ser se-
paradas até ao final deste ano 

e a divisão de distribuição até 
Dezembro de 2022.

A Eskom disse em um co-
municado aos investidores 
que agora executou uma or-
dem para transferir a divisão 
de transmissão para a sub-
sidiária integral da National 
Transmission Company SA.

Afirmou que esta perma-
necia sujeita a condições, in-
cluindo a obtenção dos con-

sentimentos aplicáveis dos 
credores.

A declaração não entrou 
em detalhes sobre outras con-
dições ou o andamento da 
separação de sua unidade de 
geração.

O CEO da Eskom, Andre 
de Ruyter, disse anteriormen-
te que a firma de transmissão 
também precisará de uma li-
cença do regulador de ener-

gia do país antes de começar 
a operar, mas a empresa está 
explorando opções para ver 
se pode começar a operar en-
quanto espera pela licença.

Recentemente  o Ministro 
das Empresas Públicas, Pravin 
Gordhan, disse que a Eskom 
disponibilizará parte dos 36 
hectares de suas terras em 
Mpumalanga para produtores 
independentes de energia.

Eskom separa divisão de transmissão

Acesse: https://t.me/Novojornal
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VOZ DO MUNÍCIPE

Falta de água, energia
e crimes afligem Inhamízua

O 
POSTO administra-
tivo de Inhamízua 
situa-se a cerca de 15 
quilómetros do cen-
tro da cidade da Bei-

ra. Engloba os bairros Alto da 
Manga, Vila Massane, Chin-
gussura, Chamba, Mobeira e 
Cerâmica, onde, segundo da-
dos oficiais, residem 485.496 
que se dedicam, grosso modo, 
à produção de arroz, batata-
-doce e mandioca.

O “Notícias” escalou há
dias a zona, onde ouviu clamo-
res sobre a falta de condições
básicas para uma vida condig-
na, nomeadamente a energia
eléctrica, abastecimento de
água potável, vias de acesso e
patrulhamento policial, prin-
cipalmente durante a noite, o
que, não raras vezes, propicia
as incursões de malfeitores.

Nas conversas que man-
tivemos com os moradores, a
questão das vias de acesso ao
bairro foi das mais levantadas
devido à degradação acentua-
da das ruas que se encontram
esburacadas facto que, no
tempo chuvoso, dificulta ainda 
mais a circulação das pessoas e
viaturas.

OUTRA preocupação apre-
sentada pelos moradores da-
quela área residencial é a ex-
pansão da energia eléctrica, 
pois apenas uma parte de ca-
sas está a beneficiar dela.

Um dos moradores que se 
identificou como Humberto 
Virgílio classificou a situação 
de falta de energia eléctrica 
como triste, apontando que 
tal condiciona a qualidade de 
vida das pessoas.

O entrevistado adiantou 
que não é pela distância do 
centro da cidade ou de outros 
bairros que deve ser esqueci-
da, o que lhe parece ser o caso.

Segundo Virgílio, muitas 
famílias têm estado, através 
de recursos próprios, a insta-
lar energia eléctrica em suas 
casas, mas enfrentam vários 
constrangimentos de natureza 
burocrática.

Lurdes José, por sua vez, 
revelou que, devido à falta de 
energia, alguns moradores 
sofrem assaltos nas suas resi-
dências.

O abastecimento de água 
foi outro problema levan-

A NOSSA Reportagem con-
versou igualmente com alguns 
moto-taxistas moradores do 
bairro de Inhamízua, que se 
queixam de assaltantes que 
se fazem passar por passage-
iros, mas que no fim desferem 
golpes contra os operadores de 
motas.

Segundo eles, trata-se de 
um grupo que anda fortemente 
armado.

António Afonso foi um 
dos moto-taxistas que aceitou 
falar ao nosso Jornal. Contou 
que têm sofrido perseguições 
por parte de malfeitores que 
se fazem passar por passage-
iros mas, chegados ao destino, 
desferem golpes contra eles, 
levam todos os pertences e co-
locam-se em fuga.

De acordo com o nosso en-
trevistado, uma das acções que 
contribui para estas incursões 
é a falta de patrulhamento da 
Polícia associada à falta de ilu-
minação em algumas partes 

daquele bairro.
Afonso contou que muitos 

dos seus colegas já foram víti-
mas destas acções criminosas 
principalmente próximo da 
linha férrea.

Manuel Fortuna é outro 
moto-taxista e secunda as pa-
lavras do seu colega Afonso, 
acrescentando que as perse-
guições feitas por este grupo de 
malfeitores desconhecidos têm 
crescido nos últimos tempos.

Segundo ele, a desvanta-
gem que os operadores têm é a 
falta de ajuda da Polícia quando 
tais actos acontecem, o que já 
desmotivou muitos moto-tax-
istas a exercer a actividade.

A título de exemplo, o en-
trevistado explicou que há dois 
meses um colega perdeu a vida 
em consequência destes actos, 
enquanto outro sofreu golpes 
que culminaram com uma 
lesão grave numa das pernas, 
estando agora a recuperar, mas 
com medo de voltar a operar.

Moradores de Macurungo 
não querem anilhas nas ruas
OS moradores do bairro do Macurungo pedem 
a retirada das anilhas instaladas em determi-
nados troços da zona, na sequência das obras 
inacabadas de reabilitação de algumas estra-
das.

No entender dos residentes, as anilhas em 
questão representam um perigo tanto para as 
crianças como para a população em geral que 
circula muitas vezes tendo que contorná-los 
para chegarem aos seus destinos.

De acordo com Ossufo João, as anilhas 
representam um perigo para as crianças, pois 
muitas delas sobem-nas achando que são mer-
os instrumentos para brincadeira quando cor-
rem o risco de caírem e contraírem ferimentos.

O nosso entrevistado adiantou que outra 
ameaça que as anilhas representam para a pop-
ulação é a do saneamento do meio, pois muitas 
pessoas aproveitam-se daquela infra-estrutura 
para, na calada da noite ou às primeiras horas 
da manhã, deitarem lixo no seu interior.

Ossufo João apontou que esta atitude dos 
moradores contribui para a instalação de um 
ambiente propício de aparecimento de muitas 
doenças como diarreia, malária e cólera.

Por sua vez, Marta Edna, outra moradora, 
afirmou que a retirada das anilhas seria uma 
decisão acertada da edilidade ou da empresa 
que iniciou com as obras devido ao risco que as 
mesmas impõem às pessoas.

Segundo ela, muitos pais não ficam sosse-
gados quando os seus filhos saem para a rua 
com medo de se acidentarem com as anilhas.

Enquanto isso, Marcos André disse que a 
sua maior preocupação é o risco de contraírem 
doenças em consequência do lixo deitado que 
por aí é deixado.

Por sua vez, Joana da Conceição disse que 
ficaria mais sossegada com a retirada destes 
objectos que representam um sério risco de 
vida para os residentes do bairro do Macurun-
go.

ABORDADO sobre estas queixas, o secretário do posto ad-
ministrativo de Inhamízua, Fernando Joe, confirmou à nos-
sa Reportagem os problemas levantados pelos moradores.

Segundo Joe o problema das vias de acesso é antigo e 
o seu agravamento dá-se com maior incidência no tempo
chuvoso. Sobre o assunto, a fonte adiantou que o Conselho
Municipal da Beira aguarda a recepção de lotes de saibro que 
servirão para entulhar as ruas terciárias mais críticas em to-
dos os bairros da urbe.

Em relação às incursões dos malfeitores naquele bairro 
tanto nas residências como aos moto-taxistas, o secretário 
revelou que há dias houve uma reunião com o comandante 
distrital da PRM.

Como decisão do encontro, o nosso entrevistado con-
tou que o comandante da PRM recomendou que todas as 
unidades devem reforçar a patrulha nos bairros com vista a 
garantir ordem e tranquilidade públicas.

Sobre a problemática de água, apontou que este inci-
de mais nas unidades “B” e “C” do bairro de Chingussura 
cujas ligações ainda não foram feitas e como consequência 
os moradores percorrem longas distâncias para obter o pre-
cioso líquido.

De acordo com a fonte, o Fundo de Investimento e Pa-
trimónio do Abastecimento de Água (FIPAG) garantiu que 
até ao primeiro trimestre de 2022 serão alargados os siste-
mas de modo a abranger a população desta zona que ainda 
não se beneficia do líquido.

Enquanto isso, sobre a expansão da energia eléctrica 
naquele posto administrativo, Fernando Joe revelou que a 
Electricidade de Moçambique (EDM) está a trabalhar no as-
sunto.

Secretário confirma queixas

Moto-taxistas
queixam-se 
de perseguição

Adriano Muchanga, por 
exemplo, defendeu que a repa-

ração das estradas é importan-
te para garantir a transitabili-

dade, principalmente quando 
chove.

blemática das vias de acesso é 
bicuda e parece não ter solução 
à vista, apesar de já ter sido ex-
posta a quem de direito.

De acordo com a moradora, 
a situação agrava-se quando 
chega a época chuvosa, altura 
em que os buracos se alargam 
deixando as vias completa-
mente intransitáveis.

Enquanto isso, Vasco Nas-
cimento, residente no bairro 
de Chingussura, explicou que 
o troço que passa pela rede de
abastecimento de Inhamízua
até à área de expansão está
completamente danificado.

Acrescentou que a sua 
maior preocupação neste mo-
mento é ver a estrada asfaltada 
ou pavimentada.  

“Sofremos prejuízos incal-
culáveis com a situação. Várias 
viaturas ficam danificadas por-
que a estrada está em péssimas 
condições. Pedimos a quem de 
direito para minimizar o sofri-
mento dos residentes desta re-
gião”, rogou.

Situação triste
rios instalados não funcionam 
porque, segundo as autorida-
des, ainda faltam alguns equi-
pamentos.

No entanto, Lurdes José 
sugeriu que enquanto não se 
resolve a situação de água as 
autoridades deviam insta-
lar um fontanário com vista a 
minimizar as distâncias per-
corridas em busca do precioso 
líquido.

tado pelos moradores de 
Inhamízua, que quando não 
conseguem encontrar a água 
potável, recorrem aos poços 
tradicionais com todos os ris-
cos sanitários que daí podem 
advir.

A meio da pandemia da 

Covid-19, os residentes de 
Inhamízua queixaram-se da 
falta do cumprimento das me-
didas de prevenção da doença 
por escassez de água.

Adriano Muchanga, por 
exemplo, alertou que se as 
autoridades competentes não 

agirem com urgência, prin-
cipalmente nesta época chu-
vosa que se avizinha, será um 
atentado à saúde pública para 
todos os que consomem água 
dos poços.

O entrevistado contou que 
no seu bairro vários fontaná-

Falta de iluminação propicia roubos em residências

Moradores pedem intervenção das ruas

Operadores queixa se de perseguição

Novo furo vai minimizar problema de água

Ossufo João

Marcos André

Marta Edna

Joana da Conceição

Muchanga lamentou que 
quando chega a época chuvo-
sa se vê obrigado a deixar a sua 
motorizada em casa optando 
por enfrentar a água das chuvas 
até à estrada principal para ter 
acesso a semicolectivo de pas-
sageiros. Tudo com receio de 
danificar o seu meio de trans-
porte por conta dos buracos 
que já atingiram níveis críticos.

Contou também que mes-
mo na época seca a transita-
bilidade por aquele troço que 
leva à estrada principal tem 
sido deficiente.

O entrevistado revelou que 
a preocupação já foi levada às 
autoridades locais que, por sua 
vez, transmitiram ao Conselho 
Municipal da Beira, mas até 
este momento “nada foi feito”.

“Neste bairro parece que 
fomos esquecidos. Não se ex-
plica que tenhamos tantas 
necessidades e mesmo re-
clamando as autoridades não 
resolvem. Dão primazia aos 
moradores de outras zonas en-
quanto nós da expansão fica-
mos assim”, lamentou.

Por sua vez, Maria Ernesto, 
moradora em Inhamízua há 
cinco anos, afirmou que a pro-

Acesse: https://t.me/Novojornal
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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. Cuide-se, porque o vírus está em qualquer lugar.

Estado é alocado à Saúde para 
tratamento de doentes, cujas 
enfermidades são causadas, 
em parte, pelas más condições 
de habitação. 

De acordo ainda com Ma-
chatine, os custos da cons-
trução de casas, no contexto 
de programa “Melhora”, são 
totalmente cobertos pelo Go-
verno, visando reduzir a vul-
nerabilidade das famílias no 
meio rural.

Os primeiros cem benefi-
ciários de Mocuba são vítimas 
das cheias e inundações, ocor-

ridas em 2015, na bacia de Li-
cungo. Nessa altura, o desastre 
causou  morte, destruição de 
casas e infra-estruturas so-
cioeconómicas públicas. 

O Governo reassentou as 
vítimas no bairro Nacogolo-
ne, sete quilómetros da cida-
de de Mocuba, entre  as quais 
contam-se idosos, viúvas, 
mulheres chefes de agregados 
familiares e aposentados.

Entretanto, a secretária do 
Estado na província da Zam-
bézia, Judith Mussácula, dis-
se que o Governo tem vindo 

a mobilizar recursos visando 
à redução da vulnerabilidade 
dos mais carenciados, através 
de programas sociais. 

Segundo Mussácula, as 
casas entregues foram cons-
truídas com uma tecnologia 
de baixo custo, mas elas são 
resilientes a fenómenos cala-
mitosos, como ciclones.

Mussácula disse aos reas-
sentados de Nacogolne que 
inicia no próximo ano a cons-
trução de infra-estruturas so-
ciais, com  prioridade  para sa-
las de aula, por forma a aliviar 

o sofrimento dos alunos que
percorrem sete quilómetros
para ir à escola, no centro da
cidade.

O distrito de Mocuba tem 
400 mil habitantes, sendo 
o terceiro mais habitado da
Zambézia, depois da Maganja 
da Costa e Milange.

Mais de oitenta por cen-
to vivem em casas precárias. 
Contudo, os beneficiários di-
zem que passaram para his-
tória os dias em que tinham 
de dormir em pé em caso de 
chuvas. 

 JOCAS ACHAR 

O 
GOVERNO vai cons-
truir, a partir deste 
ano, duas mil habi-
tações de baixo custo 
que vão beneficiar 

dez mil pessoas vulneráveis 
nas províncias do Centro e 
Norte do país. 

O programa visa, entre ou-
tros objectivos, salvaguardar a 
saúde dos beneficiários bem 
como contribuir para que eles 
deixem de se preocupar com a 
habitação e apostarem em ac-
tividades que concorram para 
a geração de renda.

O Ministro das Obras Pu-
blicas, Habitação e Recursos 
Hídricos, João Machatine, 
que revelou recentemente 
a informação, no município 
de Mocuba, na Zambézia, na 
cerimónia de entrega das pri-
meiras cem casas, disse que 
o programa, designado “Me-
lhora” consiste na construção
de casas com material misto,
substituindo a cobertura de
capim por chapas de zinco,
pavimentação do chão com
betão e reforço com outros
materiais para que as mesmas
sejam resilientes a eventos cli-
máticos extremos. 

Segundo João Machatine, 
serão priorizadas as províncias 
de Zambézia e Cabo Delgado, 
sem excluir as outras do Cen-
tro e Norte do país.

Explicou que o progra-
ma veio dar resposta a uma 
constatação, segundo a qual, a 
maior parte do Orçamento do 

PARA PESSOAS VULNERÁVEIS

Governo projecta
duas mil habitações 
de baixo custo     

Governo aposta em casas de baixo custo para grupos vulneráveis
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PELO menos 290 padarias, das cerca de 625 exis-
tentes no país, estão encerradas ou a trabalhar com 
dificuldades, o que poderá concorrer para a especu-
lação do preço do pão, caso a tendência se mante-
nha. 

Victor Miguel, presidente da Associação Mo-
çambicana de Panificadores (AMOPÃO), explicou 
que muitas panificadoras fecharam as portas devido 
ao impacto da Covid-19, assim como da concorrên-
cia desleal no sector que tem levado à insustentabi-
lidade do negócio. 

Miguel, que falou ao “Notícias” após a Assem-
bleia Geral desta associação, realizada semana pas-
sada, na cidade de Maputo, apontou que, de mo-
mento, o impacto do encerramento destas padarias 
pode não se perceber, mas, caso os factores de ris-
co permaneçam poderá se assistir a um cenário de 
enormes filas para a compra de pão e com os reven-
dedores a vender o produto a preço especulativo.

“A maioria das padarias encerradas estão loca-
lizadas na província de Maputo (91), seguida da ci-

dade de Maputo (84), Zambézia (24) e Manica (19). 
Segundo Miguel, a associação está a trabalhar 

com os municípios, governos distritais e provin-
ciais para encontrar estratégias para minimizar ou 
eliminar os factores que contribuem para a insus-
tentabilidade das panificadoras, com destaque para 
a concorrência desleal. 

O presidente recordou que a AMOPÃO estabe-
leceu acordos com o Governo para catapultar o ne-
gócio do pão, entres os quais, o controlo de corte e 
fornecimento de lenha. 

Esclarece que este memorando vai suprir os 
problemas que as panificadoras tinham no tempo 
de veda de corte de lenha, pois, abre espaço para 
que, durante este período, sejam encontradas for-
mas de garantir a lenha necessária para a confecção 
do pão.   

Durante a assembleia, a associação apreciou e 
aprovou o relatório de actividades e contas do exer-
cício de 2020 e, igualmente, analisou o plano de ac-
tividades e orçamento para 2022. 

CERCA de 200 barcos serão en-
tregues às associações de pes-
cadores nas províncias de Cabo 
Delgado e Nampula como forma 
de reduzir os efeitos do terroris-
mo e impedir que mais jovens 
sejam aliciados para ingressar 
nas fileiras dos grupos extre-
mistas que operam no Norte do 
país.

As embarcações são resulta-
do de um donativo do governo 
japonês num custo de 2,6 mi-
lhões de dólares (166,4 milhões 
de meticais).

Falando ontem em con-

ferência de imprensa, Ismael 
Valigy, da Direcção para Ásia e 
Oceânia, no Ministério dos Ne-
gócios Estrangeiros e Coopera-
ção, revelou que o acordo para 
a formalização desta doação foi 
assinado semana finda.

As embarcações de pesca 
artesanal estão avaliadas em 2.6 
de dólares, no âmbito do Fundo 
de Desenvolvimento da Econo-
mia Azul (ProAzul).

O objectivo é promover o 
desenvolvimento de capacida-
des dos pescadores no proces-
samento de produtos pesquei-

ros de valor agregado, tomando 
em consideração a demanda do 
mercado, o aumento da renda e 
a melhoria da subsistência e da 
produção através de práticas e 
tecnologias sustentáveis.

“Este donativo enquadra-se 
nos apoios do governo do Japão 
ao combate contra o terrorismo 
e assistência económica e social 
às populações afectadas pela in-
segurança em Cabo Delgado”, 
disse Valigy.

Por seu turno, o embaixador 
nipónico, Kimura Hajime, disse 
que o terrorismo forçou as pes-

soas a fugirem das suas aldeias 
e hoje estão em Pemba sem os 
instrumentos para operar como 
pescadores. 

“Temos que investir no de-
senvolvimento económico para 
evitar que os jovens sejam re-
crutados pelos terroristas. Até 
agora desembolsamos mais de 
28 milhões de dólares, a maior 
parte a ajuda humanitária”, in-
dicou o diplomata.

Para o presidente do con-
selho de administração (PCA) 
do ProAzul, Miguel Langa, este 
gesto vai contribuir para a mo-

dernizar e tornar a pesca uma 
actividade mais segura, que 
respeita todos os princípios sus-
tentáveis.

Explicou que as autoridades 
têm estado a ser alertadas sobre 
o risco de as embarcações serem 
usadas pelos terroristas. Contu-
do, esta possibilidade está des-
cartada porque os barcos serão
alocados às associações, terão
dispositivos electrónicos para
monitoria das suas movimen-
tações e haverá vistorias perió-
dicas para a aferição do equipa-
mento.

O INSTITUTO de Formação Pro-
fissional e Estudos Laborais Al-
berto Cassimo (IFPELAC)  está a 
realizar um estudo para avaliar 
o nível de empregabilidade dos
técnicos formados no país.

Os resultados desta pesqui-
sa poderão ser apresentados em 
Março de 2022, tendo em vista 
dispor de uma informação cla-
ra sobre a absorção dos técnicos 
formados pelo mercado de tra-
balho, incluindo o auto-empre-

go.
Em entrevista ao “Notícias”, 

o director-geral do IFPELAC,
Léo Jamal, avançou que dados
preliminares do estudo em cur-
so indicam que 60 por cento dos 
formandos são acolhidos pelo
mercado.

“Uma parte, dos outros 40 
por cento, dá continuidade aos 
estudos ou de facto fica fora do 
mundo laboral. Mas estes são 
dados preliminares que vamos 

consolidar com este estudo, 
uma vez que nesta fase há vá-
rios indicadores a considerar”, 
advertiu.

Acrescentou que está em 
curso a criação dos conselhos de 
gestão dos centros de formação 
técnico-profissional, ao nível da 
instituição de ensino que dirige, 
com vista a ajustar o IFPELAC às 
exigências legislativas actuais 
do sector.

“Este órgão vem garantir 

que o centro de formação forme 
para atender as reais necessi-
dades do mercado laboral, por 
isso procura ser o mais repre-
sentativo possível, envolvendo 
inclusive o sector produtivo”, 
explicou.

Acrescentou que o IFPELAC 
está numa fase-piloto de imple-
mentação, realizando reuniões 
de troca de experiências com o 
sector produtivo para avaliar a 
sua disponibilidade para o mo-

delo de formação que se preten-
de introduzir, a partir de 2022, 
nos centros baseados na provín-
cia de Tete, depois do primeiro 
passo dado em Sofala.

“Estamos a apostar num 
modelo de formação que pri-
vilegia a alternância com vista 
a assegurar que os nossos for-
mandos tenham, ao mesmo 
tempo, trabalho nas oficinas e 
na teoria, para que possam pra-
ticar mais”, esclareceu.

A SEDE do posto administra-
tivo de Namaponda, no dis-
trito de Angoche, em Nampu-
la, está ligada, desde o início 
deste mês, à rede eléctrica 
nacional, no âmbito do pro-
grama Pró-energia, que visa 
electrificar todas as sedes dos 

postos administrativos até 
2024.

Um comunicado de im-
prensa recebido pelo “Notí-
cias” refere que, com a elec-
trificação de Namaponda, o 
número de sedes dos postos 
administrativos ligados à rede 

nacional em Nampula passa 
de 49 para 50, faltando ape-
nas 20.

Numa primeira fase, foram 
realizadas 60 ligações domi-
ciliárias das 500 previstas.

“As obras de extensão da 
rede eléctrica para este posto 

administrativo consistam na 
construção de 25 km de linha 
de média tensão a 33 kv a par-
tir do bairro de Namaripi, na 
cidade de Angoche”, indica o 
comunicado.

Orçado em 46 milhões de 
meticais, o projecto de elec-

trificação do posto adminis-
trativo de Namaponda incluiu 
a montagem de cinco trans-
formadores de distribuição 
de 100 KVA, construção de 10 
km de rede de baixa tensão e 
montagem de 150 candeeiros 
de iluminação pública.

SEGUNDO AMOPÃO

CABO DELGADO E NAMPULA

Encerramento 
de padarias compromete

Duzentos barcos alocados aos pescadores

IPELAC promove estudo de empregabilidade

Energia da rede nacional chega a Namaponda

INQUÉRITO-INQUÉRITO

 Ano 2021 foi de reinvenção 

O ANO dois mil e vinte e um 
caminha a passos largos para 
o seu fim, levando consigo
momentos marcantes pela
positiva, mas também pela
negativa. A pandemia da
Covid-19, o terrorismo e a
conjuntura económica ad-
versa, são alguns dos temas
que marcaram a vida dos ci-
dadãos.

Porque é comum, a esta 
altura, fazer o levantamento 
das conquistas e a redefinição 
de alguns projectos mal para-
dos, o nosso Jornal saiu à rua 
ontem, na cidade de Xai-Xai, 
para ouvir os cidadãos sobre o 
ano prestes a terminar e o que 
esperam para o próximo. 

Valdmiro Macungo fala 
de ano tão atípico e desafia-
dor, mas também de muito 
aprendizado e crescimento, 
visto que teve de se reinven-
tar para conseguir responder 
às exigências.

Relativamente ao próxi-
mo ano, disse que as pers-
pectivas são boas, uma vez 
que pretende fazer das difi-
culdades de hoje uma apren-
dizagem para aperfeiçoar o 
seu negócio e concluir a sua 
formação académica. 

Já a activista social e jor-

nalista Neila Mafumo con-
sidera que 2021 foi um ano 
de crescimento tanto a nível 
profissional, como pessoal.

Acrescentou que apren-
deu a reinventar-se e a ade-
quar a sua vida à nova reali-
dade, desenvolvendo várias 
habilidades adormecidas. 

Destacou também o facto 
de ter saído da sua “zona de 
conforto” em busca de novas 
oportunidades, por forma a 
não fazer parte das estatísti-
cas dos jovens desemprega-
dos do país. 

Para 2022, augura uma 
promoção profissional, bem 
como continuar a aprender 
e abraçar novos desafios. Na 
vida pessoal, apostar na sua 
família, com muita paz, amor 
e saúde. 

Para o artista musical Jor-
ge Mabunda, o ano prestes 
a findar serviu para cultivar 
novos hábitos de vida, por 
influência da Covid-19, tam-
bém recuperou alguns pro-
jectos parados. 

Mabunda espera do pró-
ximo ano muita prosperida-
de e que a pandemia possa, 
finalmente dar trégua. Sonha 
ainda em ver o seu negócio de 
informática a prosperar e 

voltar a ter mais espaço para 
concertos de música ao vivo. 

Por seu lado, o professor 
Custódio Banze, disse que 
2021 não foi nada bom, vis-
to que houve muitos even-
tos que impediram o normal 
funcionamento das institui-
ções e tiveram impacto ne-
gativo na vida dos cidadãos. 

Referiu que não houve 
muita produção por conta 
dos ataques na zona Cen-
tro do país e na província de 
Cabo Delgado, assim como 
da Covid-19. A sua expecta-
tiva é que no próximo ano as 
coisas venham a melhorar no 
país e na sua vida pessoal. 

Valdmiro Macungo Custódio Banze  Jorge Mabunda

Neila Benilde Mafumo

Acesse: https://t.me/Novojornal



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
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OBRIGADO
POR ESTAR SEMPRE

 AO NOSSO LADO

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

PUBLICIDADE

SERVIÇO DE MIGRAÇÃO

Detidos três funcionários 
suspeitos de atear fogo

T
RÊS funcionários do 
Serviço de Migração 
na cidade de Nampula 
estão detidos, desde a 
semana passada, indi-

ciados de serem responsáveis 
pelo incêndio que ocorreu no 
dia 5 deste mês e que afectou 
os gabinetes do director e da 
secretária daquela instituição, 
destruído bens e documentos.

A suspeita do Serviço Na-
cional de Investigação Criminal 

(SERNIC) surge pelo facto de os 
três funcionários estarem sob 
investigação pelo eventual co-
metimento de outros crimes, 
nomeadamente a falsificação 
de documentos, em vários ca-
sos de emissão de vistos para 
emprego, bem como de recibos 
de DIRE e passaportes.

A porta-voz do SERNIC, 
Enina Tsinine, explicou que 
na tentativa de fazer a quei-
ma do arquivo contrataram 

um cidadão para atear fogo 
aos gabinetes do director e da 
sua secretária com vista a eli-
minar as provas que já tinham 
sido reunidas. “Foi um traba-
lho aturado de investigação. 
A nossa fonte e a ‘Migração’ 
forneceram-nos alguns dados 
que levaram a esta conclusão 
e a promoção da detenção dos 
mesmos”, disse Tsinine.

Aliás, no total são quatro 
suspeitos, pois existe um ele-

mento do grupo que se en-
contra foragido. Este quarto 
elemento não é funcionário da 
“Migração”, mas sim o cidadão 
contratado por estes.

A porta-voz revelou ain-
da que o SERNIC tem em seu 
poder cópias dos documentos 
que foram destruídos e que es-
tavam nas salas afectadas pelo 
fogo, pois o director tinha os 
mesmos em forma digital, no 
seu telemóvel.

Incêndio que destruiu parcialmente o Serviço de Migração de Nampula

ESTÃO a aumentar na cidade 
de Nampula e outros centros 
urbanos da província os núme-
ros de crianças em idade esco-
lar que deambulam pelas ruas e 
avenidas bem como mercados 
a vender produtos de pronto 
consumo e sacos plásticos, si-
tuação que preocupa o gover-
nador Manuel Rodrigues.

O governador da província 
exige maior empenho do sec-
tor do Género, Criança e Ac-
ção Social, para combater as 
consequências da degradação 
dos valores morais dentro dos 
agregados familiares, sobretu-
do os casos de violência, por-
que o seu impacto reflete-se 
no aumento da mendicidade 
em crianças e idosos, dois gru-
pos considerados como sendo 
vulneráveis na sociedade.

Manuel Rodrigues fala-
va esta semana na cidade de 
Nampula na abertura do Con-
selho coordenador da Direc-
ção do Género, Criança e Ac-

cao Social, evento de um dia 
realizado sob lema “Juntos na 
protecção dos direitos da po-
pulação vulnerável”, onde 
orientou aos participantes a 
refletirem sobre o tratamento e 
seguimento a dar a estes casos 
preocupantes.

“Para além de perigar a 
vida das nossas crianças, signi-
fica igualmente que nós como 
governo não podemos estar 
impávidos e serenos perante 
o trabalho que nos é imposto.
Temos que eliminar esta prá-
tica, pois condenamos o traba-
lho infantil”, disse.

O governante sustentou 
que outro desafio do sector 
é criar condições de maior 
aproximação à população no 
quadro do subsídio social para 
idosos, reduzindo as distâncias 
para o atendimento a esta ca-
mada social.

“Os idosos praticamente 
são incapazes. Vamos encur-
tar a distância para os benefi-

ciários do subsídio”, orientou 
Rodrigues.

Para corrigir os casos de 
degradação de valores morais, 
nestas camadas, o governan-
te apelou a todos funcionários 
do sector do Género, Criança e 
Acção Social para fazerem uma 
análise profunda e apurar as 
reais causas que possam con-
duzir a melhores soluções.

“O sucesso do vosso man-
dato está no papel institucional 
de Género, Criança e Acção 
Social. Não deixem a missão a 
terceiros e assumam com es-
crúpulo e dedicação as metas, 
reorientando a sociedade aos 
valores mais sublimes de ética 
e de bem-estar”, concluiu no 
seu discurso Manuel Rodri-
gues, saudando na ocasião os 
parceiros de cooperação, entre 
os quais organizações da socie-
dade civil e não-governamen-
tais pela complementaridade 
de acções no apoio a pessoas 
necessitadas.

Aumento do trabalho 
infantil preocupa

MAIS de 24 mil crianças desfavorecidas 
e em idade pré-escolar foram atendidas 
em diversos programas implementados 
pelo governo através da Direcção do Gé-
nero, Criança e Acção Social durante o 
primeiro semestre do presente ano.

Este atendimento trouxe uma re-
dução do número de casos de vítima de 

violência, baseada no género bem como 
de uniões prematuras em 30 por cento 
cada, quando comprado com igual pe-
ríodo do ano anterior.   

Estes dados estatísticos foram reve-
lados esta semana à margem do conse-
lho coordenador do sector, avançando-
-se ainda que no mesmo período, foram

igualmente atendidos, 83.290 idosos, 
contra 73.570 do ano de 2020.

Fora os números que se afiguram 
progressivos, o governador de Nampu-
la realçou que é preciso trabalhar mais, 
porque a população espera acções do 
governo no alívio do sofrimento a que 
estão votados.

Acção Social atendeu 
24 mil crianças desfavorecidas

NO PRIMEIRO SEMESTRE

Acesse: https://t.me/Novojornal
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SÉRGIO Vieira, cujos restos mortais foram 
ontem a enterrar no Cemitério de Lhan-
guene, na cidade de Maputo, sempre mos-
trou clareza sobre os ideais de liberdade e 
edificação duma sociedade de igualdade e 
justiça social. 

Estas palavras foram proferidas pelo 
secretário-geral do partido Frelimo, Ro-
que Silva, no átrio do Conselho Municipal 
de Maputo, durante o velório do Coronel 
na Reserva e veterano da luta de libertação 
nacional, numa cerimónia honrada pela 
presença de diversas figuras, dentre elas o 
Presidente da República, Filipe Nyusi, bem 
como dos antigos estadistas, Joaquim Chis-
sano e Armando Guebuza. 

Segundo Roque Silva, esta forma de ser 
e estar sempre caracterizou o malogrado 
desde a fundação da Frente de Libertação 
de Moçambique (FRELIMO), em 1962. 
“Desde cedo revelou a sua consciência na-
cionalista, participando no movimento de 
contestação ao regime colonial como es-
tudante em Moçambique e mais tarde em 
Portugal e França”, disse. 

Referiu ainda que uma das armas mais 
usadas por Sérgio Vieira para combater o 
colonialismo português e não só foi a escri-
ta literária, tendo se destacado “como in-
telectual revolucionário, sobretudo através 
da poesia de combate, denunciando com 
excepcional acutilância e frontalidade a 
injustiça, opressão e humilhação a que os 
moçambicanos estavam sujeitos”. 

Essas qualidades, continuou, foram 
cruciais para que, em vida, fosse confiado 
para missões importantes e de alta con-
fiança na Direcção da Frelimo, represen-
tando o partido em várias frentes de mo-
bilização de apoio necessário para a luta 
armada de libertação nacional, bem como 
para a sobrevivência do país nos primeiros 
anos da independência. 

Além disso, Roque Silva recordou que 
o Coronel na Reserva desempenhou papeis
relevantes como conselheiro de Eduardo
Mondlane, fundador da FRELIMO, e Sa-
mora Machel, primeiro presidente de Mo-
çambique independente.

“Será sempre lembrado como um dos 
primeiros construtores do Estado moçam-
bicano, tendo desempenhado um papel 
activo na concepção da consciência na-
cional, desde a criação da Constituição da 

O 
PRIMEIRO-SECRE-
TÁRIO da Frelimo em 
Sofala, Luís Nhan-
zozo, reiterou que o 
Governo está a reali-

zar todos os esforços na imple-
mentação do processo de Des-
mobilização, Desarmamento 
e Reintegração (DDR) dos ho-
mens armados da Renamo, na 
perspectiva de este terminar 
com o sucesso desejado.

FRELIMO EM SOFALA

Aposta do Governo é o sucesso do DDR

Apontou como exemplo a 
recente formação dos 36 an-
tigos guerrilheiros da Rena-
mo como membros da Polícia 
da República de Moçambique 
(PRM), na Escola de Sargen-
tos da Polícia Tenente-General 
Oswaldo Assahel Tazama, na 
localidade de Metuchira, como 
demonstração do comprome-
timento com a causa da paz 
definitiva.

Falando na cidade do 
Dondo, na sua primeira visita 
depois da eleição ao cargo de 
primeiro-secretário em Ou-
tubro passado, Nhanzozo sen-
sibilizou a todos os membros, 
simpatizantes e população em 
geral a observarem o espírito 
de paz e reconciliação nacio-
nal.

“O Presidente da Repúbli-
ca, Filipe Nyusi, está a fazer a 

sua parte e cabe também a to-
dos nós acompanharmos este 
esforço para que Moçambique 
tenha uma paz efectiva”, ape-
lou, acrescentando que, como 
resultado deste cometimento 
do PR, já é possível circular li-
vremente em toda a província 
de Sofala, representando assim 
um ganho incomensurável na 
vida da população. 

“Andamos para todo lado 

sem problemas. Apascenta-
mos nossos animais sem ser-
mos perseguidos, trabalhamos 
a terra, pescamos, dançamos e 
falamos sem medo, como fruto 
do diálogo entre Governo e Re-
namo que trouxe a paz”, con-
gratulou-se. 

Nhanzozo vincou nos vá-
rios encontros que manteve 
com as comunidades nesta sua 
digressão pela província de So-
fala a necessidade de se manter 
este princípio de paz para o de-
senvolvimento do país e man-
tendo-se sempre vigilantes 
contra os terroristas. 

Lembre-se que recente-
mente a secretária de Estado 
em Sofala, Stella Zeca, mani-
festou a convicção de que em 
2022 a província de Sofala terá 
um cenário diferente das re-
correntes reclamações no atra-
so do pagamento de subsídios 
das forças residuais da Rena-
mo integradas no processo de 
DDR. 

Stella Zeca falava num al-
moço de trabalho com aqueles 
elementos, na vila da Goron-
gosa, no contexto da instala-
ção, na Beira, do Gabinete do 
Fundo da Paz tutelado pelo 
Ministério dos Combatentes, 
que contempla veteranos da 
luta de libertação nacional e 
combatentes pela soberania e 
democracia.

“Temos ido aos distritos e 
constatamos atraso no paga-
mento dos subsídios no pro-
cesso de DDR. Também há 
casos de reclamações na atri-
buição de terrenos, depen-
dendo de cada distrito”, disse 
Stella Zeca, acrescentando que 
decorre a distribuição de se-
mentes para os combatentes.

Bens alimentares
para desfavorecidos

Primeiro-secretário da Frelimo em Sofala oferece produtos no quadro do Natal Solidário

ANTES do Dondo o primei-
ro-secretário da Frelimo, 
Luís Nhanzozo, ofereceu 
“kits” de produtos alimen-
tares a 200 famílias desfavo-
recidas na cidade da Beira e 
explicou que esta acção de 
solidariedade mostra a aten-
ção que o partido presta às 
pessoas que necessitam de 
ajuda para passarem as festas 

de forma condigna.
Realçou ainda que o pro-

jecto Natal Solidário, leva-
do a cabo pelo partido, tem 
como objectivo promover e 
amparar iniciativas sociais 
integradas no sentido de 
apoiar os grupos vulnerá-
veis, entre crianças e adul-
tos.

“Estamos a entregar aos 

nossos irmãos uma cesta 
básica composta por arroz, 
feijão, óleo, entre outros 
produtos que esperamos que 
façam diferença, sobretudo 
para garantir a passagem da 
quadra festiva”, sublinhou 
e apelou às pessoas de boa 
vontade para continuarem 
a apoiar aos que dia após dia 
lutam para ter uma refeição.CONSIDERA ROQUE SILVA

Sérgio Vieira era defensor 
da igualdade e justiça social

Urna de Sérgio Vieira no átrio do Conselho Municipal de Maputo

República e nas reformas que depois se se-
guiram”, afirmou.

Entretanto, Benedita Guimine, admi-
nistradora do Banco de Moçambique (BM), 
onde Sérgio Vieira assumiu a pasta de go-
vernador entre 1978 e 1981, defendeu que o 
malogrado contribuiu para a moçambica-
nização da banca, no geral, e da instituição, 
em particular.

Este aspecto, referiu, nota-se pelo 
seu papel na criação, em 1980, do meti-
cal, a moeda nacional, e um dos maiores 
símbolos da soberania do país, conside-
rando que Sérgio Vieira “coordenou o 
processo da troca do escudo português 
pelo metical, liderando a introdução de 
notas e moedas à primeira família do me-
tical, a família República Popular de Mo-

çambique”. 
Por seu turno, André Vieira, filho do 

malogrado, em representação da família, 
destacou o respeito, admiração e reconhe-
cimento que os moçambicanos nutriam 
pelo pai. 

“Deixava-lhe feliz saber que era reco-
nhecido e agradecido pelo sacrifício que 
fez toda a sua vida pelo seu país que tanto 
amava”, frisou. 

Segundo André Vieira, foi-se o ho-
mem, mas ficaram os seus ensinamentos 
sobre os diversos domínios da existência 
humana. 

“Ensinou-me tanta coisa: atar os sa-
patos, gostar de ler, apreciar a arte e mú-
sica, bondade, aprender com os erros, ter 
paciência, ser uma pessoa melhor”, disse.

Stella Zeca tranquiliza antigos guerrilheiros da Renamo sobre as pensões

A
. G

O
M

B
E

Acesse: https://t.me/Novojornal



POLÍTICA Quarta-feira, 22 de Dezembro de 2021 9

PUBLICIDADE

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

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

Nº de 
ordem

Nome do 
Concorrente

Objecto Modalidade Valor da 
Adjudicação 

incluindo IVA

1. Cogu Xongane Fornecimento de coroas de flores Concurso Por 
Cotações

35.100,00MT

2. JB Refrigeração Serviços de reparação de aparelhos de 
ar-condiconado da sala do servidor

Concurso Por 
Cotações

42.771,00MT

3. Palma Companhia de 
Seguros

Prestação de serviços de seguro de 
viaturas

Concurso Por 
Cotações

176.832,00MT

4. Webcad, Lda Serviços de impressão de banda 
desenhada

Ajuste Directo 229.951,80MT

5. Grupo Wechange, Lda Forncecimento de material de protecção 
e prevenção à Covid-19 - IDS

Concurso 
Público

2.600.570,70MT

6. Unity Designer 
Sociedade Unipessoal

Fornecimento de camisetes e bonés Concurso 
Público

1.045.629,00MT

7. Unity Designer 
Sociedade Unipessoal

Fornecimento de camisetes e bonés Concurso 
Público

190.955,75MT

8. EPJD Investimentos Fornecimento de equipamento 
informático - IDS

Concurso 
Público

1.176.033,97MT

9. Safety Line Mz 
Limitada

Fornecimento de Equipamento de 
campo - IAES

Concurso 
Público

1.596.092,94MT

10. Motorcare Limitada Fornecimento de pneus e baterias Concurso 
Limitado

482.932,90MT

11. Floriano Cardoso da 
Costa Xavier 

Prestação de serviços de tradução de 
ficheiros de indicadores dos ODS

Selecção de 
Pessoa Singular

345.000,00MT

12. HAT – Health 
Advanced Technology

Fornecimento de material de protecção 
e prevenção à Covid-19 - IAES

Concurso 
Público

84.892,50MT

13. Connect Solutions, 
Lda

Prestação de serviços de produção e 
inserção de spots

Concurso 
Público

791.622,00MT

14. Académica Lda Prestação de serviços de fornecimento e 
montagem de placas informativas

Concurso 
Limitado

801.450,00MT

15. BDQ Impressão 
Gráfica, Lda

Prestação de serviços de maquetização 
e impressão de atlas – lote 1

Concurso 
Público

1.510.161,12MT

16. Academica Lda Prestação de serviços de maquetização 
e impressão de atlas – lote 2

Concurso 
Público

4.654.320,97MT

17. RJM Holding, Lda Prestação de serviços de impressão de 
Agendas Estatísticas - 2022

Concurso 
Limitado

1,459,516.50

Maputo, Dezembro de 2021

A Autoridade Competente

(Ilegível)

A ECOLIFE E A DIRECÇÃO MUNICIPAL DE AMBIENTE E 

SALUBRIDADE DESEJAM A TODOS OS MUNÍCIPES DA CIDADE DE 

MAPUTO UM FELIZ NATAL E UM BOM ANO NOVO.

NESTA QUADRA FESTIVA PARA QUE A RECOLHA DO LIXO FUNCIONE DA 
MELHOR FORMA, PEDIMOS AOS MUNÍCIPES QUE DEPOSITEM OS RESÍDUOS 
NOS CONTENTORES ENTRE AS 15h E AS 19h.

DIA 24-DEZEMBRO E DIA 31-DEZEMBRO: DAS 08:00H ÀS 14:00H 2 VIATURAS 
DE APOIO E DAS 14:00H ÀS 21:00H A TOTALIDADE DAS ROTAS.

DIA 25-DEZEMBRO E DIA 01-JANEIRO: DAS 08:00H ÀS 14:00H 2 VIATURAS DE 
APOIO E DAS 15:00H ÀS 22:00H A TOTALIDADE DAS ROTAS.

DIA 26-DEZEMBRO E DIA 02-JANEIRO: DAS 08:00H ÀS 16:00H 2 VIATURAS DE 
APOIO E DAS 16:00H ÀS 24:00H A TOTALIDADE DAS ROTAS.

PEDIMOS TAMBÉM QUE NÃO DEPOSITEM ENTULHOS, LOUÇAS SANITÁRIAS, 
MOBÍLIAS, TRONCOS E RAMOS DE ÁRVORES NOS CONTENTORES. PARA A 
RECOLHA DESTES RESÍDUOS DEVEM TELEFONAR PARA OS NÚMEROS 84 398 
3985, 21 32 2762, 21 32 6179.
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Av. 24 de Julho nº 1989, Caixa Postal 493, Maputo, República de Moçambique -  Telef.: + 258-21305528-
Fax: + 258-21- 305528

 e-mail: info@ine.gov..mz

A NOVA Democracia (ND) de-
fende um Estado que adopta 
postura e linguagem sensível ao 
género, priorizando as neces-
sidades específicas dos grupos 
vulneráveis, incluindo crian-
ças, mulheres, pessoas com 
deficiência, idosos, deslocados 
e cidadãos nos centros de pri-
vação de liberdade.

Este princípio consta de um 
leque de teses elaboradas com 
base em auscultações nacio-
nais conduzidas pela equipa 
temática nacional, a serem 
defendidas e discutidas no 
quadro da elaboração dos ma-
nifestos eleitorais para os plei-
tos de 2023 e 2024, de modo 
a constar como seu programa 
governativo.

Estão previstas para 2023 
as eleições municipais e estão 
agendadas para 2024 as elei-
ções gerais, onde para além do 
Presidente da República serão 
eleitos os deputados da Assem-
bleia da República.

No mesmo acto e no quadro 
da implementação do processo 
da descentralização gradual, 
serão eleitos, pela segunda vez, 
os governadores, através das 
assembleias provinciais, e serão 
introduzidas as eleições distri-
tais.

As mesmas teses foram 
discutidas na II sessão anual 
do comité executivo nacional 
realizado recentemente na Ma-
nhiça, em preparação do seu 
primeiro congresso convocado 
para Novembro de 2022.

P
APEL dos membros da 
Assembleia Provincial 
de Maputo na sensi-
bilização para a con-
tenção da evolução da 

Covid-19, segurança rodoviária 
e estabilização dos preços nesta 
época festiva são as principais 
notas debatidas ontem no de-
curso da VIII sessão ordinária do 
órgão, que teve lugar no posto 
administrativo da Matola-Rio, 
distrito de Boane.

A sessão não só marcou o 
fim das actividades da assem-
bleia neste ano, como também 
foi pertinente por tratar de as-
suntos que preocupam, porque 
tocam directamente a vida dos 
cidadãos a quem os membros 
deste órgão representam e ser-
vem.

O presidente da Assembleia 
Provincial de Maputo disse que 
a reunião ocorre numa altura 
em que o mundo e o país estão 
a lutar para encontrar a melhor 
forma de conter a nova varian-
te Ómicron, da Covid-19, daí a 
necessidade de todos os mem-

bros se engajarem, trabalhando 
em estreita coordenação com o 
Conselho Executivo Provincial, 
nesta luta.

António Pascoal disse que a 
província de Maputo, de forma 
particular, tem responsabilida-
des acrescidas pelo facto de ser a 
porta de entrada de turistas e de 
moçambicanos regressados da 
vizinha África do Sul, país que 
regista uma evolução assusta-
dora da doença e pelo facto de 
estar-se na época festiva, onde 
as emoções aumentam.

“Por esta razão, nos propo-
mos olhar a questão da evolu-
ção da pandemia, o que sugere 
um redobrar de esforços por 
parte do sector da Saúde no 
acompanhamento dos casos 
suspeitos que entram na pro-
víncia”, disse Pascoal, acres-
centando que, aliado à questão 
da doença, a sinistralidade nas 
estradas nacionais números 
Um e Quatro (EN1 e EN4) tem 
estado a assumir contornos 
alarmantes.

Por esta razão, António 

Pascoal recomenda ao Gover-
no Provincial a intensificar a 
fiscalização através da Polícia 
da República de Moçambique 
(PRM) e do Instituto Nacional 
de Transportes Rodoviários 
(INATRO), devendo assumir 
uma postura pedagógica, con-
tribuindo para a prevenção dos 
acidentes de viação e elevação 
da consciência dos condutores 
quando se fazem à via pública.

Sobre os acidentes que têm 
ocorrido na EN1, o presidente 
da assembleia saudou a inter-
venção do Governo Provincial 
e encorajou o governador Júlio 
Parruque a continuar a traba-
lhar na procura de solução dos 
problemas dos cidadãos e ga-
rantiu total apoio de todos os 
membros do órgão, que devem 
incluir nas suas actividades jor-
nadas de sensibilização contra a 
sinistralidade rodoviária.

“Há que ter em conta os 
vários factores que contribuem 
para a ocorrência de acidentes, 
tal como a velocidade excessiva, 
estado dos veículos, má forma-

ção dos condutores, condução 
em estado de embriaguez, ul-
trapassagens irregulares, entre 
outras anomalias que se verifi-
cam no dia-a-dia nas estradas”, 
alertou Pascoal,  

Apelou para uma maior fis-
calização por parte do Instituto 
Nacional das Actividades Eco-
nómicas (INAE) neste período 
festivo para evitar aproveita-
mentos daqueles que querem 
ganho e lucro fáceis especu-
lando os preços dos produtos 
básicos, impedindo que cida-
dãos possam festejar condig-
namente.

Saudou também os impor-
tantes avanços na busca de so-
luções para a situação do ter-
rorismo em Cabo Delgado e da 
instabilidade na região centro, 
com as acções da auto-procla-
mada Junta Militar da Renamo 
e recomendou maior apoio às 
Forças de defesa e Segurança 
(FDS) e vigilância por parte 
da população para evitar que 
malfeitores alastrem as suas 
acções.

VIII SESSÃO ORDINÁRIA

AP Maputo preocupada
com a Covid e acidentes
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Membros da Assembleia Provincial de Maputo querem festas tranquilas para os cidadãos

ND defende criação de mais 
políticas sensíveis ao género

Nova Democracia quer mais inclusão de pessoas vulneráveis no país

O presidente da ND, Sa-
lomão Muchanga, indica que 
esta formação política quer 
também afirmar-se como 
defensora incondicional da 
classe trabalhadora nacional, 
do sector informal, enquanto 
pilar da economia nacional e 
vector de desenvolvimento, 
pois contribui com cerca de 80 
por cento de empregos nacio-
nais.

Tenciona ainda combater 
todas as formas de exploração 
sexual de mulheres, incluindo 
no contexto de conflitos mili-
tares, nos campos de desloca-
dos, de treino militar e nos es-
tabelecimentos de reabilitação.

Para a operacionalização 
dessas teses, Muchanga afirma 
que o partido prevê a revisão do 

subsídio social básico na pro-
tecção social de grupos vulne-
ráveis e assegurar que, no qua-
dro da revisão da lei da terra, se 
adopte um regime simplificado 
para a atribuição do Direito de 
Uso e Aproveitamento de Terra 
(DUAT) e protecção do direito 
à propriedade pelas comuni-
dades. 

“Vai-se também garantir 
uma indemnização justa em 
situações de expropriação de 
terra para a implantação de 
projectos económicos e sociais, 
incluindo as populações afec-
tadas enquanto accionistas dos 
mega-projectos”, considerou.

Acrescenta que a Nova 
Democracia tenciona prover 
assistência psicológica e rein-
serção social dos efectivos das 

Forças de Defesa e Segurança, 
profissionais de saúde e outros  
que lidam com contextos de 
violência e guerra. 

Constitui tese defendida 
também a instituição de pro-
gramas de protecção de de-
fensores dos direitos humanos, 
activistas, jornalistas e organi-
zações cívicas, bem como pro-
fissionalizar a assistência social 
na função pública, com medi-
das de controlo efectivo para 
elevar a transparência e res-
ponsabilização para garantir o 
bem-estar dos moçambicanos.

Propostas de actuação na 
área económica, política, am-
biental e tecnológico fazem 
parte das teses contidas no do-
cumento defendido pela Nova 
Democracia.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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É TEMPO
DE CELEBRAR

O TRABALHO FEITO NA 
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

FESTAS FELIZES
E UM PRÓSPERO

ANO NOVO

Em 2021, a pandemia do COVID-19 continuou 

a ser um dos nossos principais desafios. 
Apesar de tudo, conseguimos registar 

avanços significativos, graças ao esforço
e dedicação de toda a comunidade

da conservação. 

Somos, orgulhosamente,

parte deste sucesso!

A todos os nossos parceiros, 

colaboradores e amigos desejamos 

www.biofund.org.mz
+258 21 499958

11765

Acesse: https://t.me/Novojornal



PUBLICIDADE12 Quarta-feira, 22 de Dezembro de 2021

11776

Acesse: https://t.me/Novojornal



PUBLICIDADE 13Quarta-feira, 22 de Dezembro de 2021

11657

FACULDADE DE CIÊNCIAS
DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA

EDITAL DO MESTRADO EM RECURSOS 
HÍDRICOS – GEOHIDROLOGIA

SEGUNDA EDIÇÃO (2022– 2023)

1. Introdução
Torna-se público que estão abertas as candidaturas para a Segunda Edição do Curso
de Mestrado em Recursos Hídricos - Geohidrologia no Departamento de Geologia da
Faculdade de Ciências da Universidade Eduardo Mondlane.

2. Objectivos do Curso
O Mestrado em Recursos Hídricos - Geohidrologia visa a formação de especialistas
qualificados para exercer actividades académicas e profissionais no sector de Recursos
Hídricos com especialização em Uso Sustentável e Gestão integrada de Águas Subterrâneas, 
bem como a actualização de profissionais nos campos afins das Geociências.

3. Estrutura, Plano e Duração do Curso
O Curso será leccionado em regime semi-presencial (Híbrido) por docentes nacionais e
estrangeiros. O curso está estruturado em blocos de 10 a 12 semanas. O primeiro bloco
terá o seu início em Janeiro de 2022.
O plano de estudos é composto por 5 Módulos estruturados por Unidades curriculares
que constituem um conhecimento sólido independente. O trabalho de culminação de
estudos irá decorrer durante 10 meses após a aprovação do protocolo da dissertação. A
componente dissertação compreende 2 seminários, a elaboração e defesa da dissertação.
O curso terá uma duração de 2 anos dos quais 10 meses são dedicados à preparação e
defesa pública da dissertação. As aulas irão decorrer das 15.00 às 20.00 horas, de 2ª a 6ª
feira. Haverá aulas práticas e de campo fora deste horário.

4. Elegibilidade
Podem candidatar-se ao Curso todos os Licenciados em Geologia e/ou em áreas
afins, Engenharia de Minas, Engenharia Geológica, Ciências da Terra e candidatos que
apresentem currículo relevante para o efeito.

5. Procedimento para a candidatura
Fazem parte do dossier de candidatura os seguintes documentos:
1. Carta dirigida ao Director da Faculdade de Ciências;
2. Ficha de candidatura devidamente preenchida;
3. Certificado de Licenciatura ou equivalente legal;
4. Certificado de disciplinas feitas contendo as respectivas classificações;
5. Curriculum Vitae (não mais que 4 páginas);
6. Duas cartas de recomendação (uma de um Professor Universitário);
7. Carta de autorização da entidade empregadora (se for aplicável);
8. Carta com indicação da fonte de financiamento;
9. Carta indicando a motivação;
10. Duas fotografias tipo passe;
11. Fotocópia autenticada do Bilhete de Identidade ou do Passaporte.

6. Instrução do Processo
Os candidatos deverão submeter os processos de candidatura junto à Secretaria do
Departamento de Geologia até ao dia 3 de Dezembro de 2021. As candidaturas poderão
ser enviadas por correio, para o endereço indicado a seguir: UEM; Departamento de
Geologia; Av. de Moçambique Km 1,2 (Campus das Engenharia); Att. de Sra. Lídia Novele.

7. Selecção de Candidatos
A selecção dos candidatos será feita pela comissão de Pós-Graduação em conformidade com
o regulamento para os Cursos de Pós-Graduação da UEM e basear-se-á em componentes de
relevo tais como: i. Nota de término do curso de Licenciatura; ii. Experiência profissional
após a Licenciatura e iii. Entrevista aos candidatos pré-seleccionados.
O Departamento de Geologia tornará públicos os resultados finais a partir do dia 17 de
Dezembro de 2021.

8. Vagas
O número de vagas disponíveis para este Curso é de 20 lugares.

9. Propinas
O Curso está sujeito às seguintes propinas:
1. Taxa de inscrição, no valor de 6000,00MT, paga uma única vez no acto da inscrição.
2. Propina de frequência no valor de 15.000,00MT por mês, paga mensalmente ou em
prestações trimestrais, semestrais ou anuais durante 20 meses.
3. As propinas excluem os trabalhos de campo relativos à dissertação.

10. Possibilidade de Bolsas Estudo
Recomenda-se aos candidatos seleccionados que explorem a possibilidade de concessão
de bolsas de estudo em instituições vocacionadas para o efeito.

11. Informações Adicionais
Quaisquer informações sobre o Mestrado podem ser obtidas na Secretaria do
Departamento de Geologia, sita no endereço: Av. de Moçambique, Km 1.2 ou CP 257,
Maputo e-mail: msc_geologia@uem.mz; Telf. 827505661 Sra. Lídia Novele ou através do
Director dos Mestrados, Prof. Doutor Salvador Mondlane, salmond@zebra.uem.mz ou
sas97sa@gmail.com ou através Coordenador do Mestrado Prof. Doutor Elónio Muiane
eloniomuiuane91@gmail.com. Mais informações nas páginas: www.uem.mz ou
www.ciencias.uem.mz

11458

ANÚNCIO DE COMPRA 
N˚01/NZ/ADM/FY21

11767

Acesse: https://t.me/Novojornal



PUBLICIDADE14 Quarta-feira, 22 de Dezembro de 2021

Verba nº 1
(1) Uma viatura da marca Ford Ranger, de cor cinzenta,
chapa de matrícula AEI - 083-MP, cabina dupla, avaliada
em………………………………………..400 000,00MT;

Verba nº 2
(1) Uma viatura da marca Toyota, modelo Alvanza, de cor
preta, com chapa de matrícula ADW-757-MP, avaliada
em……………………………...100 000,00MT;

Verba nº 3
(1) Uma viatura da marca Ford Ranger, cor
branca, chapa de matrícula AFK-260-MP, avaliada
em…………………………………..300 000,00MT;

Verba nº 4
(1) Uma viatura da marca Toyota Hilux, cor branca,
chapa de matrícula AES-578-MP, cabina única, avaliada
em……………………………………….300 000,00MT;

Verba nº 5
(1) Uma viatura da marca Toyota Hilux, de cor branca,
chapa de matrícula AES-935-MP, cabina única, avaliada
em………………………………………..300 000,00MT;

Verba nº 6
(1) Uma viatura da marca Ford Ranger, com a cor
branca, chapa de matrícula AFF-649-MP, cabina dupla,
com problemas de travões, mas operacional, avaliada
em………………………………….…..200 000,00MT;

Verba nº 7
(1) Uma viatura da marca Ford Ranger, cor branca, chapa de
matrícula AEG-635-MP, cabina dupla, com avarias ligeiras,
avaliada em…………..200 000,00MT;

Verba nº 8
(1) Uma viatura da marca Ford Ranger, cor branca, chapa de
matrícula AEG-817-MP, cabina dupla, sem motor, avaliada
em………………………..30 000,00MT;

Verba nº 9
(1) Uma viatura da marca Peugeot, cor preta, chapa de
matrícula AAE-897-MP, avaliada em…..70 000,00MT;

Verba nº 10
(1) Um camião basculante, da marca Foton, cor branca,
cabina única, chapa de matrícula AAC-483-TT, avaliado
em………………………………………..150 000,00MT;

Verba nº 11
Um camião basculante, da marca Howo CNHJC, cor branca, 
basculante, chapa de matrícula AAF-860-SF, cabina única, 9 
toneladas, avaliado em…………………..350 000,00MT;

Verba nº 12
(1) Um camião basculante, de cor branca, marca Scania, com
matrícula AAC-324NP, cabina única, 7 toneladas, avaliado
em……………………………...350 000,00MT;

Verba nº 13
Um camião da marca Howo - CNHIC, basculante, de cor 
branca, cabina única, chapa de matrícula AAF-857-SF, 9 
toneladas, avaliado em…………………..350 000,00MT;

Verba nº 14
(1) Gerador grande, da marca Atlas Copco, com
referência QAS250, de cor amarela e preta, avaliado
em…………………………………...200 000,00MT;

Verba nº 15
(1) Gerador da marca Atlas Copco, com referência QAS-250,
de cor preta e amarela, avaliado em…..70 000,00MT;

Verba nº 16
(1) Gerador médio, da marca Atlas Copco, com
referência QAS-60, de cor preta e amarela, avaliado
em…………………………………..70 000,00MT;

Verba nº 17
(4) Quatro compressores da marca Atlas Copco, com
referência AAS-97, 41015048, 41016038 E 31015026, todos

de cor amarela e preta, avaliados em….50 000,00MT;

Verba nº 18
(2) Duas máquinas de fabricar bloco, de cor azul,
com referência HCF-10 e HCF-8, todas avaliadas
em……………………………………...100 000,00MT;

Verba nº 19
(1) Contentor de cor branca, de 6 metros, avaliado
em……………………………………….30 000,00MT;

Verba nº 20
(1) Um contentor de cor branca, de 1 metro e meio e em bom
estado de conservação, avaliado em……….10 000,00MT; 

Verba nº 21
(168) Travessas de tipo Huplok;
(77) Prumos do tipo Huplok;

(16) Unidades de panelas metálicas;

(7) Pranchas metálicas - 1.8 metro x 30 cm;

(18) Pranchas metálicas - 1.8 metro x 30 cm;

(2) Unidade de pranchas metálicas - 2.500x30 cm;

(82) Pranchas metálicas - 2 metros;

(97) Pranchas de 2.500x2.5 cm;
(6) Pranchas metálicas de 2.500x30 cm;
(4) Pranchas de 2.500x20cm;
(48) Pranchas de 2.5 metros;
(121) Prumos do tipo Doka - 350;
(75) Unidades de ferro de alinhamento de tijolo;
(37) Pranchas de 30 cm x 1.30 metros;
(19) Pranchas de 1 metro 80x40 Cm;
(8) Painéis tipo Doka 1 metro 20x60cm;
(6) Painéis de tipo Doka 3 metros;
(27) Unidades de alçapões de 2.500x60;
(38) Unidades de plataforma;
(16) Unidades de Gromps;
(53) Unidades de escones de 2 metros;
(4) Caixas de tripés tipo Doka;
(535) Unidades de madeira grande;
(661) Guarda-corpos T/negativos;
(37) Guarda-corpos T/Grampo;
(12) Travessas 2500 Kuik
(121) Travessas de 2000 Kuik;
(8) Prumos 3000 Kuik;
(57) Prumos 1500 Kuik;
(15) Prumos 2000 Kuik;
(27) Prumos 1500 Coplok;
(22) Prumos 1000 Coplok;
(4) Prumos 3000 Coplok;
(23) Diagonais Coplok;
(93) Travessas 200;
(3) Alçapões;
(2) Pranchas metálicas 2500;
(19) Prumos Doka;
(1775) Unidades de guarda-corpos metálicas;
(18) Unidades de escadas metálicas;
- Guarda-corpos tipo negativos; e
-Guarda-orpos tipo grampo.
Tudo avaliado em………………………..300 000,00MT.

Todas as propostas, em carta fechada, deverão ser entregues 
até esse momento no Cartório da Décima Segunda Secção 
Comercial deste Tribunal pelas pessoas interessadas na 
compra do referido imóvel, bem com ficam notificados 
àqueles que, nos termos do disposto no art. 876º nº 2, 
do CPC podiam requerer à adjudicação e bem assim aos 
titulares de qualquer direito de preferência na alienação do 
bem penhorado para, querendo, exercerem o seu direito no 
acto da praça.

Maputo, aos 15 de Dezembro de 2021 

A Ajudante de Escrivão de Direto
Rosalina Adelaide Orombo

Verifiquei
A Juíza de Direito

Moila Ornélia Chong Chelene
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

12ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO

Torna-se público que pela Décima Segunda Secção Comercial do Tribunal Judicial de Maputo correm éditos fazendo 
saber que no dia 27 do mês de Dezembro de 2021, pelas 9.00 horas, na Sala de Sessões desta Secção, será 
realizada a abertura de propostas de preço superior a dos constantes nas verbas abaixo indicadas - valor oferecido 
pelo exequente para adjudicação de todos bens penhorados no Processo de Execução Ordinária nº 352/2020-A, 
movido pela exequente MOZ UP - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA, contra o executado ELEVO ENGENHARIA, SA, 
com a seguinte designação:

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE PEMBA

3ª Secção Cível

ANÚNCIO
A MERITÍSSIMA DRA. JUÍZA DE DIREITO DA 3ª SECÇÃO CÍVEL 
DESTE TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE PEMBA

Na Execução de Sentença nº 20/2021-3ª SC, pendente na 3ª 
Secção Cível deste Tribunal, movida pela exequente Pemba 
Combustíveis, Lda., com sede na Av. 25 de Setembro, bairro 
Cimento, posto de Combustíveis Puma, nesta cidade de Pemba, 
representado pelo seu mandatário Judicial Dr. Momade Aboo 
Bacar, advogado com domicílio profissional na cidade de Pemba, 
contra a executada Alta Rotação-Sociedade Unipessoal, Lda., 
situada na rua de Vaz Urbano 1, no bairro da Manga, cidade da 
Beira, representada através dos sócios- gerentes, os senhores 
Jorge Manuel da Silva e Jorge Torres, actualmente em parte 
incerta, com a última residência conhecida na cidade da Beira, 
querendo deduzirem, embargos de executado comulando-
se nestes a oposição à penhora que pretendam deduzir, cujas 
cópias do requerimento executivo e do despacho determinativo 
da conversão do arresto em penhora se encontram disponíveis 
na 3ª Secção Cível deste Tribunal, no prazo de 5 (cinco) dias, que 
começa a correr depois de finda a dilação de 30 (trinta) dias, 
contada da data da segunda e última publicação deste anúncio.

Pemba, aos 13 de Dezembro de 2021
A Juíza-Presidente

Drª Saquina Lambate
(Juíza de Direito “D”)
O Escrivão de Direito

Dr. Geraldo Agostinho Kunamutia
(Oficial de Justiça)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS

Departamento de Aquisições

CONCURSO LIMITADO N.O 47A000141/CL/03/2021

CONTRATAÇÃO DUMA EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 

DIVERSO E CONSUMÍVEIS 

1. O Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos
pretende contratar uma empresa para fornecimento de material
de escritório diverso e consumíveis para a Direcção Nacional
de Abastecimento de Água e Saneamento. Assim, convida todas
empresas que fornecem material de escritório e consumíveis
elegíveis e interessadas, a apresentarem suas propostas
devidamente fechadas e seladas.

2. Os concorrentes poderão obter mais informações, examinar os
documentos do concurso ou adquirí-los nas horas normais de
expediente, no endereço indicado no número 3 deste anúncio,
mediante o pagamento não reembolsável de 500,00MT.

3. As propostas deverão ser entregues até às 11.00 horas do dia 05
de Janeiro de 2022, data em que as mesmas serão abertas em
sessão pública pelas 11.15 horas no endereço abaixo indicado,
na presença dos concorrentes que desejarem participar.

Departamento de Aquisições,

Edifício da Direcção Nacional de Abastecimento de Água e 
Saneamento

Rua da Imprensa, talhão n.º 162, 2º andar, 
Maputo – Moçambique

4. O anúncio de posicionamento dos concorrentes será feito no
dia 12 de Janeiro de 2022 pelas 10 horas no endereço acima
indicado.

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

Maputo, 21 de Dezembro de 2021

 O Departamento de Aquisições
11763

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

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

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

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

LISTA D
(As listas A, B e C foram publicadas nas edições do Jornal 
Notícias dos dias 16/8/2021, 13/9/2021 e 16/11/2021, 
respectivamente e os processos dos contribuintes que 
não se apresentaram seguem os trâmites previstos na Lei 
Tributária) referir que no dia 20/12/2021 foi publicado, 
por lapso, uma lista incorrecta de contribuintes em situação 
fiscal irregular anexos a lista C, quando se pretendia publicar 
os contribuintes arrolados na lista D que segue abaixo  

1. A Casa da Maria Serviços, Lda
2. A W Bayly Companhia, Lda
3. A.S. Motors, Lda
4. Abdul Karim Jusub
5. Aboobakar Suleiman Herdeiros, Lda
6. Aboubacar Comercial, E.I
7. Accept Material Pronto Limitada
8. Achimin Akbar Aly Ramjer
9. Adulay Boutique
10. Advance Security Solutions, Lda
11. Advogados Consultoria
12. Afopo Import & Export, Lda
13. Afrena Project Office
14. Africâmbios, Lda
15. Afriglobal, Lda
16. Afrilegis Lda
17. Agência Funerária Nfunani
18. Agostinho Alfredo
19. Aks Trading, Lda
20. Al Macca
21. Al Sadat Motors Sociedade Unipessoaleeee, Lda
22. Alcorel, Lda
23. Alfaiataria Devji
24. Alfaiataria Precorio Cenaiyz
25. Alficha Renta Car
26. Alinex, Lda
27. Alta Vida
28. Alugoato
29. Aluminitec, Lda
30. Aly Sanoh
31. Amadeus Cigars Comercial, Ei
32. Ambassador Trading, EI
33. Amina, Lda
34. Amir Hamza
35. Anastácio Dinis – Despachante Aduaneiro
36. Andela da Graça Manuel
37. Angel Imobiliária
38. Anies Auto Parts
39. Argel Consultoria
40. Armazém Machique
41. Armazéns Golam ISSA
42. Armazens Sema
43. Armazens Tropical, Lda
44. Art Work, Lda
45. Artes Universal Makonde
46. Associação Centro de Literatura
47. Atellier Convites e Brindes, Ei
48. Attari Trading S.Unipessoal, Lda
49. Auto Amin Service, Lda
50. Auto Brilho
51. Auto Estima Tecnologia & Services, EI
52. Auto Fátima
53. Auto Hilux
54. Auto Peças Suel
55. Auto Point
56. Auto Salomão
57. Auto Wisdomaxx-Investimentos, EI
58. Auto Zonepty, Lda
59. Avenifoco
60. Ayr Logística, Lda
61. Baby Boutique Sociedade Unipessoal
62. Balões Fofurices Sociedade Unipessoal
63. Banco de Fomento
64. Banco Mais
65. Banco Novo

66. Bar Avenida
67. Bava Comercial, Lda
68. Bazar das Loiças
69. Beca Materias, Lda
70. Beg Serviços e Empreendimentos, Lda
71. Beltrão Coelho, Lda
72. Bernardo Máquina Marrengula
73. Bernina
74. Best Catering Internacional, Lda
75. Best Gas Lda
76. Best Motors, Lda
77. Betta Bets Mozambique
78. Bila Construções, Lda
79. Biochem Biologicos, Medic e Químicos
80. Bismillah Enterprise, Lda
81. BK Capulanas
82. Bk Modas
83. Blue Bird Corporation, Lda
84. Bonita Modas
85. Borudon Comercial
86. Boutique Aly Konate
87. Boutique Deyzes
88. Boutique Dounkiba
89. Boutique Elohim, EI
90. Boutique Magane Et Freres
91. Boutique Manuela Designs
92. Boutique Milenio
93. Boutique Star, Lda
94. Boutique Vida Real
95. BP Mozambique
96. Brazafric Moçambique, Lda
97. Bric Lda
98. Bright Adventure, Sa
99. Brinquedoteca
100. Bytes Tecnology Group Moçambique
101. C e J Logísticas e Serviços, Lda
102. C. P. Services, Lda
103. C.M.C Africa Austral, Lda
104. Cadi
105. Cadiaga Comercial, Lda
106. Calmar, Lda
107. Calmol
108. CAM Produção Serviços e Publicidade
109. Camal Comercial
110. Camargo Correia Moçambique
111. Camilo Cheila, Lda
112. Camisas e Companhia, Lda
113. Canadian Montesure Academy
114. Cantina Ivo M.L. Mathe
115. Car Mart, Lda
116. Car Ponte
117. Cardinal Ventures, Lda
118. Carla Mariana Adriano Mathome
119. Carlos Alberto
120. Carlos A. Serv. Consultoria e Gestão, Lda
121. Carlos Abdulremane
122. Carolina Sozinho Chiau
123. Casa Colorida
124. Casa da Bíblia
125. Casa de Frescos LM Pranas
126. Casa de Frescos LM Pranas
127. Casa do Bom Café
128. Casa do Frango
129. Casa do Frango
130. Casa Fabião
131. Casa Kariba
132. Casa Lido
133. Casa Popular
134. CCM Logísticas
135. Conserv- Comunicações Consultoria e Serviços
136. Celing Consultoria e Serviços
137. Cell City
138. Cell e Computer Shop
139. Cenaisy Confeções Lda
140. Centra-Empresas Moc. de Serviços, SARL
141. Centro de Formação Industrial
142. Centro de Formação Prof. Corte e Costura C3
143. Centro Infantil A Joaninha
144. Centro Social De Migração
145. Centro Social T.P.M
146. Céu De Maputo
147. Chabana Comercial
148. Chacha Imobiliária, EI
149. Chemane Computer, Lda
150. Chic & Fashiona
151. Chicken e Burger Take Away, EI
152. Chicken Hut Take Away, EI
153. Chicos Bottle Store
154. Chimble Auto, Lda
155. China Harbour Enginering Company
156. China Super Score Media Co, Lda
157. Chouaibou Camara
158. Cidade Das Rosas, Lda
159. Cide Centro de Incubação e Desenvolvimento

 Empresarial
160. Cigar Boutique Maputo, EI
161. Cilas Comercial e Serviços
162. Cinda Sociedade Unipessoal, Lda
163. Classique Homex, Lda
164. Click Publicidade, Lda
165. Clínica Dentária Matinyo
166. CM Conforto Imobliário
167. Cmj Construcoes, Lda
168. Colegio Paulo Freire
169. Companhia de Pesca da Zambezia
170. Complexo Ngovene
171. Computelcel & Acessorios, Lda
172. Computer Ib
173. Computer IB Sucursal
174. Concos, Lda
175. Confiança Global, Lda
176. Constâncio Fernando Machiana
177. Consultoria Representação e Comércio
178. Consultório de Advogacia Gune
179. Consultório Dentário Sorrisos Macurru
180. Consultório Roman, Lda
181. Cool Moda
182. Cortinar Lda
183. Coseba
184. CS Research
185. CSS Motors, Lda
186. Cutelaria Maquele
187. D&G Investimentos, Lda
188. Da Feng Yuan, Lda
189. Da Tang, Lda
190. Dabex, Lda
191. Dádivas do Mar, Lda
192. Dario de Carvalho
193. Data Link, Lda
194. Daud Motors, Lda
195. DDB Moçambique
196. Dedo Dourado, Lda
197. Delta-Força de Segurança, SARL
198. Demo Electro, EI
199. Dentamed Estomatologia, Lda
200. Dep. de Venda de B. e Ref. Manuel U. Júnior
201. Deslise Fabrico Caseiro
202. Despachante Aduaneiro João Marambique
203. Destaque, Lda
204. Diacbal Comercial
205. Diakile Boutique, Lda
206. Dianela Comercial, EI
207. Diatraki, Lda
208. Digi Art, EI
209. Dims Gráfica, Lda
210. DL Perfect Dream
211. Dli Moçambique SA
212. Dot Tecnologia, Lda
213. Doutor Urgências, Lda
214. DP Service
215. DSP Consulting, Lda
216. DTS Investimentos, Lda
217. Duducha Consumíveis e Serviços Sociedade

Unip, Lda
218. Dupe Cabeça Serviços, EI
219. E.T Consultng
220. Ebrahim Motors Lda
221. Eco Carga
222. Ecobank Agência 24 De Julho
223. Ecotijolos, Lda
224. Editora Njelo, Lda
225. Editores Livreiros
226. Eduardo Franca Consultores, Lda
227. Edys Fashion
228. EGMA
229. Eimde Solution, Lda
230. Eis Soluções, Lda
231.   Eish Pumelela Comércio e Serviços Sociedade Unip
232. Electro Águas
233. Electro Ega
234. Electro Ferragem Euro I
235. Electro Ferragem Manjan
236. Electro Ferragem Paraíso
237. Eligil, Lda
238. Elopol Moçambique Comércio e Indústria
239. Emelly Kakoka Venda de Produtos Alimentares
240. Emídio Agnaldo-Despachante
241. Emocil
242. Emolimpa
243. Empresa de Limpeza e Fumigacao Afua, Lda
244. Enacomo-Empresa Nacional De Comércio
245. Energil, Lda
246. ESA - Escola Superior Aberta
247. Escola de Condução Aliana
248. Escola Privada Estrela da Manhã
249. Esplanada 2008
250. Esplanada Cantinho do Sossego
251. Esplanada Esquina das Bombas Total

252. Esplanada Kiki Isabel Fernandes
253. Esplanada O Bico
254. Estação de Serviços F-1
255. Ester Nhatelo
256. Estrela de Tomar
257. Euragel, Lda
258. Europa Agências
259. Executive Construções, Lda
260. Exi-Soluções em Informática
261. Explicador Inc, Lda
262. Expresso Food
263. F4A Consulting, EI
264. Fabrico e Venda de Blocos
265. Faiz Mian Motors, Lda
266. Farmácia Feliz, Lda
267. Farmácia Gardénia
268. Farmácia Luís Valente
269. Farmácia Palm, Lda
270. Farmácia Socorro
271. Farzana Serviços, EI
272. Fast Forward Wear
273. Feira Nova, Lda
274. Ferragem Tintas Fechaduras
275. Ferragens Kayum
276. Ferreira Amaral, Lda
277. Ferro e Ferro
278. Figurino Oriental
279. Filipe Sendela Comé
280. Finanserve, Lda
281. Fineza Fashion, Lda
282. Fixador Consultório Médico, Lda
283. Flora Felicidade dos Santos
284. Fly Well Moçambique, Lda
285. Frameworks Moçambique
286. Francisco M. José
287. Frescom, Lda
288. Fugal Sociedade Unip, Lda
289. Fundação Malonga
290. Gaby
291. Garfo Faca e Serviços, EI
292. GBS-Global Business Services, Lda
293. Gem Consultórios
294. Geodrill Sonagens e Obras Geotécnicas, Lda
295. Gesmato Sociedade Unip, Lda
296. Gestão de Investimentos Pat e Serviços, Lda
297. Gestertner
298. Gil Eventos, EI
299. Gilula Internacional, SA
300. Gins Moçambique
301. Glamor Top
302. Global Connections, Lda
303. Goblue Sociedade Unip, Lda
304. Gold Lion
305. Golf Invest, Lda
306. Gondal Motor, Lda
307. Grupo Três S - Sociedade Sabir Satar, Lda
308. Guemou Comercial, Lda
309. Guilty Soc. Unip, Lda
310. Gulam Mussa
311. Gun Cimpex, Lda
312. Gure Gest
313. Ham Motors Soc Unip, Lda
314. Haniya Ceramica, Lda
315. Harmain Motors, Lda
316. Hashim Motors, Lda
317. Hassan Chicken Take Away
318. Henei Microcredito, Ei
319. Heng Chang Comercial, Lda
320. Hertz
321. HFP Logistica
322. Hilcon, Lda
323. Hippie Chic
324. Hitmane Vital
325. HM Textil, Lda
326. Horizon Marketing & Serviços
327. Hotel Moçambicano, Lda
328. Humelela Investmento e Participações, Lda
329. Hun Hai Moc, Lda
330. Iata, Lda
331. ICE Auto
332. ICE, Lda
333. Idealab, Lda
334. IGI Motores, EI
335. Imobiliária África
336. Imosystems, Lda
337. Imperial
338. Impressão Exacta, Lda
339. IMS Electrónica, Lda
340. Inara Informática, Lda
341. Inova Sistemas De Informação, Lda
342. Insitec Imobiliária, SA
343. Insta Celular, Lda
344. Instambul Construction, Lda
345. Instinti Fashion, EI

MUNICÍPIO DE MAPUTO
_________

CONSELHO MUNICIPAL
Direcção Municipal de Planificação e Finanças

Departamento de Receita

CONVOCATÓRIA

Acesse: https://t.me/Novojornal
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346. Instituto Médio Politécnico
347. Inter Advogados Associados, SA
348. Inter Casa (Sucursal)
349. Interbancos
350. Intermatica e Servicos, Lda
351. Invent Gestão de Eventos, SA
352. IPS, Lda
353. Issa Aly Momade (Casa Tutu2)
354. ISTAC
355. ITS Solutions, EI
356. ITV
357. J & Tecnology Lda
358. Jai Jagannath Trading, Lda
359. Jammeh Import Export
360. JEK Comercial
361. João Daniel Leitão Sociedade Unip, Lda
362. Joelharia Kanimambo Utilidade Lda
363. Jomel
364. Joneca Sociedade Comercial, Lda
365. Jose Pedro Seia
366. Júlio Vilanculos Despachante
367. Kamst Auto Comercial, Ei
368. Kanella Almentar
369. Kardápio Kaseiro, Lda
370. Kaya Kwanga
371. Kayum Centre
372. Kayum Electronics
373. Kernandas Shop Lda
374. Keto, Lda
375. Key 4 All
376. Kharafa Trading Moçambique
377. Kia Moda Sociedade Unip, Lda
378. Kikas Botle Store
379. KNK Agropecuária e Serviço, Lda
380. Ku Kharunissa Banco Comercial
381. Ku Yumbana Investimentos
382. L&W Bolsas, Lda
383. L.C Construções Lda
384. L.Duarte Santos
385. Laboratório de Prótese Dentária Mondlane
386. Ladies First, Lda
387. Lafiness Soc. Unip, Lda
388. Lapiubella
389. Laranja, Lda
390. Lavagens Ideais (Car Wash)
391. Lavandaria Nazaré
392. Lavandaria Sunshine, Lda
393. Liberty Blue Consultancy, Lda
394. Lina Life Style, Lda
395. Lindela Procurement And Solutions, Lda
396. Livraria e Papelaria Mauo, Lda
397. Livraria e Papelaria Moçambique
398. Livraria Escolar Editora
399. Livraria Papelaria Discoteca Moçambicana
400. Livraria Siderema
401. Loja Baratas
402. Loja Das Damas
403. Loja Das Tentações
404. Lúcia Consulting Ei
405. Lúcio Jaime Ngovene
406. Lunga Fasion, EI
407. Lusopiyus Moçambique
408. Ly Amizade, Lda
409. M2 Maputo Mulher, Lda
410. Madistore Sociedade unip, Lda
411. Maestro
412. Malaria Control Shop Campin
413. Manche Sociedade Unip, Lda
414. Mando Produções
415. Mangue C. Matavel
416. Maning Nice, Lda
417. Mansourcing Agência Privada de Emprego, Lda
418. Manuel Leopoldo Ricardo
419. Maputo Auto Land, Lda
420. Margy Comercial e Serviços
421. Maria Adelaide Muianga Soares Ganje
422. Maria de Lurdes Jamisse
423. Mármore África, Lda
424. Matola Óptica, Lda 
425. Mayoral Comercial, EI
426. Mbrasil Comunicação Integrada
427. MC Consulting, Lda
428. MCG Microcrédito,
429. Meckil Trading Lda
430. Mediabit, Lda
431. Mediterranean Shipping Company, Lda
432. Mefel
433. Mega Distribuicao De Mocambique
434. Megawatt, Lda
435. Melix Mocambique
436. Memis
437. Mercearia Benjamim Mbonye E.I
438. Mercearia Florida
439. Mercearia Pinto
440. Mercearia Bismila Store
441. Mercearia Fish
442. Mercearia O Sorriso, Lda
443. Mercearia Titanic
444. Metalex
445. Mico, Limitada
446. Miguel F. S. Pereira Muianga
447. Mike Supermercado Lda
448. Minerva, Lda
449. Mini Mercearia  Ba Ba
450. Mini Mercearia Adriano D Wate
451. Mini Mercearia Bimenyimana Daniel
452. Mini Mercearia Bomane Francois
453. Mini Mercearia Emanuel Bizimate
454. Mini Mercearia Fernando Ricardo
455. Mini Mercearia Iradukunda Silivesre
456. Mini Mercearia Isinolt Ngarambe
457. Mini Mercearia Jamisse
458. Mini Mercearia Janvier Bagweneza

459. Mini Mercearia Joseph BiButsunhoze
460. Mini Mercearia Juma Hassane
461. Mini Mercearia Mudekereza Namggabe
462. Mini Mercearia Museruka Apolinaire
463. Mini Mercearia Twjisenge Samson
464. Mini Mercearia Verdadeiro, Lda
465. MIPS Moçambique
466. MJ Auto Motors, EI
467. Mkazi, Lda
468. MM Tecpro Sociedade Unip Lda
469. MMD Imobiliária, Lda
470. Moageira Caseira Alfredo Tomas Magurisse
471. Moanlala Mangalal
472. Mobiki, Lda
473. Mobílias Abbas, EI
474. Moc Servicos, Lda
475. Moçambique Companhia de Seguros
476. Moçambique Laser, Lda
477. Moçambique Product Terminal
478. Mocapor, Lda
479. Modas ABC
480. Modas Belita, Lda
481. Modas Conforto, EI
482. Modas Mahomed Sidik, EI
483. Modas Yaya Comercial
484. Modil Trading Solutions, Lda
485. Monoquadros de Moçambique
486. Moregoe Comercial, EI
487. Moseg Seguros De Moçambique
488. Motocare, Lda
489. Motola Mall
490. Moz Tacho
491. Mozfardas, Lda
492. Mozline, Sarl
493. Mozshaq Consultoria e Serviços
494. Mr. Chubby Shuttles Services, EI
495. Mudita
496. Muhalele, Lda
497. Mulima, Lda
498. Multifrota Moçambique, Lda
499. Multipreços
500. Muscuzza Imobiliário
501. Mussa Motors, Lda
502. MXR, Limitada
503. Naat Queresh
504. Nagra Trading, Lda
505. Nair Desgner
506. Nando Services, Soc. Unip, Lda
507. Naraina Laxmissancar, Lda
508. Natoma Fashion
509. Navadurga Modas e Confeções
510. NG Trading, Lda
511. Nhamas Ilidio Manuel
512. Nic Pac Comercial
513. Nice Fashion
514. Nishzama
515. Noémia O Sabor Caseiro
516. Noormahomed Khamissa e Filhos, Lda
517. Norco Moçambique, Lda
518. Nosso Banco
519. Nova Galaxia Internacional
520. Novitel, Lda
521. Now Prepay Mozambique
522. Nurmamade Mussa Cassamo Catamo
523. O Tilheiro o Bareiro
524. O Vosso Mercadinho Armazém
525. O.S Holding,Lda
526. Office Centre
527. Oitis Moçambique Elevadores, Lda
528. Olympia
529. Omar Trading, Lda
530. Omega Segurança
531. Omega Tax
532. On Point, EI
533. Onay
534. Open Digital Consultoria, Lda
535. Óptica Confiança
536. Óptica Visual, Lda
537. Optimos, Lda
538. Orbis Campo Di Mare, Lda
539. Orlindo Fernando Muzila
540. Ornília Celeste M.M.Madeira E Outros
541. Oshans
542. Ourivesaria Pala
543. Pad e Past Mamanou
544. Padaria do Bairro Polana
545. Padaria e Pastelaria Amigos
546. Padaria e Pastelaria Aziz, Lda
547. Padia, Lda
548. Paladin Consultoria Soc. Unip, Lda
549. Pale Construções, Lda
550. Paparazzi Studio
551. Papelaria Folques
552. Papelaria Sebenta
553. Password Sociedade Unipessoal, Lda
554. Pastelaria Saquina Omar Issufo
555. Pastelaria Surf
556. Patatufes
557. PCI Personal Computer Lda
558. Pecúlia Investimentos, Lda
559. Pensão Residencial Nacional
560. Perucas Modernas, EI
561. Petronas
562. PF-Consultoria Sociedade Unip, Lda
563. Piammetta, Lda
564. Piatto
565. Pierra Fragrance e Boutique
566. Pixel Graphic Shop, Lda
567. Pizza Corner
568. Platina Alta Costura Modas, Lda
569. Polana Boutique Alfaitaria
570. Polana Business Center
571. Polana Hotel

572. Ponto Certo Serviços
573. Pontual Distribuidora e Serviços
574. Poplex Africa Lda
575. Pórtico Construções
576. Porto de Abrigo
577. Post It Stationer
578. Posto de Abastecimento
579. Prince International, Lda
580. Progás Moçambique, Lda
581. Progel Proj. Edificadoras, Lda
582. Projetel Consultores Lda
583. Promar, Lda
584. Prompt Serviços Lda
585. Proteto, Lda
586. Punjab Motor, Lda
587. Quick Chicken
588. Quly, Lda
589. Rabban Motors, Lda
590. Rabia Hassam Lda
591. Rahul Peresh Jadav
592. Rameez Comercial, Lda
593. Ranger Segurança Lda
594. Rastha Son & Servicos Soc. Unip, Lda
595. Recato Moda e Confecções, Lda
596. Recorte
597. Rei Do Pao
598. Resol Construção Civil
599. Restaurante O Galeto
600. Restaurante Gávea
601. Restaurante Goa
602. Restaurante Parnaso
603. Restaurante Pilão
604. Restaurante Tina Vietnamita, EI
605. Retro Family Lda
606. Revista Ídolo
607. Rhesolve, EI
608. Ricom Representações
609. Ridlu Fashion EI
610. Ridlu Fashion, EI
611. Rino Tanques, Lda
612. Rioforte Portugal, SA
613. RJM Holding,Lda
614. Rll Indústria de Mobília Moçambique
615. Rosa Maria Jorge
616. Rosita Armando Mussicsa
617. Royal Agengy
618. Rozy Microcredito
619. Rukchana Abdul Vahid
620. Ryion e Ca Lda
621. S.A Câmbios Lda
622. S.A. Store Comércio e Artigos
623. S.C. Lda
624. SA, Consultoria Aduaneira, Lda
625. Saad Auto Parts
626. Sabor Fresco, Lda
627. Sade Sucursal
628. Safa Comercial
629. Salão Cinderela
630. Salão de Cab. e Boutique Lu, Lda
631. Salão de Cabeleiro Afrodite Boutique
632. Salão de Cabelereiro Capri
633. Salão de Cabelereiro Naucha
634. Salão de Cabelereiro Rosa de Saron
635. Salão e Booutique by Tatiana Adamo, EI
636. Salvador Andre Zawangoni
637. Sam Global
638. Sapataria Hélio
639. Sapataria Ritual
640. Sapataria Saba-Saba
641. Sapeka
642. Sara de Almeida Outllet
643. Sarbaz Câmbios
644. Satcom
645. Save Corretores de Seguro, Lda
646. Scargo, Lda
647. Schope Phawawa
648. Screentech, Lda
649. Sealandar Mozambique Soc. Unp, Lda
650. Secil-Sociedade De Equipamentos Comerciais
651. SEM Imobiliária, Lda
652. Semavic
653. Senghe Florista
654. Sercon, Lda
655. Serena Construções
656. Sergio Taunde Consultor, EI
657. Serigrafia Moçambique, Lda
658. Serra da Estrela
659. Servicerto Sociedade Unipessoal
660. SFSA
661. Shoes Land
662. Sidik Coomercial
663. Sigma, Lda
664. Silcom Moçambique
665. Silcom Moçambique, Lda
666. Silvio Center, Lda
667. Sims Grafica, Lda
668. Sismec
669. Smart Living, Lda
670. Snack Bar  Kalifa
671. Snack Bar Lourinha
672. Snack Bar Rei Dos Cafés
673. So Pdf Prestação De Serviços, Soc Unip, Lda
674. SoCel Mocambique, LDA
675. Sociedade Africana
676. Sociedade Comercial Manica Esofalasouraoro, Lda
677. Sociedade Moçambicana de Edifícios, Lda
678. Sociedade Moçambicana de Prod. Alimentos
679. Sociedade Semana Boa Sorte, Lda
680. Socimpex, Lda
681. Sofestas Pescaça
682. Soft Link
683. Sografica Lda
684. Sogta Comercial, Lda

685. Soko Cafe, Lda
686. Soltan Beauty
687. Sonipal, Lda
688. Sopropé
689. Sorvetaria e Bom Hamburguer
690. Space Electronica
691. ST Transmissão Mecânica
692. Stand De Venda De Roupas e Acessórios
693. Star Fashion
694. Studio S - Sociedade Unip, Lda
695. Sun Speed, Lda
696. Super Gas Sociedade Unip, Lda
697. Supercar, Lda
698. Supermercado Dinâmica
699. Supermercado Polana
700. Susana Sacramento Monteiro
701. Swagat Take Away, EI
702. Sysnet Systems And Networks, Lda
703. Systech, Lda
704. T e S Sales
705. Tabacaria 202
706. Tabacaria Albatroz
707. Tabacaria Ariyana, Lda
708. Tabacaria Boy Aly, EI
709. Tabacaria Dão
710. Tabacaria Flora
711. Tabacaria Hassane
712. Tabacaria Hassani
713. Tabacaria HeM Comercial, EI
714. Tabacaria Humara Ei
715. Tabacaria Linc
716. Tabacaria Maria Luisa Abreu
717. Tabacaria Muskam Ei
718. Tabacaria N.M Pandora Comercial, EI
719. Tabacaria OK, EI
720. Tabacaria Pariz
721. Tabacaria Priosa
722. Tabacaria Soraya
723. Tabacaria Taju
724. Take Away Apetite da Dona Helena
725. Take Away Faizane Aftar
726. Take Away Hanifas Deligth
727. Take Away Lulu
728. Take Away Nassela,s
729. Take Away Nico
730. Take Away Pamuzinda
731. Take Away Raimundo
732. Talho Capital
733. Talho Luz
734. Talho Maria Chitlango
735. Talho Nhamas
736. TBI-Top B Internacional Lda
737. TDM
738. Techzone Rep. Man. Sist. Informático, Lda
739. Tecnel, Sarl
740. Tecnhnoplus
741. Temel Papelaria e Livraria
742. Tevata Rent A Car Lda
743. The Brave Modas, EI
744. The Good Guy
745. The Pet Store Comercial, EI
746. The Press Club
747. The Visual, Lda
748. The Zone, Lda
749. Theiyi-Sociedade Unipessoal Lda
750. Tiga, Lda
751. Tigre Gigante, Lda
752. Tipografia Josina Machel
753. Tokio Link Motors, Lda
754. Tola Mobil, Lda
755. Top Map. Serv de Consult & Geociências
756. Toyo Motors, Lda
757. Toys Center, Lda
758. Tradex Mocambique, Lda
759. Travel Today Moçambique
760. Trem Auto, Lda
761. Umar Auto, Lda
762. Unideal
763. Uniglobe Machinary e Serviços Lda
764. Urbimoza Construções Lda
765. V&T Design Lda
766. Vali Eletrodomésticos
767. VDB (Exportação e Importação)
768. Vector Travel Agency, Lda
769. Vernissage
770. Veteranos Associados, Lda
771. Victor Martinho Cadir
772. Violeta Alberto Machel
773. VIP Hotel
774. Vital Pizzaria, Padaria e Pastelaria
775. Vlan Soluções, Lda
776. VTD Design, Lda
777. Vuma Construções
778. Wafa Comercial Lda
779. Waheed Issuf Mehtar
780. Water Tech,Lda
781. World Kids Shop
782. World Net Logistics
783. World Pharma Lda
784. X13 Cabeleireiro e Spa
785. Xavier Jeremias Muianga
786. XI Coração
787. Yangula-Estudos e Projectos Lda
788. Ylo Fashion EI
789. Zaheda Ibrahim
790. Zahid Motor EI
791. Zainab Textel-2
792. Zak Comercial
793. Zambeze Vali
794. Zanzibar Bar
795. Zaveri Industrial
796. Zimbora Consulying Soc. Unip Lda

797. Zuveda Noormahomed

Acesse: https://t.me/Novojornal
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__________     
INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Concursos 
1. O Instituto Nacional de Estatística convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras, interessadas e que reúnam os requisitos de

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

Modalidade e Referência Objecto Concorrentes 

elegíveis

Data-final de 
entrega de 

propostas

Data e hora de abertura 

de propostas
Validade das 

propostas

Garantia Provisória

Concurso nº 27A6441/

CP/0053/2021

Contratação de serviços de 

fornecimento de lanches 

e aluguer de sala de 

conferência para Província 

de Gaza  

Todo e 

qualquer 

interessado

12/1/2022  

9.30 horas

12/1/2022

  9.45 horas
120 dias Não exigida

Concurso nº 27A6441/

CP/0054/2021

Contratação de serviços 

de emissão de passagens 

aéreas

Todo e 
qualquer 
interessado

12/1/2022  

13.30 horas
12/1/2022  13.45 horas

120 dias

Lote 1 – 40.000,00MT
Lote 2 – 40.000,00MT
Lote 3 – 40.000,00MT

2. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquirí-los no Instituto Nacional de

Estatística, Avenida 24 de Julho, nº 1989, 9º Andar – UGEA, Cidade de Maputo, pela importância não restituível de 500,00MT (quinhentos

meticais) a depositar na conta nº 577054, Millennium BIM, em nome deste Instituto.

3. As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado e serão abertas na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

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 n° 5/2016, de 8 de Março.

Maputo, aos 22 de Dezembro de 2021

A Autoridade Competente

(Ilegível)
11768

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Lançamento de Concursos
1. O Instituto Nacional de Minas convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras, interessadas a apresentarem propostas fechadas

a participarem nos concursos abaixo:

Nº Nº do Concurso
Data, Hora e 

Local de Entrega 
das Propostas

Data, Hora e local 
de Abertura das 

Propostas
Objecto

Garantia 
Provisória

Anúncio de 
Posicionamento

Data /Local de Visita

1
39A001341/
CP/15/2021

26/1/2022
10.00 horas

26/1/2022
10.15 horas

Fornecimento de Combustíveis e 
Lubrificantes para o INAMI 100.000,00MT

15/2/2022
10.00 horas

N/A

2
39A001341/
CP/20/2021

26/1/2022
12.00 horas

26/1/2022
12.15 horas

Fornecimento de Géneros 
Alimentícios e Produtos de 

Higiene e Limpeza para o INAMI
75.000,00MT

15/2/2022
11.00 horas

N/A

3
39A001341/
CP/21/2021

28/1/2022
10.00 horas

28/1/2022
10.15 horas

Prestação de Serviços para 
Segurança nas Estações 
Sismográficas de Gaza, 

Inhambane, Manica, Tete, 
Zambézia, Niassa e Cabo Delgado

100.000,00MT
15/2/2022
12.00 horas

N/A

4
39A001341/
CP/22/2021

28/1/2022
12.00 horas

28/1/2022
12.15 horas

Prestação de Serviços de 
Desinfecção das Instalações do 

INAMI contra o  covid- 19
100.000,00MT

15/2/2022
13.00 horas

Data e Hora Local

12/1/2022 
pelas 9.30 h

INAMI Sede – Praça 25 de 
Junho, nº 380, R/C e 1º A

12/1/2022 
pelas 11.00h 

INAMI (SPG) – Av. 24 de 
Julho, nº 1895, 1ºA e 2º A

12/1/2022 
pelas 13.00h

INAMI (Laboratório de 
Geologia) – Av Sebastião 
Mabote, Bairro de Magoanine

2. Os concorrentes elegíveis interessados poderão obter informações, examinar os documentos do concurso ou adquirí-los pela importância não reembolsável de
1.500,00MT, no endereço seguinte Praça 25 de Junho, nº380, caixa postal nº 4605, R/C – Secretaria Geral, dias úteis das 8.00 às 15.30 horas. O montante
deve ser depositado no Banco Internacional de Moçambique (BIM) conta nº 292476341 a favor do INAMI.

3. As propostas deverão ser entregues em envelope selado no endereço abaixo e nas datas e horas indicadas na tabela e serão abertas em sessão pública na
presença dos concorrentes que desejarem comparecer:

INAMI - Unidade Gestora Executora das Aquisições 

Praça 25 de Junho, nº380, 1º Andar 
+258 21 347000 / 21 347 322 / 82 320 0520

Email: inami.ugea@gmail.com 
4. Os Concursos serão regidos pelo Decreto nº 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

Autoridade Competente 

(Ilegíve)l   

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 

DO PAÍS OU MUNDO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE SERVIÇOS DE 

REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA 
CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E 
TRABALHO

QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MAPUTO

Rua João Carlos Raposo Beirão, n.º 
345, R/C

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR 

ÓBITO DE BJANNE 
HOLM PETERSON

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura 
pública de seis de Dezembro de 
dois mil e vinte e um, lavrada 
de folhas setenta e nove a folhas 
oitenta, do livro de notas para 
escrituras diversas número 
duzentos e oitenta e seis “C”, 
deste Quarto Cartório Notarial 
de Maputo, perante mim, 
ERMELINDA JOÃO MONDLANE 
MATINE, Conservadora e 
Notária Superior, em exercício 
no referido Cartório, foi lavrada 
um Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de BJANNE 
HOLM PETERSON, de sessenta e 
oito anos de idade, no estado de 
casado em regime de comunhão 
de bens adquiridos com Joaquina 
João Nota, natural da Dinamarca, 
de nacionalidade dinamarquesa, 
com última residência no bairro 
Central, Maputo, sem ter deixado 
testamento ou qualquer outra 
disposição de sua última vontade.
Mais certifico pela operada 
escritura pública, que foi 
declarada como meeira, sua 
esposa JOAQUINA JOÃO NOTA, 
viúva, natural de Chimoio e 
residente em Maputo, e como 
únicos e universais herdeiros 
de todos seus bens, sua esposa 
acima identificada e seus filhos: 
JÉSSICA MICHELLE HOLM 
PETERSON, solteira, maior, 
natural de Chimoio, residente 
em Maputo, JANNY KARINA 
HOLM PETERSON, solteira, 
maior, natural e residente em 
Maputo, JILL ANNETTE HOLM 
PETERSON, solteira, maior, 
natural e residente em Maputo e 
JOHN VIGGO HOLM PETERSON, 
solteiro,natural de Maputo, onde 
reside, todos de nacionalidade 
moçambicana.
Que não deixou outras pessoas 
que por lei com eles possam 
concorrer à sucessão da herança 
e que dela fazem parte bens 
móveis e imóveis.

Está Conforme
Maputo, aos 17 de Dezembro de 

dois mil e vinte e um
A Conservadora e Notária 

Técnica
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO

GOVERNO DO DISTRITO DE 
MAGUDE

CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS 
E NOTARIADO DE MAGUDE

EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR 

ÓBITO DE ANTÓNIO 
DAS NEVES GAVETA

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura de 
catorze de Dezembro de dois mil 
e vinte e um, exarada de folhas 
oitenta e sete a oitenta e nove, do 
livro 1B, para escrituras diversas 
da Conservatória dos Registos 
e Notariado de Magude, a cargo 
de MUSSÁ USSENE, Conservador 
e Notário Superior da referida 
Conservatória, foi celebrada 
uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de ANTÓNIO 
DAS NEVES GAVETA, falecido 
no dia vinte e sete de Julho de 
dois mil e vinte e um, vítima de 
doença desconhecida, casado 
que era com Safira Hamite 
Figia Gaveta, residente no bairro 
da vila, distrito de Magude, na 
província de Maputo. Que pela 
citada escritura foram declarados 
como únicos e universais 
herdeiros de todos bens móveis 
e imóveis, sua esposa e seus 
cinco filhos: SAFIRA HAMITE 
FIGIA GAVETA, casada, natural 
de Manjacaze, DILMA JEISA DAS 
NEVES GAVETA, solteira, natural 
de Magude, MICHEL JOSÉ DAS 
NEVES GAVETA, solteiro, natural 
de Xai-Xai, KELVIN ANTÓNIO 
GAVETA JÚNIOR, solteiro, 
natural de Magude, CLEITON 
JAMAL DAS NEVES GAVETA, 
solteiro, natural de Magude e 
MILTON JOSÉ GAVETA, solteiro, 
natural de Xinavane.

O Notário
Mussá Ussene

(Conservador e Notário 
Superior) 13056

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DO 
DISTRITO DA MACHAVA

2ª SECÇÃO

ANÚNCIO

A DOUTORA SAFIRA ANTÓNIA 
RAFIQUE MUSSAGY, JUÍZA DE 

DIREITO DESTA SECÇÃO

Faz saber que por esta Secção 
e Cartório correm seus termos 
Autos de Acção Declarativa 
de Morte Presumida n.º 
103/21-A, em que é autor 
JORGE HORÁCIO DA CRUZ 
MADELEINE e réu LUÍS ALEX 
MADELEINE, em parte incerta.
É desta forma citado o réu e 
outros interessados incertos 
para, no prazo de 6 (seis) 
meses, contados a partir da 
data da afixação do presente 
anúncio, contestarem,
querendo, ou apresentarem 
documentos para o bem da sua 
defesa, nos autos que lhe move 
o autor, pelos fundamentos
constantes da petição inicial,
cujo duplicado da mesma se
encontra à sua disposição
nesta Secção, onde poderá ser
solicitada em qualquer dia útil, 
dentro das horas normais de
expediente e dentro do mesmo 
prazo.
Adverte-se de que a falta
de contestação importa o
seguimento dos autos, nos
termos do art. 1103º do CPC.
Mais é notificado para dentro 
do mesmo prazo, escolher
domicílio para receber as
notificações ou constituir 
advogado na área da sede deste 
Tribunal, sob pena de não se
efectuarem as notificações, 
considerando-se as decisões
publicadas logo que o processo 
dê entrada na Secretaria, nos
termos do art. 255º, n.º 2, do
CPC.
Para constar se passou o
presente edital e outros dois de 
igual teor, que serão afixados 
nos locais indicados na lei,
sendo um à porta do Conselho
Municipal do local do réu e o
último na sua residência.

Machava, aos dezasseis dias do 
mês de Dezembro do ano dois 

mil e vinte e um

A Escrivã de Direito
Dr.ª Irene Pereira Lambo

Verifiquei

A Juíza de Direito

13055

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 JOÃO ZEFANIAS 
NHARRE

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura 
de vinte e oito de Outubro de 
dois mil e vinte e um, exarada 
de folhas oitenta e três verso a 
oitenta e quatro, do livro de notas 
para escrituras diversas número 
trezentos e sessenta, traço “B”, 
do Segundo Cartório Notarial de 
Maputo, perante mim, DANILO 
MOMADE BAY, Conservador e 
Notário Superior em exercício no 
referido Cartório, foi celebrada 
uma Escritura de Habilitação 
de Herdeiros por óbito de JOÃO 
ZEFANIAS NHARRE, de sessenta 
e três anos de idade, no estado de 
solteiro, que era de nacionalidade 
moçambicana, com última 
residência habitual no bairro de 
Chamanculo, filho de Zefanias 
Faife Nharre e de Serafina Balate.
Que o falecido não deixou 
testamento ou qualquer outra 
disposição da sua última.
Deixando como únicos e 
universais herdeiros de todos 
seus bens, seus filhos: DÉRCIO 
JOÃO NHARRE e FAUSTINO 
JOÃO NHARRE, solteiros, 
maiores, naturais de Maputo, 
respectivamente.
Que segundo a lei não há quem 
com eles possa concorrer a esta 
sucessão. Que da herança fazem 
parte bens móveis e imóveis, 
incluindo contas bancárias.

Está conforme

Maputo, aos 4 de Novembro de 
2021

O Notário
(Ilegível)

13053
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA CULTURA E TURISMO

INSTITUTO NACIONAL DAS INDÚSTRIAS CULTURAIS E CRIATIVAS

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO  

De acordo com alínea d) do artigo 33, conjugado com o n°2, do artigo 64 do Regulamento de 
Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e  Prestação de Serviços 
ao Estado, aprovado pelo Decreto n°5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do 
objecto do concurso abaixo mencionado: 

N/O Nome do 
Concorrente

N° de Concurso Objecto de 
Concurso

Modalidade Valor da 
Adjudicação 

Incluindo o IVA

1 SO- FRIO, LDA 15/DAQ/
INICC/2021

Prestação de Serviços 
de Fornecimento 
e Montagem 
do Sistema de 
Refrigeração no 
Arquivo de Filmes.

Concurso por 
Ajuste Directo

1.045.517,11MT

      Maputo, aos 21 de Dezembro de 2021

O Departamento de Aquisições

(Ilegível)

1 Introdução 

A Faculdade de Economia (FACECO) da Universidade Eduardo Mondlane 
(UEM) em parceria com a Faculdade de Ciências  Económicas e Empresariais 
(FCEE) da Universidade Rovuma anuncia que aceita inscrições para 
candidatos interessados em prosseguir os seus estudos de pós-graduação 
para obtenção dos graus de Doutor em Economia ou Doutor em Gestão.

Os programas de Doutoramento em Economia e em Gestão da 
FACECO/UEM enquadram-se nas prioridades estabelecidas pelo 
governo moçambicano no seu Plano Estratégico do Ensino Superior 
bem como, nos Planos Estratégicos da UEM e da FACECO no processo 
de transformação da UEM numa Universidade de Investigação.

Os programas de Doutoramento em Economia e em Gestão envolvem 
a intervenção de várias universidades estrangeiros tais como: Wits 
University, Addis Ababa University, Covenant University, University of 
Ruanda, University of Uganda, University of Dar Es Salaam no âmbito 
dos memorandos de Cooperação existentes que visam contribuir para 
a valorização do ensino superior em Moçambique através de um amplo 
programa de formação de quadros no nível superior. A cooperação 
inclui os níveis dos conteúdos programáticos dos cursos, da docência, 
da investigação e publicação dos respectivos resultados em revistas 
científicas de revisão de pares.

2 Objectivos dos Programas Doutorais

Os Programas de Doutoramento têm por objectivo principal dotar os 
doutorandos de um conjunto de conhecimentos e competências profundos 
em áreas específicas de Economia e de Gestão e desenvolver capacidades 
para a realização de investigação científica. Os objectivos específicos 
compreendem: 

v Munir os doutorandos de competências do exercício da profissão na
sua área de especialização;

v Desenvolver competências de formulação de problemas de
investigação em campos específicos da Economia e da Gestão, de
análise crítica e interpretação de dados e discussão e apresentação
dos resultados das investigações;

v Capacitar os doutorandos de Economia e de Gestão a fazer
investigação numa perspectiva multidisciplinar e transversal; e

v Desenvolver a intelectualidade e cultura académica orientada para
a docência, investigação e extensão nos domínios teóricos e práticos
de Economia e de Gestão

3 Duração dos Programas Doutorais: 

3 anos (1 ano lectivo+2 anos de pesquisa) correspondentes a um total de 
180 créditos. Os planos de estudos podem ser consultados no portal da 
Faculdade de Economia… http://www.economia.uem.mz

4 Natureza dos Programas Doutorais: 
Programas híbridos combinando duas partes: uma curricular que 

envolve unidades curriculares obrigatórias e unidades curriculares 
de especialização, e outra dedicada a uma investigação independente 
envolvendo seminários de investigação e a preparação, submissão e defesa 
da Tese de Doutoramento.

As aulas decorrerão na Faculdade de Economia, sita no Campus 
Universitário Principal da UEM, em Maputo e no Campus Universitário da 
UniRovuma em Nampula

5 Vagas Disponíveis e Selecção de Candidatos

Os cursos de Doutoramento oferecem 30 vagas, das quais 15 são para 
o curso de Economia e 15 para o curso de Gestão, em cada um dos
campos.

São critérios preferenciais de admissão de candidatos: 

v Geral:
o Grau de Mestrado Académico (não-profissionalizante) em

Economia, em Gestão ou áreas afins, com uma nota final mínima
de 14 valores;

v Indicadores de selecção:
o Nota final do curso de Mestrado Académico

o Área de formação ao nível do Mestrado;

o Resultados de entrevista de selecção;

o Experiência em investigação;

o Experiência de trabalho na área de especialização;

o Publicações;

o Qualidade da monografia ou síntese da proposta de investigação

o Domínio das Línguas Portuguesa e Inglesa

A selecção dos candidatos aos programas de Doutoramento em Economia 
e em Gestão será efectuada por uma Comissão Científica composta por 
docentes intervenientes,  FACECO/UEM e FCEE/UniRovuma 

6 Propinas  e início do Programa de Refrescamento/ Refreshment

O Programa de Refreshment, que antecede os cursos de Doutoramento, 
será frequentado pelos candidatos pré-seleccionados mediante 
o pagamento de uma taxa única de 60.000,00 MT (sessenta mil
meticais). O programa terá lugar entre Fevereiro e Maio de 2022.
As candidaturas aos cursos de Doutoramento em Economia e em
Gestão vão decorrer de 10 a 28 de Janeiro de 2022, obedecendo
os procedimentos para a candidatura constantes da secção 7 deste
edital.  A selecção das candidaturas vai decorrer de 31 de Janeiro a 4 de
Fevereiro de 2022. As listas serão publicadas no dia 8 de Fevereiro de
2022.   As inscrições para a frequência do Programa de refreshment vão
decorrer de 15 a 18 de Fevereiro de 2022. As aulas de refrescamento
vão iniciar a 21 de Fevereiro de 2022.

Depois do Programa de Refreshment, os candidatos seleccionados para a 
frequência dos programas de doutoramento estarão sujeitos aos seguintes 
pagamentos: 

v Propina única de inscrição na FACECO, no início do programa e
válida para toda a duração do programa no valor de 30.000,00MT
(trinta mil meticais).

v Propina mensal na FACECO no valor de 20.000,00MT(vinte mil
meticais) /mês. O Curso tem a duração de 30 meses de tempo útil

7 Procedimentos para a candidatura 

Os candidatos aos cursos de Doutoramento em Economia e em Gestão 
deverão dirigir uma carta de candidatura ao Director da Faculdade de 
Economia, indicando na mesma a sua disponibilidade financeira para 
o pagamento pontual das propinas indicadas, à qual deverão anexar a
seguinte documentação:

v Formulário de candidatura (devidamente preenchido e assinado);

v Fotocópia autenticada do BI ou do DIRE;

v Fotocópias autenticadas pelo Notário, do certificado de
habilitações literárias do nível de Mestrado ou equiparado, com
a discriminação das 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;

v Curriculum Vitae;

v Duas cartas de recomendação, sendo uma delas proveniente de
uma entidade académica cujo assinante tenha o grau de Doutor;

v Carta de autorização do local de trabalho (dirigida ao Director da
Faculdade de Economia, se for aplicável); e

v Talão de depósito de 10.000,00MT (dez mil meticais), a
favor da Faculdade de Economia, na conta UEM – Faculdade
de Economia - Mestrado, BCI número 11996282101;
NIB: 000800001199628210180. Este valor destina-
se ao processamento do expediente do candidato e não é
reembolsável.

A documentação acima referida deverá ser entregue no Registo 
Académico de Pós-graduação da Faculdade de Economia da UEM, Campus 
Universitário Principal, Maputo, e da Faculdade de Ciências Económicas e 
Empresariais (FCEE) da Universidade Rovuma, Campus Universitário de 
Napipine, Nampula, de 10 a 28 de Janeiro de 2022. 

Contactos: UEM 846352240, UniRovuma 843916100

MUNICÍPIO DE MONAPO
CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE MONAPO

 (UGEA)

ANÚNCIO DE INVALIDAÇÃO

CONCURSO Nº 90035/CL/08/2021
 CONTRATAÇÃO DE EMPREITEIRO DE REABILITAÇÃO 

DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DE MONAPO-RIO

De acordo com o artigo 62 do Regulamento de Contratação de Empreitada 
de Obras Publicas, Fornecimentos de Bens e Prestação de Serviço ao Estado, 
aprovado pelo Decreto 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que o concurso 
acima foi Invalidado em virtude de desclassificação de todos concorrentes. 

Monapo, aos 15 de Dezembro de 2021 

Autoridade Competente

Abdul Amide Alimamad
586
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Faculdade de Economia 
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Data de Publicação: 22 de Dezembro de 2021 
1. No âmbito da implementação do Projecto IRRIGA, e com base no financiamento do Banco Mundial, O Serviço Provincial

de Actividades Económicas de Nampula tenciona utilizar parte desses recursos financeiros para contratação de
empresas para fornecimento e prestação de serviços ao Projecto Irriga.

2. Por este meio, convida-se a todos os interessados elegíveis à apresentação de propostas seladas para participarem nos
concursos abaixo indicados, com características descritas nos Documentos dos mesmos, produzidos para o efeito de
acordo com o seguinte:

Item
Modalidade 
do Concurso

Nº do Concurso Objecto do Concurso
Data e hora de entrega

das propostas
Data e hora 
de abertura

1 Limitado  
41D000541/002/
CL/2021

Aluguer de Sala de Reuniões e 
Fornecimento de Refeições 

09H
03/01/2022

09.15H
03/01/2022

2 Limitado  
41D000541/003/
CL/2021

Fornecimento de Combustível e 
Lubrifcantes 

10H
03/01/2022

10.15H
03/01/2022

3 Limitado
41D000541/004/
CL/2021

Fornecimento de Mobiliário de 
Escritório

11H
03/01/2022

11.15H
03/01/2022

4 Limitado
41D000541/005/
CL/2021

Fornecimento de Material de 
Escritório

12H
03/01/2022

12.15H
03/01/2022

3. O Concurso será realizado com base nas normas do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto no 5/2016, de 08 de Março, e está
aberto a todos os concorrentes elegíveis.

4. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar ou adquirir o Documento do Concurso, das
08.00H às 15.00H (hora local), apresentando um talão de depósito correspondente a 1500,00Mts (Mil e Quinhentos 
Meticais) não reembolsáveis para a aquisição de cada Caderno de Encargos na Conta Bancária Nº 3018530911001 
Banco Standard Bank.

5. As propostas deverão ser entregues na Sala da Repartição de Aquisições do Serviço Provincial de Actividades
Económicas de Nampula.

6. Todas as propostas deverão estar acompanhadas de Garantia Provisória.
7. As referidas garantias poderão ser prestadas em uma das seguintes formas:

a) Garantia Bancária; b) Cheque Visado; c) Seguro Garantia.

Nampula, aos 20 de Dezembro de 2021
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE NAMPULA

CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

ANÚNCIO DE CONCURSO

585

ECLC, sito na sede do Bairro Luís Cabral, Av. da Namaacha ou de Moçambique, rua 
nº 5049, telemóveis: 84-7700298/ 82-6864465/ 87-1232355

Matrículas para 2022
A Escola Comunitária Luís Cabral – ECLC deseja aos seus alunos, pais, encarregados de 

educação e ao público em geral, um próspero ano lectivo 2022. E aproveita
este meio para informar que ainda renovam-se matrícula e que ainda há vagas para 

matricular novos ingressos: da 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª classe por um 

valor acessível.

OS ALUNOS DAS CLASSES TERMINAIS (7ª, 10ª e 12ª), 
FAZEM EXAMES NA PRÓPRIA ECLC

Podendo obter mais informações na Secretaria daquela escola, sito na Sede do 
Bairro Luís Cabral, entrando a partir da Junta ou Maquinag ou contactar através dos 

telemóveis: 84-7700298 ou 82-6864465 ou ainda 87-1232355.

12666

11771

Anúncio de Concurso

Solicitação para apresentação de propostas para Elabora-
ção do“Survey of Local Ecological Knowledge (LEK), eco-
nomic and socio-cultural importance of ETP species in 
the Primeiras and Segundas Environmental Protected 

Area (PSEPA)” 

Enquadrado nas linhas de actividades do Projecto “Redução 
de Capturas Acidentais no sudoeste do Oceano Índico”, 
financiado pelo WWF- Holanda, o WWF Moçambique 
pretende contratar consultor (es) (individual/grupo ou 
empresa) para a realização da consultoria acima referida. 
Os termos de referência (TdR) estão disponíveis no seguinte 
link:

https://www.wwf.org.mz/oportunidades/emprego_e_
consultoria/

Os Candidatos interessados deverão submeter as propostas 
técnica e financeira separadamente através do seguinte 
endereço electrónico: concursos@wwf.org.mz até ao dia 10 
de  Janeiro de 2022 às 16.30 horas. Para mais informações 
contactar os escritórios da WWF em Maputo através do 
telefone 82-3122250 nas 3ª e 5ª feiras das 9.00 às 15.30.

11023
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LÍDER NA 
MELHOR
TECNOLOGIA

DESEMPENHO
PARA UM ÓPTIMO

DO MOTOR.
Escolha os melhores ingredientes
para a melhor protecçao.

Distribuidor Oficial da
Lubrificantes

info@eenergy.co.mz EEP - Eficcient Energy Mozambique eenergy.moz+258 87 326 3223 www.eenergy.co.mz
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1.Termos de Referência

1.1. Contexto

O Programa Mundial para a Alimentação (PMA) é considerado um dos maiores actores humanitários em 
Moçambique e está presente no país desde 1975. O PMA é o líder e co-líder de vários clusters humanitários 
globais, incluindo os clusters de Segurança Alimentar e Subsistência (FSL), Logística e de Telecomunicações 
em Emergências (ETC). O PMA tem um escritório de central em Maputo e 7 sub-escritórios cobrindo 10 
províncias.
A província de Cabo Delgado tem sofrido uma série de ataques por Grupos Armados Não Estatais (GANE) 
desde 2017. O conflito deslocou milhares de pessoas de suas casas e mais de 950.000 pessoas em Cabo 
Delgado, Niassa e Nampula estão enfrentando fome severa. A situação permanece extremamente volátil e 
esses eventos levaram progressivamente ao deslocamento de 744.949 pessoas, de acordo com a Organização 
Mundial para a Imigração (OIM) e à disrupção dos meios de subsistência, incluindo a produção agrícola e 
o acesso a serviços básicos. Os mais vulneráveis, como mulheres e jovens, são particularmente afectados,
tanto nas comunidades deslocadas como nas comunidades anfitriãs.

Apesar dos desafios operacionais significativos, a assistência alimentar do PMA às populações afectadas 
por conflitos no norte de Moçambique aumentou rápida e efectivamente em mais de 30 vezes desde 
janeiro de 2020, passando de 29.150 pessoas assistidas chegando a mais de 945,00 em novembro de 2021.
Esta situação cada vez mais complexa exige que o PMA e seus parceiros aumentem sua compreensão 
contextual e reflictam sobre as interacções entre nosso trabalho e o contexto em que operamos. É por 
esta razão que o PMA começou a organizar regularmente análises do conflito, incluindo a avaliação de 
riscos e medidas de mitigação. Decorrente do reconhecimento de que a sensibilidade ao conflito deve ser 
institucionalizada em diferentes níveis, o PMA está agora planeando uma Institucional de Sensibilidade a 
Conflitos.
Para o PMA, esta consultoria é parte dos esforços para fortalecer a sensibilidade ao conflito no nível 
corporativo e contribuir para os compromissos do PMA com a “Promessa de Paz” e irá se conectar com a 
crescente rede global de sensibilidade a conflitos do PMA..

1.2. Objectivos da Consultoria
Compreender e melhorar a capacidade institucional é um aspecto fundamental para aprimorar de forma 
sustentável e eficaz a sensibilidade de uma organização a um conflitos. Sem uma abordagem institucional, 
a sensibilidade ao conflito não será eficaz a menos que estruturas, políticas e formas de trabalho mais 
amplas também apoiem e incentivem a sensibilidade ao conflito. O PMA está, portanto, planeando realizar 
uma revisão e avaliação institucional de sensibilidade a conflitos para compreender seus próprios pontos 
fortes, pontos fracos, oportunidades e bloqueios relacionados ao uso de abordagens sensíveis a conflitos. 
As conclusões desta avaliação de sensibilidade ao conflito institucional serão a base para formulação de 
uma lista de acções prioritárias a serem tomadas.

A avaliação institucional da sensibilidade ao conflito é planeada para cobrir as seguintes áreas:
1. Políticas e estratégias
2. Recursos humanos - composição, compreensão e habilidades de sensibilidade ao conflito
3. Aquisições
4. Aprendizagem e gestão do conhecimento
5. Integração no ciclo do programa
6. Relações com as partes interessadas

Espera-se que a avaliação institucional da sensibilidade ao conflito gere informações sobre os pontos 
fortes e as lacunas organizacionais do PMA em termos de sensibilidade ao conflito e oportunidades para 
integrar o conceito nas políticas, sistemas e procedimentos existentes. Assim, o objectivo é melhorar as 
abordagens sensíveis ao conflitos nos diferentes programas e formas de trabalho do PMA. É necessário 
avaliar sistematicamente os desafios e problemas institucionais a fim de ajudar o PMA a compreender 
como outras organizações tentaram responder a esta questão e para priorizar áreas-chave de acção de 
uma forma que seja consistente com as vantagens, visões e missão do PMA.

O relatório irá oferecer um roteiro com recomendações práticas e viáveis para o PMA Moçambique 
sobre como reforçar as capacidades institucionais para a sensibilidade ao conflito e integrar as atitudes, 
abordagens, ferramentas e conhecimentos apropriados na cultura, sistema, processos e trabalho da 
organização.

1.3. Escopo da Consultoria

O prestador(a) de serviços/consultor(a) será responsável por produzir um relatório de alta qualidade, 
mas conciso. O objectivo é fornecer uma análise acessível e informada que seja localmente fundamentada, 
de fácil utilização e que possa informar a estratégia e as operações de forma confiável. A análise será 
baseada em uma revisão documental das estratégias, políticas e procedimentos operacionais padrão do 
PMA, discussões de grupos focais, entrevistas com informantes-chave e com funcionários-chave do PMA a 
serem realizadas pelo consultor(a).
É importante ressaltar que o prestador(a) de serviços/consultor(a) deve apoiar a equipa do PMA para 
dar sentido às conclusões da análise por meio de reuniões de debate e reflexão a fim de aprofundar a 
compreensão do PMA sobre os pontos fortes, as lacunas e as oportunidades para reforçar a sensibilidade 
ao conflito institucional. A consultoria deverá ser composta por análises documentais, consultas e sessões 
de reflexão, envolvendo mas não se limitando ao seguinte:

1.4.Pontos-chave

1. Realizar uma revisão documental das estratégias, políticas e procedimentos operacionais padrão
existentes para identificar e resumir as lacunas existentes em termos de sensibilidade ao conflito.
2. Elaborar um relatório inicial a ser apresentado ao PMA.
3. Elaborar, planear e conduzir discussões de grupo de foco, entrevistas com informantes-chave e pesquisas
necessárias para a consultoria.
4. Escrever uma primeira versão do relatório de avaliação institucional de sensibilidade ao conflito.
5. Após a colecta de dados, organizar um workshop de validação e reflexão sobre os resultados com uma
equipa do PMA.
6. Finalizar o relatório de avaliação institucional de sensibilidade de conflitos, incluindo um roteiro com
recomendações práticas ao PMA.

1.5. Metodologia

O(A) prestador(a) de serviços/consultor(a) trabalhará com os escritórios central e de campo do PMA 
a fim de organizar grupos de discussões focais, entrevistas com informantes-chave e com funcionários-
chave do PMA em torno de tópicos-chave (a serem acordadas com o PMA). Todos os dados deverão ser 
analisados   e compilados em um relatório que formará a base para um workshop de validação e reflexão 
que incluirá informar a geração de recomendações práticas accionáveis. Como a equipa e os parceiros 
do WFP são os usuários finais do documento, seu conhecimento é fundamental para informar a análise e 

sua adesão é crucial. O processo deve, portanto, ser projectado para garantir a adesão e propriedade do 
pessoal do PMA.

O(A) prestador(a) de serviços/consultor(a) será apoiado por membros do PMA de Pemba, do escritório 
central em Maputo e o escritório regional para o Sul da África na África do Sul para aprofundar a análise 
e garantir o alinhamento com os objectivos estratégicos do PMA, políticas organizacionais e estratégia de 
Resposta Humanitária do PMA para Cabo Delgado. Os membros do PMA serão envolvidos conforme for 
necessário para as discussões durante o período da consultoria.

Assim como a equipe operacional, o envolvimento de funcionários mais sénior é necessária para validar e 
aprovar o conteúdo do relatório final. No final da consultoria, o PMA irá, portanto, organizar uma reunião 
de esclarecimento com a liderança da organização no país. Nessa reunião será apresentado um resumo 
das conclusões, com foco nas recomendações. Após a reunião, o relatório final será finalizado de acordo 
com o feedback fornecido.

1.6. Entregas

O principal produto que o(a) prestador(a) de serviços/consultor(a) entregará é um relatório consolidado 
com foco nas lacunas e oportunidades actuais, bem como recomendações para melhorias institucionais 
relacionadas à sensibilidade ao conflito. A análise deve ser abrangente, mas concisa, priorizando o caminho 
que o PMA deve seguir. A estrutura do relatório será acordada com o PMA.
Os seguintes resultados são esperados do(a) consultor(a):
1. Desenvolver um relatório inicial detalhando o projecto de consultoria, metodologia, questões-chave e
métodos de colecta de dados a serem discutidos e acordados com o PMA.
2. Escrever um projecto de relatório de Análise Institucionais de Sensibilidade de Conflitos.
3. Organizar um workshop para discutir recomendações usando de metodologias para aumentar a
participação local.
4. Entregar um relatório final consolidado de análise institucional de sensibilidade a conflitos com foco
em recomendações operacionais, programáticas e de sistemas orientadas para uma maior sensibilidade
a conflitos. Os seguintes elementos estão previstos para o relatório final, mas o consultor é livre para
adicionar e ajustar conforme apropriado:

a)Avaliação de potenciais sinergias e oportunidades para integrar a sensibilidade ao conflito nos
programas, operações, políticas e sistemas do PMA

b) Avaliação das necessidades de capacidade do pessoal e do sistema do PMA com recomendações
sobre as necessidades de treinamento e outras acções necessárias para a entrega em todas as funções
em situações de conflitos.

c) Recomendações para mecanismos e ferramentas potenciais para aumentar a sensibilidade ao
conflito na tomada de decisões

Contribuição do PMA:

1. Entrega de materiais relevantes sobre o conflitos e insegurança em Cabo Degado
2. Documentos específicos da organização e do programa do PMA - incluindo políticas, estratégias, planos
de projectos, análises situacionais e avaliações
3. Apoio na organização de grupos focais e entrevistas.
4. Um ponto focal para a coordenação do projecto e disponibilidade da equipa para participação e apoio
ao projecto.

1.7. Duração
A previsão é que o(a) prestador(a) de serviços/consultor(a) concluirá o trabalho em 22 dias úteis. Isso 
deve ser acordado com o PMA. Um plano de trabalho será desenvolvido pelo(a) prestador(a) de serviços/
consultor(a) em consulta com o PMA.

1.8. Perfil desejado
• Diploma universitário avançado em análise de conflitos, estudos da paz, ciências políticas ou área

semelhante;
• Pelo menos 5 a 7 anos de experiência conduzindo análise de conflitos;
• Relevante experiência em pesquisa de campo em Cabo Delgado;
• Conhecimento aprofundado do contexto do conflitos em Cabo Delgado é altamente desejável. O

conhecimento avançado da economia política moçambicana do nível comunitário a nacional é
altamente desejável;

• Conhecimento analítico e operacional a cerca de vulnerabilidade alimentar e nutricional é altamente
desejável e vantajoso

• Fortes habilidades de organização, experiência comprovada no desenvolvimento de workshops;
• Excelente pesquisa, redacção de relatórios e habilidades analíticas;
• Bem familiarizado com os métodos qualitativos e quantitativos de pesquisa;
• Capacidade comprovada de redigir relatórios analíticos, compreensíveis e simples sobre dinâmica

de conflito (os candidatos devem apresentar 1 ou 2 exemplos relevantes de trabalhos anteriores de
análise de conflitos que tenham realizado);

• Experiência de trabalho com análise de dados secundários e revisões documentais;
• Experiência em desenvolvimento de ferramentas de pesquisa e realização de pesquisas;
• Experiência, ou conhecimento comprovado, da resposta humanitária, especialmente a resposta

liderada pela ONU, é desejável;
• Conhecimento avançado das novas tendências e desenvolvimentos em Moçambique.
• Capacidade de colaborar com diferentes grupos;
• Capacidade comprovada de cumprir metas e cumprir prazos em um curto espaço de tempo;
• Fluência em português e inglês, o conhecimento das línguas locais em Cabo Delgado é considerado

uma grande vantagem.

Os indivíduos interessados devem entregar as propostas técnicas e financeiras em envelopes lacrados ao 
escritório central do PMA no país devidamente marcado:

RFP/PROC/MOZ/2021/015 
Av. Paulo Samuel Kankhomba, Nº1109, 
Prédio WFP, 1º ao 5º piso, Maputo Moçambique 

Data de fechamento-  31 de Dezembro de 2021 às 13:30 horas.

Pedido de Proposta-RFP/PROC/MOZ/2021/015 - 

Avaliação Institucional de Sensibilidade a Conflitos

 Paulo Samuel Khankomba, Avenue nr 1109
          Maputo, Mozambique

Telephone: +258 21482200    Fax: +258 21491719 
Email:  wfp.maputo@wfp.org

Acesse: https://t.me/Novojornal
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1.Terms of Reference

1.1. Background

WFP is considered as one of the largest humanitarian actors in Mozambique and has been present in the 
country since 1975. WFP is the lead and co-lead of several global humanitarian clusters, including the 
Food Security and Livelihoods (FSL), Logistics and ETC Clusters. WFP has a Country Office in Maputo and 
7 Sub-Offices covering 10 provinces. 

The province of Cabo Delgado has been experiencing a series of attacks by Non-State Armed Groups 
(NSAG) since 2017. Conflict has pushed thousands from their homes and more than 950,000 people in 
Cabo Delgado, Niassa and Nampula are facing severe hunger. The situation remains extremely volatile, 
and these events have progressively led to the displacement of 744,949 people according to IOM DTM, and 
to the disruption of livelihoods, including agriculture production and access to basic services. The most 
vulnerable, such as women and youth, are particularly affected, both in displaced and host communities. 

Despite significant operational challenges, WFP’s food assistance to conflict-affected populations in 
northern Mozambique has quickly and effectively scaled up more than 30-fold since January 2020, going 
from 29,150 people assisted reaching to up to over 945,00 in November 2021.

This increasingly complex situation requires that WFP and partners increase their contextual 
understanding and reflect on the interactions between our work and the context in which we operate. 
It is for this reason that WFP has started conducting regular conflict analysis including formulation of 
conflict risks and mitigation measures. Stemming from a recognition that conflict sensitivity should 
be institutionalized at different levels, WFP is now planning for an Institutional Conflict Sensitivity 
Assessment.

For WFP, this consultancy is part of efforts to strengthen conflict-sensitivity at the corporate level and to 
contribute to WFP’s commitments to the ‘Peace Promise’ and will link up with WFP’s emerging global 
conflict-sensitivity network.

1.2. Consultancy objectives
Understanding and improving institutional capacity is a key aspect of sustainably and effectively 
improving conflict sensitivity. Without taking an institutional approach, conflict sensitivity will not be 
effective unless wider structures, policies, and ways of working also support and encourage conflict 
sensitivity. WFP is therefore planning to conduct an institutional conflict sensitivity review/assessment 
to understand its own strengths, weakness, opportunities, and blockages related to using conflict-
sensitive approaches. The findings from this institutional conflict sensitivity assessment will form the 
basis for priority actions. 

The institutional conflict sensitivity assessment is envisioned to cover the following areas:

1. Policies and strategies

2. Human resources - composition, understanding and skills of conflict sensitivity

3. Procurement

4. Learning and knowledge management

5. Integration into the programme cycle

6. Stakeholder relations

The institutional conflict sensitivity assessment is expected to generate information on WFPS 
organizational strengths and gaps in terms of conflict-sensitivity and opportunities to integrate conflict-
sensitivity within existing policies, systems, and procedures to help improve conflict sensitive approaches 
to programming and ways of working. It is meant to look systematically at institutional challenges, to 
help WFP learn how others have attempted to respond to them, and to prioritise key areas of action in a 
way that are consistent with WFPs core strengths, vision, and mission. 

The report will offer a roadmap with actionable, practical recommendations to WFP Mozambique on 
how to bolster institutional capacities for conflict sensitivity and integrate the appropriate attitudes, 
approaches, tools and expertise into the organization’s culture, system, processes, and work. 

1.3. Scope of consultancy
The service provider/consultant will be responsible for producing a high-quality but concise report. The 
objective is to provide accessible, informed analysis which is locally grounded and user-friendly and 
can reliably inform strategy and operations. The analysis will be based a desk review of WFP strategies, 
policies and SOPs, Focus-Group Discussions (FGD’s), Key Informant Interviews (KIIs) and surveys with 
key WFP staff, carried out by the consultant. 
Importantly, the service provider / consultant is expected to support WFPs team in making sense of 
the findings of the analysis through participatory reflection sessions that are focused on deepening 
WFP understanding of strengths, gaps, and opportunities to bolster institutional conflict sensitivity. The 
consultancy is composed of desk review, consultations, and reflection sessions, entailing but not limited 
to the following:

1.4. Key Tasks

1. Carry out desk review of existing strategies, policies and SOPs to identify and summarize existing gaps
in terms of conflict sensitivity.

2. Draft an inception report and present this to WFP

3. Design, plan, and conduct focus group discussions (FGD), key informant interviews (KII) and surveys.

4. Draft institutional conflict sensitivity assessment report.

5. Following the collection of data, a validation/reflection workshop will be held with WFP staff to share
and make sense of insights and develop actionable, practical recommendations.

6. Finalize the institutional conflict sensitivity assessment report, including a roadmap with practical
recommendations to WFP 

1.5. Methodology

The service provider /consultant will work with the country and field office to organize FGDs and KIIs 
around key questions (to be agreed upon with WFP). All the data is then analysed and compiled into a 
report which will form the basis for a validation and reflection workshop which will include inform the 
generation of actionable, practical recommendations. Because the WFP team and partners are the end 
users of the document their knowledge is critical to inform the analysis and their buy-in is crucial. The 
process should therefore be designed to ensure buy-in and ownership of WFP staff.

The service provider /consultant will be supported by a reference group of key WFP specialists from 

Pemba, the Mozambique Country Office and the Regional Bureau for Southern Africa to deepen analysis 
and ensure alignment with WFPs strategic objectives, organizational policies and WFPs Humanitarian 
Response Strategy for Cabo Delgado. The reference group will be engaged and convened as per the needs 
for discussion, ideas, and suggestions during the period of the assignment. 

As well as operational staff, buy-in at the senior level is required for validating and signing off content. At 
the end of the assignment, WFP will therefore facilitate a debrief meeting with country senior leadership. 
At this meeting, a summary of the findings is presented, but the focus will be on the recommendations. 
Following the management debrief, the final report will be finalized as per the feedback provided. 

1.6. Deliverables

The main output that the service provider/consultant will provide is a consolidated report focusing 
on the current gaps and opportunities as well as recommendations for improvement as it related to 
institutional conflict sensitivity. The analysis should be comprehensive but concise, prioritizing the way 
forward for WFP. The structure of the report will be agreed with WFP. 

The following outputs are expected from the consultant:

1.Inception report: detailing the consultancy design, methodology, key questions and data collection
methods to be discussed and agreed upon with WFP.

2. Draft report of the Institutional Conflict Sensitivity Analysis.

3. Reflection workshop: using participatory methodologies to generate recommendations that are
locally-grounded and user-friendly.

4. Final consolidated Institutional Conflict Sensitivity report: with a focus on operational, programmatic
and systems oriented recommendations towards more conflict-sensitivity. The following elements are
envisioned for the final report, but the consultant is free to add and adjust as appropriate:

a) Assessment of potential synergies and opportunities to mainstream conflict-sensitivity in WFP
programmes, operations, policies and systems

b) Capacity needs assessment of WFP staff and system with recommendations on training needs and
other actions required for conflict-sensitive delivery across functions.

c) Recommendations for potential mechanisms and tools to enhance conflict-sensitivity in decision-
making

WFP inputs:

1. Comprehensive documentation of materials relevant to conflict and insecurity in Cabo Degado

2. WFP specific organizational and programme documents – including policies, strategies, project plans,
situational analysis and evaluations

3. Support in setting up relevant meetings and interviews with staff.

4. Dedicated project coordinator and availability of staff for full participation throughout project.

1.7. Duration of assignment

It is anticipated that the service provider/consultant will be able to complete the work in 22 working 
days. This is to be agreed with WFP. A work plan will be developed by the service provider/consultant in 
consultation with WFP.

1.8. Expected profile of consultancy
• Lead consultant with an advanced university degree in conflict analysis, peace studies, political

sciences or similar field

• At least 5-7 years of experience conducting conflict analysis.

• Extensive experience in field research in Cabo Delgado.

• In depth knowledge of conflict context in Cabo Delgado is highly desirable. Advanced knowledge of
the Mozambican political economy from community to national level is highly desirable.

• Knowledge of food and nutrition vulnerability, analysis and response is highly desirable and
advantageous

• Strong facilitation skills, proven expertise in developing participatory workshops with clear outputs

• Excellent research, report writing and analytical skills.

• Well conversant with qualitative and quantitative methods of research.

• Proven capacity to write analytical, understandable, and simple reports on conflict dynamics
(candidates must submit 1 or 2 relevant examples of previous conflict analysis work they have carried
out).

• Experience of working with secondary data analysis/desk reviews.

• Experience of developing research tools and carrying out research.

• Experience, or evidenced knowledge, of humanitarian response, especially UN led response, is
desirable.

• Advanced knowledge of the new trends and developments in Mozambique.

• Ability to collaborate with different stakeholders

• Proven ability to deliver against targets and meeting deadlines within short timeframe.

• Fluency in Portuguese and English, knowledge of local languages in Cabo Delgado is considered a
strong plus.

Interested service providers /individuals shall deliver the technical and financial proposals in sealed 
envelopes to WFP Country Office clearly marked:

RFP/PROC/MOZ/2021/015 

Av. Paulo Samuel Khankhomba, Nº1109, 
Prédio WFP, 1º ao 5º piso, Maputo Mocambique 

Closing date -  31 December 2021 at 1330 hours.

 Paulo Samuel Khankomba, Avenue nr 1109
          Maputo, Mozambique

Telephone: +258 21482200    Fax: +258 21491719 
Email:  wfp.maputo@wfp.org

Request for Proposal-RFP/PROC/MOZ/2021/015 - 

Institutional Conflict Sensitivity Assessment
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Acesse: https://t.me/Novojornal



PUBLICIDADE26 Quarta-feira, 22 de Dezembro de 2021

EOI No. EOI/PROC/MOZ/2021/04 20.12.2021

A. Background

1. O Programa Mundial de Alimentos (PMA) é a maior agência humanitária do mundo no combate
à fome em todo o mundo, prestando assistência alimentar em emergências e trabalhando com as
comunidades para melhorar a nutrição e construir resiliência. A cada ano, o PMA assiste cerca de 80
milhões de pessoas em cerca de 80 países.

2. A Unidade de Aquisições do PMA procura empresas que forneçam os seguintes produtos
alimentares:

Cereais Arroz e Milho

Feijão manteiga, Catarina, feijoa boer e Nhemba

Comida Processada Farinha de Milho e Farinha de soja

Sal iodizado  Biscoitos de alta ernegia

Oléo Alimentar

3. O PMA convida fornecedores qualificados a expressarem seu interesse em fornecer os produtos
alimentícios.

B. O Objectivo da Manifestacação de Interesse

4. O objectivo desta solicitação é identificar fornecedores com capacidade técnPage 1 of 6ica e
financeira verificada para fornecer os produtos alimentícios. Os fornecedores elegíveis serão
convidados a participar do processo de licitação da licitação proposta.

5. A elegibilidade para participar no concurso proposto será determinada com base nos seguintes
requisitos:

a) O requerimento preenchido e assinado.

b) Cópia do Certificado de Constituição.

c) Suas últimas demonstrações financeiras certificadas / auditadas, ou seja, Balanço e Declaração de
Renda (empresas privadas); ou seu Relatório Anual aos Accionistas (empresas de capital aberto);

d) Informações gerais sobre a empresa e seus produtos / serviços que deseja cadastrar.

) Carta de referência de pelo menos três (3) clientes a quem sua empresa forneceu bens / serviços 
nos últimos doze (12) meses.

f) Licença para operar no país como fornecedor de alimentos.
g) Registro válido do governo e documento fiscal (se aplicável no contexto do país).

Os fornecedores em potencial devem ter um mínimo de três (3) anos de experiência / estabelecimento 
em sua linha de negócios. O PMA, com base na solidez financeira do fornecedor, experiência, capacidade 
de desempenho e relevância dos bens / serviços oferecidos, avaliará cada aplicação completa.

6. Após o prazo-final para envio de respostas, o PMA avaliará as respostas recebidas e notificará os
participantes elegíveis sobre o resultado da avaliação.

C. Como preparar e enviar sua manifestação de interesse

7. Para participar do exercício de pré-qualificação, as empresas são obrigadas a fornecer o seguinte:

• Formulário de Manifestação de Interesse

• Formulário de verificação de antecedentes do fornecedor (Anexo 1);

• Formulário da Situação Financeira do Fornecedor (Anexo 2);

• Formulário de experiências anteriores (Anexo 3);

• Signatário

8. Toda a documentação de apoio listada acima deve ser preparada de acordo com as instruções
fornecidas e prazo para resposta a este pedido: 15/1/2022 às 23.00 horas e os documentos devem
ser enviados para mozambique.procurement@wfp.org

9. O WFP não considerará envios incompletos ou não assinados. Todas as respostas e documentação
de apoio recebidas serão tratadas como estritamente confidenciais e não serão disponibilizadas ao
público.

10. Este pedido de Manifestação de Interesse não constitui uma solicitação. O PMA reserva-se o
direito de alterar ou cancelar este processo de aquisição ou qualquer um de seus requisitos a qualquer 
momento durante o processo; qualquer acção será comunicada a todos os participantes.

11. Se você tiver alguma dúvida, não hesite em nos contactar através do
mozambique.procurement@wfp.org

EOI No. EOI/PROC/MOZ/2021/04 

A. Competências / capacidades da empresa / organização
Lista de requisitos / critérios de avaliação do PMA Yes Commentarios

1
Uma carta de apresentação, apresentando o potencial 
fornecedor / prestador de serviços e um breve perfil 
de negócios

2 Documentos Legais – Álvara, Certidão, BR
3 Nuit

4
Extrato bancário ou carta do banco com detalhes da 
conta

5
Cartas de recomendação de empresas públicas/
privadas de renome se houver

ANEXO 1. FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES PARA FORNECEDORES.

A. Informações básicas da Empresa / Organização

1 Nome da Empresa/Organização: 

2 Endereco : 

3 Email : Endereco de Website: 

4 Telefone: Fax: 

5 Pessoa de Contactp, titulo: Tel./E-mail da Pessoa de Contacto: 
6 Registro no UNGM        Yes         No              UNGM No.
7 Tipo de Negócio        Corporativo/Limitada   Parceria Outros (especifique)  
8 Bens / Serviços: 

9 Número de registro comercial da empresa / organização:  6      Data de registro: 

10
Informações adicionais sobre a empresa / organização:  (aplicável, insira no máximo 100 
palavras)

ANEXO 2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO FORNECEDOR

B. Situação Financeira da Empresa / Organização

Item Valor em USD

Volume de negócios bruto 2020

Volume de negócios bruto 2019

Volume de negócios bruto 2018

Valor máximo do contrato em relação ao qual sua empresa pode estar 
envolvida:

USD  0 – 30,000 

USD  30,000 – 100,000

USD  100,000 – 500,000

acima USD 500,000

Montante máximo de “Garantia Bancária” disponível para a Empresa / 
Organização

As contas auditadas dos últimos dois anos ou alternativas avaliadas a 
critério do PMA são anexadas para provar as informações mencionadas 
acima

ANEXO 3. EXPERIÊNCIA RELEVANTE DO FORNECEDOR

Liste pelo menos 4 contratos nos últimos dois anos relevantes para o fornecimento de [inserir 
descrição dos bens e / ou serviços em questão].

C. Situação Financeira da Empresa / Organização

Início Concluído
Tipo de Contrato Valor Total 

(USD) Cliente(Mês / Ano) (Mês / Ano)

Forneça currículos de funcionários seniores (não mais do que três) [se aplicável].

Selo da Empresa / Organização

D. Signatário
Nome da Empresa/Organização 

Nome Função: 

Assinatura: Data: 
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MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

  EOI No. EOI/PROC/MOZ/2021/04 20.12. 2021

A. Background

1. O Programa Mundial de Alimentos (PMA) é a maior agência humanitária do mundo no combate à fome em todo o
mundo, prestando assistência alimentar em emergências e trabalhando com as comunidades para melhorar a nutrição
e construir resiliência. A cada ano, o PMA assiste cerca de 80 milhões de pessoas em cerca de 80 países.

2. A Unidade de Aquisições do PMA procura empresas que forneçam os seguintes servicos:

No. Descrição das categorias No. Descrição das categorias

1
Materiais e equipamentos de embalagem, sacos 

plásticos
26 Móveis de escritório / itens de madeira

2 Armazéns e equipamentos de armazém, paletes 27 Papel de carta e papelaria

3 Empresas de construção / serviços de equipamentos 28 Consumíveis de escritório

4 Serviços de consultoria para construção 29 Serviços de impressão e fotocópia

5 Serviços de transporte / táxi - 30
Consultoria e treinamento de mídia e 

advocacy

6 Combustível / óleo e lubrificantes 31 Maquinas agricolas

7 Armazenamento de combustível e bombas 32 Materiais agrícolas e consultoria

8 Materiais e aparelhos elétricos 32 Serviços de Catering

9 Serviços de arquitetura / design de interiores 33 Hotel e restaurante

10 Serviços de treinamento 34 Serviços de limpeza e materiais de limpeza

11 Materiais de construção 35 Eletrônica geral

12 Serviços de design de impressão 36 Serviços de acomodação e conferências

13 Ar condicionado e serviços de manutenção 37
Serviço de empilhadeira e peças 

sobressalentes

14
PCR e teste rápido de Covid

38
Serviços de acomodação e conferências

15
Manutenção de água potável e bebedouro

39
Serviço de empilhadeira e peças 

sobressalentes

16
Serviços de remoção de lixo / lixo

40
Manutenção de CFTV e cerca elétrica

17
Serviços de desinfecção e fumigação de escritórios

41
Armazenamento local de combustível e 

bombas

18
Carpintaria, canalização, elétrica, jardinagem, 

manutenção de piscinas 42
Empresas de construção / serviços de 

equipamentos

19 
Serviços de limpeza e materiais de limpeza

43
Serviços de consultoria para construção

20 
Eletrônica geral

44

Materiais de construção
Serviços de empilhadeira e peças 

sobressalentes

21
Serviços de arquitetura / design de interiores

45
Manutenção de motocicletas e fornecimento 

de peças sobressalentes

22
Materiais de construção

46
Empresa de trabalhadores casuais

23
Móveis de escritório / itens de madeira

47
Serviços relacionados com administração de 

escritório

24
Serviços de limpeza e materiais de limpeza

48
Serviços relacionados com administração de 

escritório

25
Fornecimento de uniformes para motoristas / 

alfaiataria 49 Serviços de Manutenção de impressoras

26 Equipamentos de TI e de Telecomunicações 50 Serviços de voz e dados móveis

27 Serviços de Internet 51
Serviços de manutenção de equipamentos de 

TI

28 Outro (especifique)

3. O PMA convida os fornecedores qualificados a expressarem seu interesse em fornecer os servicos acima.

B. O Objectivo da Manifestacacao de Interesse

4. O objectivo desta solicitação é identificar fornecedores com capacidade técnica e financeira verificada para fornecer
os servicos. Os fornecedores elegíveis serão convidados a participar do processo de licitação da licitação proposta.

5. A elegibilidade para participar no concurso proposto será determinada com base nos seguintes requisitos:

a) O requerimento preenchido e assinado.

b) Cópia do Certificado de Constituição.
c) Suas últimas demonstrações financeiras certificadas / auditadas, ou seja, Balanço e Declaração de Renda (empresas
privadas); ou seu Relatório Anual aos Acionistas (empresas de capital aberto);

d) Informações gerais sobre a empresa e seus produtos / serviços que deseja cadastrar.

) Carta de referência de pelo menos três (3) clientes a quem sua empresa forneceu bens / serviços nos últimos doze 
(12) meses.

f) Licença para operar no país como fornecedor de alimentos.

g) Registro válido do governo e documento fiscal (se aplicável no contexto do país).

Os fornecedores em potencial devem ter um mínimo de três (3) anos de experiência / estabelecimento em sua linha de 
negócios. O PMA, com base na solidez financeira do fornecedor, experiência, capacidade de desempenho e relevância 
dos bens / serviços oferecidos, avaliará cada aplicação completa.

6. Após o prazo-final para envio de respostas, o PMA avaliará as respostas recebidas e notificará os participantes
elegíveis sobre o resultado da avaliação.

C. Como preparar e enviar sua manifestação de interesse

• Para participar do exercício de pré-qualificação, as empresas são obrigadas a fornecer o seguinte:
• Formulario de Manifestacao de Interesse

• Formulário de verificação de antecedentes do fornecedor (Anexo 1).
• Formulário de Situação Financeira do Fornecedor (Anexo 2).

• Formulário de experiências anteriores (Anexo 3).

• Signatário

8. Toda a documentação de apoio listada acima deve ser preparada de acordo com as instruções fornecidas e prazo
para resposta a este pedido: 15.01.2022 às 23:00 horas e os documentos devem ser enviados para mozambique.
procurement@wfp.org

9. O WFP não considerará envios incompletos ou não assinados. Todas as respostas e documentação de apoio recebidas
serão tratadas como estritamente confidenciais e não serão disponibilizadas ao público.

10. Este pedido de Manifestacao de Interesse não constitui uma solicitação. O PMA reserva-se o direito de alterar
ou cancelar este processo de aquisição ou qualquer um de seus requisitos a qualquer momento durante o processo;
qualquer ação será comunicada a todos os participantes.

11. Se você tiver alguma dúvida, não hesite em nos contatar atraves do mozambique.procurement@wfp.org

EOI No. EOI/PROC/MOZ/2021/04 

A. Competências / capacidades da empresa / organização
Lista de requisitos / critérios de avaliação do PMA Yes Commentarios

1
Uma carta de apresentação, apresentando o potencial 
fornecedor / prestador de serviços e um breve perfil 
de negócios

2 Documentos Legais – Álvara, Certidão, BR
3 Nuit

4
Extrato bancário ou carta do banco com detalhes da 
conta

5
Cartas de recomendação de empresas públicas/
privadas de renome se houver

ANEXO 1. FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES PARA FORNECEDORES.

A. Informações básicas da Empresa / Organização

1 Nome da Empresa/Organização: 

2 Endereco : 

3 Email : Endereco de Website: 

4 Telefone: Fax: 

5 Pessoa de Contactp, titulo: Tel./E-mail da Pessoa de Contacto: 
6 Registro no UNGM        Yes         No              UNGM No.
7 Tipo de Negócio        Corporativo/Limitada   Parceria Outros (especifique)  
8 Bens / Serviços: 

9 Número de registro comercial da empresa / organização:  6      Data de registro: 

10
Informações adicionais sobre a empresa / organização:  (aplicável, insira no máximo 100 
palavras)

ANEXO 2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO FORNECEDOR

B. Situação Financeira da Empresa / Organização

Item Valor em USD

Volume de negócios bruto 2020

Volume de negócios bruto 2019

Volume de negócios bruto 2018

Valor máximo do contrato em relação ao qual sua empresa pode estar envolvida:

USD  0 – 30,000 

USD 30,000 – 100,000

USD 100,000 – 500,000

acima USD 500,000

Montante máximo de “Garantia Bancária” disponível para a Empresa / 
Organização

As contas auditadas dos últimos dois anos ou alternativas avaliadas a critério do 
PMA são anexadas para provar as informações mencionadas acima

ANEXO 3. EXPERIÊNCIA RELEVANTE DO FORNECEDOR
Liste pelo menos 4 contratos nos últimos dois anos relevantes para o fornecimento de inserir descrição dos bens e / ou 
serviços em questão].

C. Situação Financeira da Empresa / Organização

Inicio Concluido
Tipo de Contracto

Valor Total 
(USD)

Cliente

(Mês / Ano) (Mês / Ano)

Forneça currículos de funcionários seniores (não mais do que três) [se aplicável].

Signatário

Nome da Empresa/Organização 

Nome Função: 

Assinatura: Data: 

Selo da Empresa / Organização
11800

Acesse: https://t.me/Novojornal
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÃO DO ESTADO DA PROVÍNCIA DE MANICA

SERVIÇOS PROVINCIAIS DE ASSUNTOS SOCIAIS
INSTITUTO AGRÁRIO DE CHIMOIO 

PROJECTO DE MELHORAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS DE MOÇAMBIQUE (MozSkills)
ESTRADA NACIONAL Nº6 TELEFAX-251-22115 C.P. 113

Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com alínea d) do nº3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviço ao Estado, aprovado pelo 
Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto do Concurso abaixo:

Concurso nº Objecto Modalidade Concorrente Valor(MT)

04G546842/UGEA/CR/01/2021
Máquinas e Equipamentos

Fornecimento de tractores e 
alfaias agrícolas Concurso Público Entreposto Auto 7.043.282,00Mt

04/UGEA/CR/2021 Equipamento de 
Escritório Material de Escritório Concurso por Cotações Belatronic Trading 423.620,00Mt

06/UGEA/CR/2021 Equipamentos Motorizadas Concurso por Cotações Auto-Rechi, Lda. 687.750,00Mt

03/UGEA/CR/2021 Prestação de Serviço 
de Limpeza Resíduos Sólidos Concurso por Cotações Moz Tech Construções 390.500,00Mt

Autoridade Competente
(Ilegível)
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ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE ESTRADAS, IP
Departamento de Aquisições

ANÚNCIO DE EXPRESSÃO DE INTERESSE
(CONSULTORES INDIVIDUAIS)

País: Moçambique
Nome do Projecto: Projecto Integrado de Desenvolvimento de Estradas Rurais - IFRDP
Donativo No.: D2490-MZ
Designação dos Serviços: Serviços de Consultoria de um Especialista Ambiental a nível da ANE, IP, Província de Nampula 
Nº do Contrato/Concurso: 97/GE-ANE,IP /370/2021
Entidade Contratante: Administração Nacional de Estradas, IP

1. O Governo de Moçambique (GOM) recebeu financiamento do Banco Mundial para custos do Projecto Integrado de Desenvolvimento de 
Estradas Rurais (IFRDP) e pretende aplicar parte dos fundos para os Serviços de Consultoria de um Especialista Ambiental a nível da ANE, 
IP, Província de Nampula.

2. O objectivo geral dos serviços de consultoria é o de Apoiar a Unidade de Implementação de Projectos (UIP) que foi criada na ANE, IP com 
a responsabilidade de garantir o cumprimento dos requisitos estipulados nos acordos de financiamento da Associação Internacional de 
Desenvolvimento (IDA) na execução dos projectos dentro dos prazos estabelecidos, preparação de documentos de licitação e revisão 
técnica de documentos.

3. Os Termos de Referência detalhados para serviços poderão ser obtidos no endereço a seguir indicado:

Administração Nacional de Estradas, IP
Departamento de Aquisições
Av. de Moçambique, Nº 1225, C.P. 403
Maputo - Moçambique
Telefone: 258 21 476 163/7

4. Assim, a Administração Nacional de Estradas, IP, convida consultores individuais elegíveis para manifestarem o seu interesse em levar a 
cabo os serviços durante 4 anos. Os Consultores interessados deverão fornecer informação demonstrando que possuem qualificações e 
experiência relevante para a prestação dos Serviços.

5. A avaliação das manifestações de interesse será com base na qualidade, de acordo com uma matriz robusta de pontos fortes e fracos, e a 
lista curta será composta a partir da lista de consultores individuais qualificados, tendo em consideração os seguintes critérios:

 Qualificação em Licenciatura em Gestão Ambiental ou áreas relacionadas;
 Mínimo de cinco (5) anos de experiência de trabalho em estudos de gestão ambiental;
 Demonstrar um conhecimento sólido das questões e iniciativas ambientais estritamente vinculadas a um ambiente particular 

partilhado por habitantes locais;
 Experiência e capacidade de gestão de equipa multidisciplinar composta por consultores, especialistas e pessoal local;
 Experiência qualificada em avaliação de impacto e medidas de mitigação a serem adoptadas para a construção de estradas em 

países tropicais e em vias de desenvolvimento no contexto de ambiente selvagem;
 Domínio de informática, especialmente Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Power Point e MS Project;
 Possuir conhecimento das políticas de salvaguardas ambientais e sociais do Banco Mundial, especialmente (i) a Avaliação 

Ambiental (OP 4.01) e (ii) as “Directrizes Gerais de Meio Ambiente, saúde e segurança do Grupo Banco Mundial de Abril de 
2007”;

 Estar familiarizado com as condições ambientais, sociais, económicas e de saúde e segurança no trabalho prevalecentes em 
Moçambique, ou ter experiência relevante de outros países com características sócio - económicas e ambientais semelhantes;

 Estar familiarizado com as Normas Internacionais de Relatórios de acordo com o IDA e outras agências de financiamento; 
Regulamentos do FIDIC e experiência na planificação, coordenação e gestão de aspectos sociais especificamente no sector de 
estradas;

 Capacidade de lidar com as comunidades e pessoas afectadas incluindo entidades governamentais; 
 Fluência em Português e Inglês, por forma a comunicar-se com facilidade (falar, ler e escrever). 

6. Chama-se a atenção aos consultores interessados   para a Secção III, parágrafo 3.14, 3.16, e 3.17 dos Regulamentos de Licitação do Banco 
Mundial “Procurement Regulations for IPF Borrowers” July 2016 (“Procurement Regulations”), que estabelece a política do Banco Mundial 
no concernente a conflitos de interesse.

7. O Consultor será seleccionado de acordo com o método de Consultor Individual (IC) definido nos Regulamentos de Licitação.

8. Mais informação poderá ser obtida no endereço a seguir indicado durante as horas normais de expediente, isto é, das 07:30 às 15:30 horas 
locais de segunda a sexta-feira, excepto os feriados:

Administração Nacional de Estradas, IP
Departamento de Aquisições
Av. de Moçambique, Nº 1225, C.P. 403
Maputo - Mozambique
Telephone:258 21 476 163/7
Email:aneconsultant21@gmail.com

9. Expressões de Interesse na língua inglesa claramente indicando “Serviços de Consultoria de um Especialista Ambiental a nível da ANE, 
IP, Província de Nampula” deverão ser entregues por escrito para o endereço abaixo indicado (em formato físico, por correios, ou por 
correio eletrónico) até as 15.00 horas do dia 13 de Janeiro de 2022. 

Entidade Contratante:

Endereço :

Administração Nacional de Estradas (ANE)
Gabinete do Director-Geral
Av. de Moçambique, Nº 1225, C.P. 403

Att.: Américo Dimande - Director General
Cidade : Maputo
País : Mozambique
Telefone : +258 21 476 163 / 7
Correio Electrónico : aneconsultant21@gmail.com

ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE ESTRADAS, IP
Departamento de Aquisições

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
(INDIVIDUAL CONSULTANTS)

Country: Mozambique 
Name of Project: Integrated Feeder Road Development Project (IFRDP)
Grant No.: D2490-MZ
Assignment Title: Consultancy Services for Recruitment of Provincial Environmental Specialist at ANE, IP, Nampula Province
Reference No: 97/GE-ANE,IP /370/2021
Client: Administração Nacional de Estradas, IP

1. The Government of Mozambique (GOM) has received financing from the World Bank toward the cost of the Integrated Feeder Roads 
Development Project (IFRDP), and intends to apply part of the proceeds for Consultancy Services of Provincial Environmental Specialist at 
ANE, IP, Nampula Province. 

2. The general objective of the consultant services is to Support the Project Implementations Unit (PIU) which was created at ANE, IP with 
responsibility to ensure the compliance of requirements stipulated in the International Development Association (IDA) financing agreements,
execution and monitoring of the projects on due time, preparation of procurement documents and review technical documents.

3. The detailed Terms of Reference (TOR) for the assignment can be obtained at the address given below:

Administração Nacional de Estradas, IP
Departamento de Aquisições
Av. de Moçambique, Nº 1225, C.P. 403
Maputo - Moçambique
Telephone: 258 21 476 163/7

4. The Administração Nacional de Estradas, IP now invites eligible Individual Consultants to express their interest in providing the Services 
during 4 years. Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant
experience to perform the Services. 

5. The evaluation of expressions of interest will be made on qualitative basis according to a robust matrix of strengths and weaknesses and the 
shortlist will be composed from the list of qualified individual consultants considering the following criteria:

 A qualified with degree in Environmental Management or a closely related discipline; 
 A minimum of five (5) years’ experience obtained from working on environmental management studies;
 Demonstrate a sound knowledge of environmental issues and initiatives strictly connected with a particular environment shared 

by local inhabitants;
 Proven managerial experience and ability in the context of a heterogeneous team composed of consultants, experts and local staff;
 A skilled experience in impact assessment and mitigation measures being adopted for road construction in developing and tropical 

countries and within the context of a wildlife environment;
 Good level of computer literacy, specially Excel, Microsoft Word, Microsoft power point and MS Project;
 Possess a thorough knowledge of the World Bank’s environmental and social safeguards policies, especially (i) the Environmental 

Assessment (OP 4.01) and the (ii) “World Bank Group General Environmental, Health and Safety Guidelines from April 2007”;

 Be familiar with the environmental, social and economic and occupational health and safety conditions prevailing in Mozambique, 
or have relevant experience from other countries with similar socio-economic and environmental characteristics;

 Familiarity with International Reporting Standards as per IDA and other Financing agencies, FIDIC Regulations and experience in 
planning coordination and managing Social aspects specifically within the Road Sector;

 Ability to deal with communities and affected persons including Government officials;
 Fluent in Portuguese and English so as to be able to communicate (speaking reading, writing).

6. The attention of interested Consultants is drawn to Section III, paragraphs, 3.14, 3.16, and 3.17 of the World Bank’s “Procurement Regulations
for IPF Borrowers” July 2016 (“Procurement Regulations”), setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.

7. A Consultant will be selected in accordance with the Individual Consultant (IC) method set out in the Procurement Regulations.

8. Further information can be obtained at the address below during office hours, from 07:30 - 15:30 hours local time, Mondays to Fridays
inclusive, except Public Holidays:

Administração Nacional de Estradas, IP
Departamento de Aquisições
Av. de Moçambique, Nº 1225, C.P. 403
Maputo - Moçambique
Telephone: 258 21 476 163/7
Email:aneconsultant21@gmail.com

9. Expressions of interest clearly marked “Consultancy Services for Recruitment of Provincial Environmental Specialist at ANE, IP, 
Nampula Province” must be delivered in a written form to the address below (in hard copy, or by post mail or by e-mail) on or before 15:00 
a.m. (local time), on 13th of January 2022.

Client:

Street Address :

Administração Nacional de Estradas (ANE)
Gabinete do Director-Geral
Av. de Moçambique, Nº 1225, C.P. 403

Attention: Américo Dimande - Director General
City : Maputo
Country : Mozambique
Telephone : +258 21 476 163 / 7
Email : aneconsultant21@gmail.com 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO

CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE 
REPRESENTAÇÃO DO ESTADO

SERVIÇO PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS

AVISO
O Serviço Provincial de Infra-estruturas de Maputo faz saber 
que nos termos do artigo 27 do Regulamento da Lei de 
Minas em vigor, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 
de Dezembro correm éditos de 30 (trinta) dias, a contar da 
segunda publicação no jornal “Notícias”chamando a quem se 
julgue com direito a opor-se que seja atribuído o Certificado 
Mineiro número 10886CM, para Areia de Construção, no 
distrito de Moamba, na província de Maputo, a favor do 
requerente ARTUR LOURENÇO COVANE, com as seguintes 
coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -25   25    0,00 32   13   20,00

2 -25   25   20,00 32   13   20,00

3 -25   25   20,00 32   13   10,00

4 -25   25    0,00 32   13   10,00

Maputo, aos 7 de Dezembro de 2021

O Director do Serviço Provincial

Fernando Andela
(Especialista “B”)

11553

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Ligações que 
mudam a nossa vida.

+258 21 484 050

www.contact.co.mz

Alvará no 05/INEP/2017 de 07/12/2017

O nosso Cl ient e é uma prest igiada empresa que act ua na área de t ransport e de combust íveis.  Como consequência do 

seu cresciment o,  pret ende recrut ar:  

SUPERVISOR DE TERMINAL (m/f)

Mat ola - 1 Vaga

FUNÇÃO
Report ando ao Direct or de Terminal,  irá coordenar e supervisionar t odas as act ividades do Turno,  de acordo com os 
planos de moviment o de navios e operações associadas;  gerir os recursos à sua disposição de modo a opt imizar a 
rent abil idade dos processos exist ent es e maximizar a ef iciência,  f iabil idade e segurança das pessoas,  dos bens e 
equipament os e das operações de abast eciment o,  carga e descarga dos navios;  act uar como Loading Mast er  do 
Terminal;  cumprir e assegurar o cumpriment o das normas e procediment os,  exigindo discipl ina operacional e 
report ando acident es e não conformidades;  anal isar os riscos envolvidos na execução de operações,  na apl icação de 
medidas de recurso e na real ização de t rabalhos,  e impor as precauções adequadas aos diversos int ervenient es;  
preparar a respost a à emergência em Segurança e Ambient e,  cont ribuindo para a permanent e operacional idade e 
act ual ização das pessoas que gere;  garant ir o cumpriment o dos diversos Sist emas de Gest ão de Segurança,  
nomeadament e de Prevenção de Acident es Graves,  Prot ecção,  Qual idade e Preservação Ambient al.

PERFIL
• Licenciat ura ou Pós-Graduação nas áreas de Engenharia ou de Gest ão;
• Mais de 9 anos de experiência em funções similares;
• Fluent e em Inglês;
• Conheciment o profundo em campos t écnicos,  cient íf icos ou especial izados,  baseados na compreensão de fact os,

princípios e conceit os t eóricos,  incluindo dos princípios subj acent es;
• Conheciment o do meio,  da legislação e do mercado geográf ico local;
• Capacidade de desenvolver soluções novas e criat ivas para problemas complexos,  mediant e a apl icação de conheciment os

t écnicos;

• Capacidade de act uar de forma aut ónoma em cont ext os complexos;
• Capacidade de assumir a responsabil idade de coordenação das act ividades de element os menos experient es da sua

equipa;
• Dinâmico e proact ivo;
• Nacional idade Moçambicana.

OFERECEMOS
A possibil idade de t rabalhar numa Empresa que oferece condições salariais compat íveis com o grau de experiência e 
nível de responsabil idade da função,  bem como,  oport unidades de desenvolviment o pessoal.

A CONTACT é uma Agência Privada de Emprego,  que desenvolve soluções globais de Recursos 

Humanos desde 2005.  Oferecemos serviços de Recrut ament o e Selecção,  Aval iação Psicológica e 

Assessment ,  Trabalho Temporário,  Formação e Consult oria,  Gest ão de Cont rat ados e Mobil idade 

Global,  Cont act  Cent er e BPO Out sourcing.

Os interessados deverão fazer a sua candidatura em https://contact.workable.com/, até ao dia 26 de Dezembro de 
2021. Só serão consideradas válidas as candidaturas que forem efectuadas no link atrás identificado, e desde que 
estejam também preenchidos todos os campos do formulário de registo e anexado o respectivo Curriculum Vitae.

Empresa Certificada
NM ISO 9001

Empresa Certificada
NM ISO 45001

11793
11806
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MUNICÍPIO DE MAPUTO
____

CONSELHO MUNICIPAL
PELOURO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO LOCAL

DIRECÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL DE ECONOMIA LOCAL

AVISO
No âmbito do Aviso publicado no jornal “Notícias”, edições de 6 e 7/12/2021, 
referente à renovação de Taxas de Publicidade, informa-se a todas as agências de 
Publicidade, estabelecimentos comerciais e público em geral que os pagamentos 
devem ser feitos nos seguintes locais:

 Recebedoria Municipal – Av. Karl Marx. Nº 173, R/C;
 Posto de Cobrança de KaMpfumu – Av. Tomás Nduda, nº 511;
 Posto de Cobrança do Aterro da Maxaquene - Esquina entre AV. Zedequias

Manganhela e Rua do Pântano;
 Posto de Cobrança de Albert Lithuli (DMTT) – Av. Alberth. Lithuli;
 Posto de Cobrança do Fernão  Magalhães (Salubridade) – Av. Fernão de

Magalhães;
 Posto de Cobrança Águas e Saneamento – Av. Joaquim Chissano;
 Posto de Cobrança DMTOC – Av. 24 de Julho;
 Posto de Cobrança da Rádio Moçambique - Rua da Rádio;
 Posto de Cobrança de KaMavota – Rua da Beira, nº 688;
 Posto de Cobrança de KaMubukwana - Rua 5, perto do Posto Policial;
 Posto de Cobrança de Nlhamankulu – Rua dos Irmãos Roby, nº 57, Bairro de

Xipamanine;
 Posto de Cobrança de Zimpeto – Próximo do Estádio Nacional e Vila Olímpica;
 Posto de Cobrança de KaTembe – Estrada Principal, nº 403, Bairro Chali;
 Posto de Cobrança de KaNyaka – Mercado de Peixe KaNyaka.

As demais informações sobre o assunto, poderão ser obtidas junto ao Departamento 
de Licenciamento e Fiscalização, sito na Av. Albert Lithuli, nº ˚63, 2ª andar, Direito, 
telefone +258 213 05 52056, 2ª andar.

Maputo, aos 20 de Dezembro de 2021

Praça da Independência Tel nº +258 (1) 320047 Fax nº+258 (1) 320053 Caixa Postal 251

GESTOR DE INSTALAÇÕES (m/ f)

Maputo - 1 Vaga

FUNÇÃO
Será responsável por gerir todas as operações locais de forma que sejam óptimas, em termos de estabilidade (mínimo 
down-time), aderência aos SLAs, relação custo-benefício, segurança e garantia da satisfação do cliente ao máximo; 
garantir que a equipe de operações esteja motivada e dedicada com objectivos claros; desenvolver e optimizar 
constantemente a função; participar na definição de objectivos claros e na gestão da entidade em cooperação com o 
Director Administrativo; desenvolver cronogramas de manutenção (preventiva) de infraestrutura (geradores, refrigeração, 
etc.); gerir a execução do cronograma de manutenção; garantir que o suporte técnico contínuo completo esteja disponível 
para os clientes, gerar vários relatórios de operação; gerir actualizações para sites actuais e construções de novos sites em 
cooperação com o departamento de engenharia corporativa; gerir agência de segurança externa do site; garante a 
qualidade e segurança das operações técnicas e procedimentos de auditoria; fornecer suporte ao gestor na implementação 
da estrutura no Cliente, de acordo com as suas necessidades; coordenar auditorias externas locais; cumprir com os 
regulamentos locais de incêndio, saúde e segurança. 

PERFIL
• Licenciatura na área de Engenharia;
• Diploma/Certificação na área de Electricidade, será uma vantagem;
• Mínimo de 5 anos de experiência como engenheiro em um ambiente eletrotécnico;
• Mínimo de 5 anos de experiência como engenheiro em um ambiente de engenharia industrial;
• Mínimo de 5 anos de experiência em gestão de pessoas;
• Conhecimento ou treinamento em Engenharia de Telecomunicações, cabeamento e emenda de fibra óptica ou               

experiência em data center/instalação, será uma vantagem;
• Fluência em Português e Inglês;
• Habilidades no uso do computador (Word, Excel, Outlook e PowerPoint);
• Excelentes habilidades de resolução de problemas;
• Excelentes habilidades de gestão de pessoas;
• Boas habilidades de comunicação;
• Resistente ao stress.

Os interessados deverão fazer a sua candidatura em https:/ / contact.workable.com/ ,  até ao dia 27 de Dezembro de 2021.  Só serão consideradas válidas as candidaturas que forem efectuadas no 
link atrás identificado,  e desde que estejam também preenchidos todos os campos do formulário de registo e anexado o respectivo Curriculum Vitae.

SITE ENGINEER (m/ f)

Maputo - 1 Vaga

FUNÇÃO
Reportando ao Gestor de Instalações, será responsável por fornecer suporte técnico na manutenção preventiva, 
reparações, instalação e suporte de serviço ao cliente, assegurando o cumprimento dos prazos acordados e 
maximizando a satisfação do cliente; em coordenação com a equipa de instalações, executar a manutenção e 
reparação de instalações e equipamentos, tais como, geradores e resfriadores para minimizar o tempo de 
inactividade; documentar todas manutenções e reparações feitas nas instalações e equipamentos de forma 
oportuna; coordenar e monitorar reparações e manutenções executadas por trabalhadores externos e documentar 
os resultados; garantir o cumprimento dos padrões de segurança na manutenção de equipamentos e instalações; 
fornecer informações sobre o uso de energia e planeamento da capacidade; actuar como o primeiro ponto de 
contacto para solicitações técnicas e como primeira linha de resposta a alarmes e emergências; sob a coordenação 
do Gestor de Implementação no Cliente, supervisionar as instalações dos equipamentos no cliente e manter um 
registro completo do processo e dos resultados.

PERFIL
• Nível Técnico Médio em Informática ou numa área relevante para função;
• Certificação/Diploma em Electricidade, será uma vantagem;
• Mínimo de 2 anos de experiência como Técnico Eléctrico ou Industrial;
• Conhecimento de data center, será uma vantagem
• Boas habilidades comunicativas e administrativas;
• Fluente em Português e Inglês (oral e escrito);
• Capacidade de atenção ao detalhe;
• Capacidade de organização com foco no cliente;
• Capacidade de trabalhar de forma flexível e sob pressão.

Ligações que mudam a nossa vida.
A CONTACT é uma Agência Privada de Emprego, que desenvolve soluções globais de Recursos Humanos desde 2005. Oferecemos serviços de Recrutamento e Selecção, 
Avaliação Psicológica e Assessment, Trabalho Temporário, Formação e Consultoria, Gestão de Contratados e Mobilidade Global, Contact Center e BPO Outsourcing.

OFERECEMOS
A possibilidade de trabalhar numa Empresa que oferece condições salariais compatíveis com o grau de experiência e nível de responsabilidade da função, bem como, oportunidades de desenvolvimento pessoal.

O nosso Cliente é uma prestigiada empresa que projecta, constrói e opera data centres. Como consequência do seu crescimento, pretende recrutar: 

+258 21 484 050

www.contact.co.mz

Alvará nº 05/INEP/2017 de 07/12/2017Empresa Certificada
NM ISO 9001

Empresa Certificada
NM ISO 45001

Acesse: https://t.me/Novojornal
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1. A Administração Nacional de Estradas, Instituto Público, Delegação
Provincial de Tete (ANE, IP - Tete), pretende contratar uma entidade
para o fornecimento dois computadores (Desktop) e uma Impresso-
ra Multifuncional colorida e, outro para o fornecimento de 40 Cadei-
ras e 01 Púlpito para Sala de Reunião.

2. Para o efeito, a Instituição convida a pessoas singulares ou colecti-
vas nacionais, interessadas e que reúnam os requisitos de elegibili-
dade a apresentarem propostas fechadas para o fornecimentodois
computadores (Desktop) e uma Impressora Multifuncional colori-
daou fornecimento de 40 Cadeiras e 01 Púlpito.

3. Os Documentos do Concurso poderão ser consultados ou levanta-
dos gratuitamente a partir do dia 21 de Dezembro de 2021, nos
escritórios da ANE,IP - Delegação Provincial de Tete, sita no seguin-
te endereço:

ANE,IP - Delegação Provincial de Tete
N7; Estaleiro da Ponte Samora Machel
Telefone: 25224060 / Fax nº: 25224063 - Cidade de Tete

4. A ANE,IP-Tete não se responsabiliza pelo envio por qualquer meio
os Documentos do concurso aos interessados

5. É obrigatório a apresentação das qualificações Jurídicas, qualificações
Económico-Financeira, qualificação Técnica e Regularidade Fiscal,

especificadas nos Documentos do Concurso. Toda a documentação 
solicitada deverá estar actualizada e devidamente autenticada.

6. As propostas deverão ser entreguesna Secretaria da Instituição, sita
no endereço indicado no número 3, até as 10.00Horas do dia 05 de
Janeiro de 2022.

7. A abertura das propostas será em sessão pública na sala de reuniões
da ANE,IP - Delegação Provincial de Tete, sita no endereço indicado
no número 3, as 10:15minutos do dia 05 de Janeiro de 2022.

8. O prazo de validade das propostas é de 90 dias.

9. O posicionamento dos concorrentes será anunciado em sessão pú-
blica às 14:00 horas do dia 17 de Janeiro de 2022 na Sala de Reu-
niões da ANE,IP - Delegação Provincial de Tete.

10. 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 08 de
Março.

A Entidade Contratante
_____________________________

Concurso. Toda a documentação solicitada deverá estar actualizada e 
devidamente autenticada.

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE TETE
Repartição de Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO DE PEQUENA DIMENSÃO 
Nº07/DPANET/xxxxxx-121006/2021

Lote 1- Contratação de um provedor especializado nos serviços de fornecimento de equipamento informático

Lote 2- Aquisição de 40 Cadeiras e 01 Púlpito para ANE, IP – Delegação Provincial de Tete

11764

SAIBA O QUE ACONTECE NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS DEDICA 
DIARIAMENTE UMA PÁGINA

À CIDADE DA BEIRA

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO

CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE 
REPRESENTAÇÃO DO ESTADO

SERVIÇO PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS

AVISO
O Serviço Provincial de Infra-Estruturas de Maputo faz 
saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento 
da Lei de Minas em vigor, aprovado pelo Decreto n.º 
31/2015, de 31 de Dezembro correm éditos de 30 
(trinta) dias, a contar da segunda publicação no jornal 
“Notícias”chamando a quem se julgue com direito 
a opor-se que seja atribuído o Certificado Mineiro 
número 10887CM, para Areia de Construção, no 
distrito de Moamba, na província de Maputo, a favor 
do requerente MANUEL FABIÃO CHAUQUE, com as 
seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude
1 -25   27    0,00 32   14   20,00
2 -25   27    0,00 32   14   30,00
3 -25   27   10,00 32   14   30,00
4 -25   27   10,00 32   14   20,00

Maputo, aos 7 de Dezembro de 2021

O Director do Serviço Provincial

Fernando Andela
(Especialista “B”)

10744

Acesse: https://t.me/Novojornal
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
______________

MINISTÉRIO DO MAR, ÁGUAS INTERIORES E PESCAS

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA PESCA E AQUACULTURA, IP

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Concurso Público  
O Governo da República de Moçambique recebeu assistência financeira do Fundo Internacional de 
Desenvolvimento Agrícola (FIDA) para a implementação do Projecto de Desenvolvimento da Aquacultura 
de Pequena Escala (PRODAPE). O Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas, através do Instituto Nacional 
de Desenvolvimento da Pesca e Aquacultura, IP (IDEPA, IP) pretende aplicar parte desse financiamento para 
pagamentos elegíveis na contratação de assistentes técnicos para os seguintes postos: 

Referência Qt. Posto

37A002341/44/CP/IDEPA/RA-ProDAPE-8/2020 01 Monitoria e Avaliação

37A002341/45/CP/IDEPA/RA-ProDAPE-9/2020 03 Contabilista

37A002341/46/CP/IDEPA/RA-ProDAPE-10/2020 01 Administrativo

37A002341/47/CP/IDEPA/RA-ProDAPE-11/2020 01 Motorista

Os Termos de Referência dos postos acima, poderão ser solicitados através do endereço

 idepa.mail@gmail.com, ou nas horas de expediente de Segunda a Sexta-feira, entre 08.00 - 15.00 horas, na 
Repartição de Aquisições do IDEPA. 

Neste contexto, o IDEPA convida os profissionais elegíveis interessados que reúnam os requisitos exigidos 
para os postos supracitados a submeterem em envelope selado as respectivas cartas de manifestação de 
Interesse acompanhados de informação de suas Qualificações e Experiência, Curriculum Vitae (obrigato-

riamente em Português) entre outros documentos que julgarem pertinente para a candidatura e referências 
(pessoas ou instituições contactáveis), para o endereço a seguir até as 15:00 horas do dia 06 de Janeiro de 
2022, só serão contactados os candidatos apurados.

Instituto Nacional de Desenvolvimento da Pesca e Aquacultura, IP (IDEPA, IP)

Rua Consiglier Pedroso, nº 347, 2º Andar, Cidade de Maputo.

Maputo – Moçambique.

 (“NÃO ABRIR”, Com os seguintes dizeres: Manifestação de interesse :  Posto  ...          Ref...”)

O Concurso será regido nos termos do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, For-
necimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.

A Autoridade Competente

MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL DE MAPUTO

DIRECÇÃO MUNICIPAL DE MOBILIDADE, TRANSPORTES E TRÂNSITO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES 

Anúncio de Adjudicação
De acordo com artigo 33, nº3 alínea d) do Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras 

Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação dos Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto N° 
5/2016, de 8 de Março, comunica-se que o objecto do concurso abaixo foi adjudicado a:

Concurso Objecto Concorrente Valor

OM-08/CMM/
DMTT/B/21

Fornecimento de Bens 
Móveis –Aquisição de 

Acessórios Para Veículos
Novato, Lda. 349.041,37MT

Maputo, Dezembro de 2021
Autoridade Competente

————————————
(Obadias Djedje)

11806

MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL

PELOURO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO LOCAL

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA 3

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DE CONCURSO

Nos termos do Nr.2, Art. 64, do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto Nº 05/2016, de 

08 de Março, comunica-se que o concurso abaixo foi adjudicado, de acordo com o seguinte:

No de concurso Objecto Empresa Valor

003/UGEA-3/DMEL/
VDEL/21

Aquisição de Material 
de Consumo Para 
Escritório

Martezema, 
Comércio e 
Serviços, Lda

999,818,82MT

Maputo, Dezembro de 2021

A UGEA 3
11806

SAIBA O QUE ACONTECE NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS DEDICA 
DIARIAMENTE UMA PÁGINA

À CIDADE DA BEIRA

Renovar a subscrição 
dos seus Jornais digitais

É Simples, Rápido e Prático.

*Termos e condições aplicáveis
+258 84 3400623

Apoio ao cliente:

Info@snoticias.co.mz

Use: Internet 
(ebanking)

Acesse: https://t.me/Novojornal
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11778

11772

Solicitação de Propostas
Uma equipa composta por um(a) Especialista em Infra-Estruturas, um(a) Especialista em 

Recursos Humanos e um(a) Especialista em Equipamentos na área da Saúde

A Consultores HODI pretende recrutar uma equipa composta por um(a) Especialista em In-

fra-Estruturas, um(a) Especialista em Recursos Humanos e um(a) Especialista em Equipa-

mentos para fornecer os seus serviços para o apoio ao programa de desenvolvimento do 

Canadá em Moçambique, por meio da elaboração dum Plano de Desenvolvimento Integrado 

de Infra-Estrutura, Equipamento e Recursos Humanos na área da Saúde (2022-2042) para o 

Ministério da Saúde.

A equipa multidisciplinar (já existente como parte duma empresa ou especialmente consti-

tuída para esta consultoria) deve estar qualificada para trabalhar em Moçambique, ou seja, 
deter documentos locais que a permite trabalhar em Moçambique. O(A) líder da equipa deve 
deter de experiência comprovada em liderança de equipas multidisciplinares em pelo menos 

duas outras consultorias. 

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

O prazo de entrega de propostas é: 21 de Janeiro de 2022.

11684

Anúncio de Concurso
Solicitação de propostas para a limpeza de plantas aquáticas invasoras e 

restauração de margens do rio Umbeluzi

O WWF (Fundo Mundial para a Natureza) Moçambique, uma organização 
internacional de conservação de recursos naturais, pretende contratar serviços de 
limpeza de plantas aquáticas invasoras e restauração de margens para protecção 
contra a erosão no rio Umbeluzi, troço compreendido entre a barragem dos Pequenos 
Libombos e ETA do Umbeluzi.

Para o efeito, os candidatos deverão ter acesso aos termos de referência (TdR) 

disponíveis em:

https://www.wwf.org.mz/oportunidades/emprego_e_consultoria/

Os Candidatos interessados devem submeter as propostas técnica e financeira, 
através do seguinte endereço electrónico: concursos@wwf.org.mz até ao dia 10 
de Janeiro de 2021 às 17 horas. Para mais informações contactar os escritórios da 

WWF em Maputo através do telefone 823122250, 3ª e 5ª feira das 9.00 às 15.30.

República de Moçambique

Conselho Municipal da Vila de Namaacha
Unidade Gestora Executora das Aquisições

Anúncio de Adjudicação
De acordo com alínea  d) do nº 3 artigo 33 conjugado com o nº2 do artigo 64 do Regulamento 
de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços 
ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 05/2016 de 08 de Março,comunica-se que os objectos dos  
Concursos  abaixo foram adjudicados às seguintes empresas:

Nº de Concurso 
Designação           
do Objecto

Modalidade
Empresa 
adjudicada

Importância

05/UGEA/2021
Fornecimento de 
uma mini -bus

Concurso 
Limitado

SIR
Comécio 
internacional 
LDA

2.576.281,50

08/CMVN/UGEA
Construção de 
duas salas de aula 

Concurso 
limitado

TM.Construções 994.797,18

09/CMVN/UGEA
Fornecimento de 
candeeiros 

Concurso 
Limitado

Margan 
Construções

753.559,58

10/CMVN/UGEA
Fornecimento de 
Contentores 

Concurso por 
cotação 

Cancelado

11/CMVN/UGEA
Fornecimento de 
mobiliário 

Concurso 
limitado

Tecnostral LDA 614.799,60

12/CMVN/UGEA

Abertura de dois 
furos de água, 
fornecimento e 
montagem de seis 
bombas 

Concurso 
Limitado

Land Mark 1.895.149,62

Namaacha, aos 21 de Dezembro   de 2021

O Presidente

––––––––––––––––––––––

Manuel Elias Munguambe

(Téc. Sup.em Adm.ção Pública N1)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

5ª SECÇÃO

ANÚNCIO
Pela Quinta Secção deste Tribunal correm éditos de trinta dias, citando 
o executado LUÍS ISIDRO, com último domicílio conhecido no bairro
Muhala, quarteirão n.º 1, Muacothaia N2, Muahivire, em Nampula, ora 
em parte incerta, para no prazo de dez dias, que começa a correr depois 
de findo o dos éditos, tudo a contar da segunda e última publicação do 
presente anúncio, pagar ao exequente BANCO INTERNACIONAL DE 
MOÇAMBIQUE, SA a quantia de 381.147,34MT, em dívida nos Autos 
de Execução Ordinária n.º 42/2021/U, que por esta Secção lhe move 
o referido exequente, ou no mesmo prazo nomear à penhora bens
suficientes para tal pagamento e do mais que acrescer ou deduzir a
oposição que tiver, nos termos do artigo 812º do 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 arquivada no Cartório desta Secção à disposição do
citando, podendo ser levantada dentro das horas normais de expediente.

Maputo, aos oito de Dezembro de dois mil e vinte e um

A Ajudante de Escrivã
Alda Mabote

Verifiquei

A Juíza de Direito
Judite António Sindique Correia

11783

O NOTÍCIAS DEDICA  DIARIAMENTE
 UMA PÁGINA À CIDADE DA BEIRA

SAIBA O QUE ACONTECE NO SEU MUNICÍPIO

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

Para efeitos de 

rectificação por 
omissão do herdeiro 
SAMUEL MANUEL 

MAHANJANE, solteiro, 

natural de Maputo, 
inserido na página 
vinte e um do jornal 

“Notícias” do dia vinte 

e sete de Outubro de 

dois mil e vinte e um, 

referente à publicação 
da Habilitação de 
Herdeiros por óbito 
de MANUEL SAMUEL 

MAHANJANE.

Está Conforme
Maputo, aos 20 de 
Dezembro de 2021

A Notária
(Ilegível)

13041

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

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

Rua João Carlos Raposo Beirão n.º 345, R/C

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE ALEXANDRE 
ALBINEIRO DOMBO

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura pública de dez de Setembro 
de dois mil e vinte e um, lavrada de folhas quatro a folhas cinco, do livro de notas 
para escrituras diversas número duzentos e oitenta e nove “C”, deste Quarto 
Cartório Notarial de Maputo, perante mim, ERMELINDA JOÃO MONDLANE MATINE, 
Conservadora e Notária Superior, em exercício no referido Cartório, foi lavrada 
uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de ALEXANDRE ALBINEIRO 
DOMBO, de sessenta e quatro anos de idade, natural de Marracuene, de nacionalidade 
moçambicana, casado com Cecília Ana Gonzaga Dombo, sob o regime de comunhão 
de bens adquiridos, com última residência no bairro Central “B”, sem ter deixado 
testamento com disposição de sua última vontade.
Mais certifico pela operada escritura pública que foram declarados como únicos e 
universais herdeiros da quota disponível de todos seus bens, sua esposa CECÍLIA 
ANA GONZAGA DOMBO, viúva, natural de Maputo, também como meeira e seus 
filhos: RUY ALEXANDRE DE GONZAGA DOMBO e JÚNIA ANDRÉA DE GONZAGA 
DOMBO, solteiros, maiores, de nacionalidade moçambicana, naturais de Maputo, 
onde residem.

Que não deixou outras pessoas que por lei com eles possam concorrer à sucessão da 
herança e que dela fazem parte bens móveis e imóveis.

Está Conforme
Maputo, aos 10 de Setembro de dois mil e vinte e um

O Notário Técnico
(Ilegível)

13054

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

9ª SECÇÃO (COMERCIAL)

ANÚNCIO PARA A VENDA JUDICIAL
Faz-se saber que nesta Secção correm termos processuais uns Autos de Carta Precatória, 
registada sob o n.º 41/21/C, em que é exequente FNB MOÇAMBIQUE, SA move contra a executada 
NGUTONETO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LIMITADA, para o pagamento da quantia exequenda no 
valor de 32.534.317,30MT (trinta e dois milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, trezentos e 
dezassete meticais e trinta centavos) foi designado o dia 28 de Dezembro de dois mil e vinte e 
um, pelas 12.00 horas, para abertura de propostas, a serem apresentadas no Cartório deste Tribunal 
em carta fechada, até trinta minutos antes da hora marcada para a venda em primeira praça dos bens 
abaixo indicados:

Verba Única
- Um imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial de Maputo, sob o n.º 32.442 (trinta e dois 
mil, quatrocentos e quarenta e dois), a fls. 50 (cinquenta), do livro B/85 (B barra oitenta e cinco) 
e inscrito na mesma Conservatória sob o número 84.453 (oitenta e quatro mil e quatrocentos e 
cinquenta e três) a fls. 15 (quinze) do Livro G/123 (G barra cento e vinte e três) a favor de Moisés 
Luís Guambe, casado em regime de comunhão de bens adquiridos com Ilda Elias Simbine, de

nacionalidade moçambicana, residente no quarteirão oito, casa número quarenta, Machava, cidade 
da Matola.

As propostas devem mencionar preço superior ao constante da avaliação no valor 162.095,00USD 
(cento e sessenta e dois mil e noventa e cinco dólares norte-americanos) - contra-valor em

meticais.

Mais se solicita que os valores respeitantes à venda sejam depositados na conta do BCI - Banco 
Comercial e de Investimentos, SA. NIB-000800005484021210180 e o envio da nota de crédito, afim 
de ser junta aos autos.

O imóvel pode ser examinado nos dias úteis, das sete horas e trinta minutos às quinze horas e trinta 
minutos, ficando o fiel depositário, o Sr. Dério Balói, funcionário do banco exequente, obrigado a 
mostrar o imóvel que se pretende examinar, nos termos do artigo 891, do CP Civil.
Mais, faz-se saber aos titulares de direito de preferência da venda acima e da data e horas descritas.

Matola, aos oito dias do mês de Dezembro de dois mil e vinte e um

O Ajudante de Escrivão
Sarmento de Dias Jozine

Verifiquei
O Juiz de Direito

Salomão Paulo Manhiça

11785

MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO MUNICIPAL DE NHLAMANKULU

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E FINANÇAS 

No âmbito do concurso de Ingresso para Contratação de Agentes Sazonais, 
comunica-se a todos candidatos abaixo mencionados, para, no prazo de 5 
(cinco) dias, a partir da data da publicação do presente anúncio, comparecerem 
na Administração do Distrito Municipal de Nhlamankulu munidos da seguinte 
documentação: 

1. Atestado Médico
2. Certificado de Registo Criminal

Lista de Candidatos

N˚ Nome do Candidato Prova 

Oral

Resultado 

Final

01 Alberto Julião 17.5 Aprovado

02 Enia António Malendja 17.5 Aprovado

03 Isabel Júlio Matsinhe 17.5 Aprovado

04 Joana Dorça J. Saiwane 17.5 Aprovado

05 Dionísio Alfredo Mangue 17.5 Aprovado

06 Mussolina Pedro Muthemba 17.5 Aprovado

07 Tânia L.L.Nhapala 17.5 Aprovado

08 Atália Orlando Manhiça 17 Aprovado

09 Miranda M.U.Guambe 17 Aprovado

10 Adelina Pedro Manjaze 17 Aprovado

11 Alberto Dos santos Geraldo 17 Aprovado

12 Angelina Armando Maulele 17 Aprovado

13 Antonieta Paulo Nhantumbo 17 Aprovado

14 Assucena Amélia Macuácua 17 Aprovado

15 Calton Rafael Utui 17 Aprovado

16 Chadreque Pedro Manhiça 17 Aprovado

17 Cidália Augusto Ngoveia 17 Aprovado

18 Mário João Malimbique 17 Aprovado

19 Emanuel Augusto Francisco 17 Aprovado

20 Fátima Salina Magaia 17 Aprovado

21 Fáusia Judas Uqueio 17 Aprovado

22 José B. Massingue 17 Aprovado

23 Eunice Augusto Mabjaia 17 Aprovado

24 Julião Estevão Manuel 17 Aprovado

25 Luís Albino Malo Júnior 17 Aprovado

26 Luísa Leia Checo 17 Aprovado

27 Márcia Margarida A. Cantulua 17 Aprovado

Sem mais, cordiais saudações 
O Vereador 

______________________

(Zeferino Dias José Chioco)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

Rua João Carlos Raposo Beirão, n.º 345, R/C

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE MARIA ALICE IRENE MACHUTE

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura pública de oito de Dezembro 
de dois mil e vinte e um, lavrada de folhas noventa a folhas noventa e um, do livro 
de notas para escrituras diversas número duzentos e oitenta e nove “C”, deste 
Quarto Cartório Notarial de Maputo, perante mim, ERMELINDA JOÃO MONDLANE 
MATINE, Conservadora e Notária Superior em exercício no referido Cartório, foi 
lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de MARIA ALICE 
IRENE MACHUTE, de cinquenta e sete anos de idade, solteira, maior, natural de 
Marromeu, de nacionalidade moçambicana, com última residência no bairro de 
Mumemo-Marracuene, sem ter deixado testamento com disposição de sua última 
vontade.
Mais certifico pela operada escritura pública que foram declarados como únicos 
e universais herdeiros de todos seus bens, seus filhos: ROBERTO FERNANDO 
NIQUICE e SHEILA LUÍSA MACHUTE NIQUICE, todos de nacionalidade 
moçambicana, naturais de Maputo, onde residem.
Que não deixou outras pessoas que por lei com eles possam concorrer à sucessão 
da herança e que dela fazem parte bens móveis e imóveis.

Está conforme
Maputo, aos 10 de Dezembro de dois mil e vinte e um

A Conservadora e Notária Técnica
(Ilegível)

13078

Acesse: https://t.me/Novojornal



PUBLICIDADE34 Quarta-feira, 22 de Dezembro de 2021

República de Moçambique
 Província de Cabo Delgado

Direcção Provincial da Educação 
Repartição das Aquisições

Anúncio de Adjudicação
Nos termos da alínea d) nº 3 do Art. 33, do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de 
Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 5/2016 de 8 de Março, comunica-se que o objecto de concurso abaixo foi adjudicado de acordo com o 
seguinte: OE2021.

CONCURSO N° OBJECTO EMPRESAS ADJUDICADAS PREÇOS DE ADJUDICAÇÃO

Nº04-50C529452/RAQUI/DPE 
CD/CP/MOB & EQ/OE/01/2021

Fornecimento e Montagem de carteiras 
simples, cadeira e secretaria do professor 
(estrutura metálica e madeira maciça) 

Baharan, Lda 1.305.000,00

Pemba, aos 5 de Outubro de 2021

Autoridade Competente

(Ilegível)
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ANÚNCIO DE LANÇAMENTO DE CONCURSO E SOLICITAÇĂO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

1. A Imprensa Nacional de Moçambique, EP convida empresas interessadas a apresentarem manifestações de interesse para o concurso indicado na

tabela abaixo:

Nº do Concurso Objecto do Concurso Modalidade 
Apresentação de 

Propostas
Garantia pro-

visória
Abertura das 

propostas
Validade da

Proposta

37/INM/RAQ/2021

Contratação de prestação de serviços de consultoria 

para elaboração do projecto do sistema de detenção e 

combate ao incêndio

Qualidade e 

preço

10/1/2022

10.00 horas
N/Requerida - 90 Dias

2. As propostas deverão ser entregues na Rua da Imprensa, n.º 283, na Cidade de Maputo.

A MDI deverá conter, pelo menos, a seguinte informação:

a) Prospecto de apresentação do consultor;

b) Descrição de trabalhos similares desenvolvidos e concluídos, com a data de conclusão e indicação dos dados necessários à sua verificação e,
c) Resumo curricular da equipa técnica (identificação dos consultores, tempo de actuação, trabalhos realizados, breve descrição do escopo dos trabalhos, clientes

e respectivo período de realização).

3. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo

Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.

Maputo,  Dezembro de 2021

A Autoridade Competente

Armindo Matos

(Presidente do Conselho de Administração) 11756
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República de Moçambique
 Província de Cabo Delgado

Direcção Provincial da Educação 
Repartição das Aquisições

Anúncio de Adjudicação
Nos termos da alínea d) nº 3 do Art. 33, do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Publicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, 
aprovado pelo Decreto 5/2016 de 8 de Março, comunica-se que os objectos de concurso abaixo foram adjudicados de acordo com o seguinte: OE2021.

CONCURSO N° OBJECTO EMPRESAS ADJUDICADAS
PREÇOS DE 

ADJUDICAÇÃO

Nº50C529452/ RAQUI / DPE CD/CP/BENS/
OE/01/2021

Fornecimento de bens consumíveis de 
escritório para a DPE 

Star Statioery
855.850,00

Nº50C529452/ RAQUI/DPE /CD/CP/BENS/
OE/02/2021

Fornecimento de maquinaria e 
Equipamento informático para a DPE - 

OE
Rei das Cópias 2.688.050,00

Nº50C529452/ RAQUI / DPE /CP/COMB/
OE/03/2021

Fornecimento de Combustível e 
Lubrificantes para DPE – OE Pemba Combustíveis 1.180.250,00

Nº50C529452/ RAQUI / DPE /CP/SERV/MAN.
VIAT/O.E/01/2021

Contratação para Prestação de serviços 
de manutenção e reparação de Viaturas 

da DPE.- OE
Auto Edy 946.0000,00

Nº50C529452/ RAQUI / DPE/CD /CP/BENS/
O.E/01/2021

Fornecimento de Material de Higiene e 
Limpeza para a DPE (LOTE

Global Marketing 727.669,80

Nº50C529452/ RAQUI / DPE/CD /CP/SERV/
REP AC/O.E/01/2021

Prestação de serviços de Manutenção e 
Reparação de AC da DPE.- OE

PEMBA INFORMATICA & 
SERVICES

422.320,60

Pemba, 16 de Novembro de 2021

Autoridade Competente

(Ilegível)

Anúncio de Vaga
(Consultor/a de Viagens)

A Paraíso Real Lda, é uma instituição 
vocacionada para Agência de Viagens, 
Turismo, Transporte (Rent-a-car) e 
Serviços afins.
Está a recrutar um(a) consultor de 
Viagens para Maputo.

 REQUISITOS
	conhecimento de sistema Galileu/

Amadeus;
 saber fazer Reemissões e Reem-

bolsos;
 Conhecimento do sistema BSP;
	Ter domínio na elaboração de pa-

cotes turísticos nacionais e inter-
nacionais;

	Mínimo de 2 (dois) anos de expe-
riência;

 Espírito de trabalho de equipa,
Assegurar um atendimento perso-
nalizado com qualidade e sigiloso.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
	Curriculum Vitae e Cópia de B.I;

Os candidatos Interessados poderão 
submeter as suas candidaturas 
através do endereço electrónico 
paraisorealcc@gmail.com
Contacto: 84 399 9924.

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

+258 84 7625486 

Email: comercial.grafica@snoticias.co.mz

SOLICITE OS NOSSOS SERVIÇOS 
NAS NOSSAS DELEGAÇÕES 
EM TODAS AS PROVÍNCIAS 

IMPRIMIMOS TODO TIPO
DE MATERIAL GRÁFICO

SN GRÁFICA
RAPIDEZEFICIÊNCIAINOVAÇÃO 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE 

MAPUTO
3. ª SECÇÃO

ANÚNCIO

Pela Terceira Secção do Tribunal Judicial da 
Cidade de Maputo, na Acção Executiva para 
Pagamento de Quantia Certa sob a Forma 
de Processo Ordinário, n.º 52/20-R, movida 
pelo exequente BANCO INTERNACIONAL 
DE MOÇAMBIQUE, SA, com sede na Rua dos 
Desportistas, n.º 873/879, cidade de Maputo, 
contra o executado JOÃO JOSÉ CUMUCA, 
com última residência conhecida no bairro 
de Infulene, Rua do Jardim, Q. 7, casa n.º 317, 
cidade da Matola, ora em parte incerta, é este 
executado citado para pagar a quantia de 
469.009,12MT (quatrocentos e sessenta e 
nove mil, nove meticais e doze centavos), 
no prazo de dez dias, após finda a dilação de 
trinta dias, contados da data da segunda e 
última publicação deste anúncio no jornal 
“Notícias”, ou, no mesmo prazo, nomear à 
penhora bens suficientes para tal pagamento 
e do mais que acrescer, ou deduzir a oposição 
que tiver nos termos do artigo 812º e seguintes 
do Código do Processo Civil, sob pena de, não o 
fazendo, devolver-se esse direito ao exequente, 
prosseguindo a execução seus termos ulteriores, 
conforme tudo melhor consta da petição inicial, 
cujo duplicado se encontra à disposição nesta 
Secção, onde poderá ser solicitado em qualquer 
dia útil, dentro das horas normais de expediente.

Maputo, aos 25 de Outubro de 2021
 A Escriturária

Noémia Mussane
Verifiquei

O Juiz de Direito
José Alfredo Macaringue

11787

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

Rua Joe Slovo, 55  - Maputo – Moçambique +258  84 910 43 24 |  +258 84 910 43 21 info@snoticias.co.mz

“Uma escola - um jornal”
Promova o hábito de leitura e ajude Moçambique a crescer

Seja Padrinho 
Ofereça um jornal a uma Escola à sua escolha

Contacte já os nossos serviços comerciais ou as nossas delegações provinciais – publicidade@snoticias.co.mz

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Superfície 62.272 km²
População  1 412 248 (2007); 12 Distritos
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PESCADO NO PAÍS

Aquacultura contribui com 
dois milhões de toneladas

VICTOR MACHIRICA

A 
AQUACULTURA de 
pequena escala con-
tribui, anualmente, 
com metade da pro-
dução pesqueira na-

cional, ou seja dois milhões de 
toneladas de pescado, de um 
total de quatro milhões que 
são capturadas durante o ano 
em diversas modalidades de 
pesca no país.

O facto foi anunciado pela 
Ministra do Mar, Águas Inte-
riores e Pescas, Augusta Mai-
ta, durante a recente visita de 
trabalho de três dias à provín-
cia de Manica, no encerra-
mento do curso de formação 
de 55 extensionistas em Ca-
deia de Valor de Aquacultura, 
que decorreu no distrito de 
Sussundenga.

Esta capacitação enqua-
dra-se no âmbito da imple-
mentação do Projecto de 
Desenvolvimento de Aqua-
cultura de Pequena Escala 
(PRODAPE), lançado em Maio 
deste ano pelo Presidente da 
República, Filipe Nyusi, em 
Chitima, província de Tete.

Segundo a ministra do 
Mar, Águas Interiores e Pes-
cas, formações idênticas po-
derão ter lugar no próximo 
ano em outros distritos e têm 
como foco o aumento da pro-
dução pesqueira, visando al-
cance dos objectivos do sector 
no contexto da meta “Fome 
Zero” no país.

Maita disse que a aqua-
cultura contribui grande-
mente na economia nacional 
e  diversificação da dieta ali-
mentar da população, daí ser 
aposta do seu ministério no 
presente ciclo de governação, 
melhorar os níveis de produ-

ção, com a intervenção dos 
extensionistas do sector.

Com a formação destes 55 
novos extensionistas de aqua-
cultura, segundo a ministra, a 
rede de extensão nesta área e 
na piscicultura é reforçada em 
23 distritos de sete províncias 
das zonas Centro e Norte do 
país.

A formação, de quatro 
dias e da iniciativa do Minis-
tério do Mar, Águas Interiores 
e Pescas (MMAIP), através do 
PRODAPE, tinha como objec-

tivo municiar os participantes 
de ferramentas para melhor 
apoiarem os produtores nos 
seus locais de origem a au-
mentarem os níveis de pro-
dução e produtividade pes-
queira.

A governante congratulou 
a exposição de produtos pes-
queiros que visitou na véspera 
do encerramento do seminá-
rio. “Pelo que soubemos da 
exposição, é que, aqui o ciclo 
de produção do peixe é de 
um ano. Temos que inverter 

este cenário porque um ano 
é muito. Temos que fazer de 
tudo para termos duas produ-
ções anuais”, disse.

Nesta província, Augusta 
Maita visitou as unidades de 
produção de peixe em cati-
veiro, bem como as fábricas 
de processamento de ração, 
nos distritos de Manica, Van-
dúzi, Sussundenga e Mossu-
rize.

A ministra ficou impres-
sionada pelo que ouviu e viu 
no terreno, sobretudo nos dis-

tritos de Sussundenga, Mani-
ca e Vandúzi, onde mulheres 
e homens estão a melhorar as 
suas vidas com a aquacultura 
de pequena e grande escala.

Fez saber que, tal como 
outras províncias do país, 
Manica tem enorme potencial 
para que empreendimentos 
pesqueiros prosperem.

Garantiu que o Governo 
vai manter o ritmo de apoio 
aos pequenos e grandes pro-
dutos para que a cadeia de 
produção flua no país. 

Ministra do Mar, Águas Interiores e Pescas visitando tanques piscícolas

FOI lançado oficialmente em Chimoio um livro 
de três docentes da UniPúnguè. intitulado “De-
safios e Possibilidades para o Alcance de uma 
Universidade de Excelência”. A obra é uma co-
lectânea de catorze artigos de dezoito autores, 
organizada pela Professora catedrática Emília 
Nhalevilo, reitora desta instituição, e seus cole-
gas, os doutores Edson Raso e Obete Madacus-
sengua.

A obra é inspirada do texto da aula inaugu-
ral da universidade, proferida pela Doutora Luí-
sa Dias Diogo, na abertura do ano académico de 
2020.

 Para a reitora da UniPúnguè, o livro é o quin-
to produzido pela universidade desde a sua cria-
ção há dois anos e meio. O mesmo foi prefaciado 
pelo Professor Doutor Lourenço Mateus Lindon-
de e apresentado pelo Professor Doutor Rogério 
Uthui.

O livro pretende ser o marco de partida na 
longa caminhada desta instituição de ensino su-
perior no país, na sua missão de pesquisa, ensino 
e produção académica, uma das principais voca-
ções da jovem universidade.

PRODUÇÃO ACADÉMICA EM ALTA
Nhalevilo avalia positivamente o desempe-

nho da produção académica da instituição que 
dirige.

Para além de livros, a reitora falou de outros 
artigos científicos produzidos por docentes a es-
tudantes de diversos cursos ministrados na Uni-
Púnguè. Dissertando no acto de apresentação, 
Uthui disse que o título do livro provém de um 
desafio lançado pela Dra. Luísa Diogo, que esco-
lheu este tema para desenvolver a primeira aula 
inaugural proferida para a comunidade universi-
tária desta instituição, em 2020.

Na sua aula, Luísa Diogo desafiava a comuni-
dade universitária da UniPúnguè a reflectir so-
bre o caminho que deveria seguir, de modo a se 
tornar diferente de entre as cinco universidades 
iguais, irmãs, surgidas da reestruturação organi-
zativa da Universidade Pedagógica de Moçambi-
que. 

O resultado desta reflexão, segundo Uthui, 
foi uma conferência subordinada a este tema que 
trouxe a visão colectiva de docentes e investiga-
dores da UniPúnguè, feita a partir de diferentes 
perspectivas de análise e domínios científicos. 

Na sua dissertação, Uthui vincou as palavras 
“qualidade, excelência e inclusão para transfor-
mação”, tendo dito que juntas ou a parte, elas 

aparecem mais de cem vezes no livro, sendo as-
sim a principal visão e utopia que a direcção da 
UniPúnguè e a comunidade universitária pre-
tendem que ilumine os seus caminhos.

A inclusão, segundo a fonte, é um termo mais 
recente neste trinómio e decorre das tendências 
sociais globais de democratização, reconheci-
mento das diferenças entre pessoas, participa-
ção, liberdade de opinião, que constituem uma 
conquista do movimento da sociedade civil de 
todo o mundo e são muito aceites na praxe dis-
cursiva política da actualidade, mesmo que ainda 
representem um desafio para toda a humanidade 
assumi-las.

DAS ORIGENS DO RIO QUE LHE DÁ NOME
Falando sobre o rio Púnguè, que deu nome à 

universidade, Uthui lembrou que o mesmo nasce 
a 1500 metros de altitude, nos planaltos orientais 
do Zimbabwe, abaixo do monte Nyangani, vai 
descendo das montanhas e depois de 400 Km de 
serpentear, recolhendo águas de mais de cinco 
correntes afluentes, sedimentos e minérios das 
terras montanhosas a montante e resquícios va-
liosos de todas as populações que habitam à sua 
extensa bacia, desagua na cidade da Beira.

Para Uthui, este rio protagoniza, periodica-
mente, enchentes gigantescas que causam per-
das enormes às populações, mas também sacia a 
sede de milhões de pessoas em Mutare (no Zim-
babwe), Manica, Dondo e Beira, estando o seu 
nome, por isso, associado a contraditórios senti-
mentos de alegria e tristeza, seca e cheia, fartura 
e fome.

“O seu nome representa um desafio constan-
te ao génio humano moçambicano, na necessi-
dade e esforço para dominar os rios de planície 
como o Zambeze, Limpopo,  Púnguè, Save, In-
comáti, Licungo e, em pequena medida, o Lúrio; 
usar a força das suas correntes para energizar o 
desenvolvimento; acondicionar as suas águas 
para saciar a sede de pessoas, animais e plantas; 
fruir da geo-diversidade prazerosa nas suas ba-
cias, que são o esteio para milhares de espécies 
vivas e são o acolhimento propício para turistas e 
estudiosos da natureza”, disse Uthui. 

Este desafio constante, na sua perspectiva, 
está sempre presente no subconsciente dos mo-
çambicanos, sendo esta a motivação que levou 
a que das oito universidades públicas existentes 
em Moçambique, seis tenham nomes de rios 
moçambicanos (UniRovuma, UniLúrio, UniLi-
cungo, UniZambeze, UniPúnguè e UniSave)”.

PARA SE TORNAR UNIVERSIDADE DE EXCELÊNCIA

UniPúnguè lança 
obra sobre desafios 
a que se propõe

O MINISTÉRIO da Indústria e Comércio (MIC), através 
do Instituto de Promoção de Pequenas e Médias Em-
presas (IPEME), em parceria com o Instituto de Pro-
priedade Industrial e Conselho Empresarial de Manica, 
encerraram esta semana em Chimoio, o programa de 
capacitação dos jovens empreendedores que integram 
a incubadora de empresas de Manica.

Trata-se de dois grupos de jovens que cumpriram o 
período de incubação naquela instituição em matérias 
relacionadas com o agro-processamento, planificação 
e gestão de negócios, propriedade intelectual, marke-
ting, operações e manutenção de equipamentos, entre 
outros.

O primeiro grupo integra 19 jovens de todos os dis-
tritos da província de Manica que actuam no sector de 
agro-processamento, seleccionados de um total de 117, 
através de um diagnóstico das PME, que cumpriram 
um período de incubação de quatro meses.

O segundo grupo inclui 18 jovens de quatro distri-
tos da província de Cabo Delgado, nomeadamente Ma-
comia, Quissanga, Palma e Mocímboa da Praia. Com 
esta acção, o Ministério da Indústria e Comércio, atra-
vés do IPEME, procura responder a necessidade de de-
senvolvimento de habilidades para o restabelecimento 
de  actividades económicas, de modo a restaurar e me-
lhorar as condições de vida das famílias daquela região 

assolada pelo terrorismo.
O encerramento do curso foi dirigido pelo Minis-

tro da Indústria e Comércio, Carlos Mesquita, e contou 
com a presença do secretário do Estado e governadora 
da província de Manica, Edson Macuacua e Francisca 
Tomás, respectivamente.

No evento também estiveram presentes os parcei-
ros de cooperação, instituições de ensino, entre outros 
convidados.

Falando no vento, o ministro Carlos Mesquita en-
corajou os jovens a prosseguirem com os seus sonhos 
de modo a liderarem o processo de desenvolvimento 
económico e social do país.

MIC capacita jovens empreendedores

O SECRETÁRIO do Estado na província de Mani-
ca, Edson Macuácua, defendeu em Chimoio, que 
os jornalistas devem primar pela ética, rigor e 
responsabilidade, no exercício da sua profissão, 
visando informar com verticalidade e imparcia-
lidade e, deste modo, contribuir para o desen-
volvimento da sociedade global.

Macuácua falava na cerimónia de graduação 
de 161 técnicos superiores pela delegação acadé-
mica de Manica da Escola Superior de Jornalismo 
(ESJ), recentemente realizada em Chimoio sob 
o lema “Formando profissionais de ciências de
comunicação e de informação para o desenvol-
vimento do país”.

Discursando no evento, o governante con-
gratulou os graduados, desafiando-os a imple-
mentar com zelo e dedicação os conhecimentos 
adquiridos ao longo dos quatro anos de forma-
ção.

Defendeu que, sendo uma área que visa, es-
sencialmente, informar com imparcialidade, os 
graduados neste curso desempenham um papel 
fundamental nas sociedades globalizadas, de-
vendo para o efeito pautarem pelo rigor no seu 
trabalho.

Salientou que não basta o diploma, é preciso 
que privilegiem o saber fazer, ser e estar, quali-
dades que, segundo ele, são chaves para o mer-
cado de emprego.

Trata-se da segunda cerimónia de gradua-
ção que a delegação académica de Manica rea-
liza desde que foi oficialmente constituída, na 
cidade de Chimoio, em 2013. No evento, foram 
graduados 58 profissionais em jornalismo, 72 em 
relações públicas e 31 em biblioteconomia e do-
cumentação.

Para os graduados em biblioteconomia e 
documentação, Macuácua disse esperar que 
venham a contribuir, com o seu saber, na reor-
ganização dos arquivos em vários sectores, ga-
rantindo, desta forma, a conservação da memó-
ria institucional.

Aos técnicos de relações públicas, chamou 
atenção para a necessidade de se imporem e tra-
balhar com rigor, salientando que os profissio-
nais de relações públicas representam a imagem 
e personificam as instituições.

Aos jornalistas, o secretário do Estado defen-
deu que, os graduados desempenham um papel 
fundamental na globalização, devendo para o 
efeito pautarem pelo rigor, ética e responsabili-
dade no seu trabalho.

Por seu turno, o director-geral da ESJ, Tomás 
Jane, afirmou que o evento carrega um signifi-
cado profundo para a instituição que dirige, pois 
trata-se de mais um espaço de afirmação, de 
troca de informação e de experiências.

Na sua mensagem, os graduados reconhece-
ram o mérito, a dedicação e empenho da clas-
se docente, demonstrados ao longo dos quatro 
anos de formação, o que permitiu trazer para o 
mercado de emprego esses  técnicos superiores.

 Ortega Teixeira, graduado em Jornalismo, 
que leu a mensagem dos estudantes, disse que 
ao todo foram 1460 dias intercalados por in-
terrupções lectivas em busca de conhecimento 
prático e científico nos cursos acima citados, es-
tando assim prontos para servir.

O padrinho dos graduados, docente Xavier 
Nilova, aconselhou aos novos técnicos a não se 
deixarem perder pelos diplomas que receberam, 
lembrando que a humildade e respeito é funda-
mental para o progresso social e profissional.

Salientou que, para os que voltam aos seus 
locais de trabalho, devem ser capazes de gerar 
transformações úteis para o bem comum. Aos 
que estão em busca de emprego, aconselhou-
-os a não terem vergonha de começar pelo nível
mais baixo, sobretudo no jornalismo.

Para singrar na profissão, disse ser importan-
te não ignorar os conselhos daqueles que ainda 
não têm diplomas universitários, mas que sabem 
fazer e têm experiência reconhecida que podem 
partilhar com os recém-chegados às redacções.

Jornalistas chamados 
ao rigor na arte 
de informar

APELO DA GOVERNADORA

Não estraguem as festas com a especulação  
A GOVERNADORA da província de 
Manica, Francisca Tomás, exortou aos 
agentes económicos locais a “não es-
tragarem as festas com a especulação”, 
abstendo-se de esquemas que agravem 
os preços dos produtos da primeira ne-
cessidade para que as famílias celebrem 
à vontade.

Francisca Tomás falava durante a 
visita a armazenistas, supermercados, 
mercados grossistas, distribuidores de 
bebidas e outros estabelecimentos co-
merciais, com o objectivo de aferir a 
disponibilidade de produtos e exortar os 
agentes económicos para que busquem 
lucros aceitáveis.

A governadora pediu ao empresa-
riado da província e sobretudo os que se 
dedicam à venda de produtos alimenta-
res, a respeitarem os prazos de validade 
dos produtos e a garantir o stock sufi-
ciente das mercadorias face à demanda.  

No fim da visita, Francisca Tomás 
disse ter ficado impressionada com 

o que viu, tendo garantido não haver
motivos de alarme, pois existe stock
suficiente de refrigerante, carnes, ovos,
cereais e tubérculos para abastecer a
quadra festiva que compreende a festa
do Natal e do fim-de-ano.

Sublinhou que este ano a provín-
cia de Manica não irá ressentir-se dos 
efeitos de ruptura de produtos básicos 
como arroz, batata, óleo de cozinha, 
açúcar, trigo, tomate entre outros pro-
dutos, pois o mercado apresenta reser-
vas à altura da procura.

A chefe do Conselho Executivo Pro-
vincial de Manica decretou tolerância 
zero contra todos os comerciantes for-
mais e informais que enveredarem pela 
especulação de preços de produtos bá-
sicos.

Apear deste aviso, começa a regis-
tar-se, na cidade de Chimoio, ligeiro 
agravamento dos preços dos produtos 
da primeira necessidade, como ovos, 
batata e óleo alimentar.

Francisca Tomás falando à imprensa após visita a mercados

Acesse: https://t.me/Novojornal
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ATRAVÉS desta página o estimado leitor pode 
partilhar as suas reflexões sobre temas da actua-
lidade 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 
condensar. Encoraja-se, sobretudo, aos jovens a 
partilharem as suas reflexões sobre o dia-a-dia 
das suas comunidades, do país e do mundo, bas-
tando enviar as cartas para o endereço cartas@

snoticias.co.mz, indicando o nome completo, 
número do documento de identificação e con-
tacto telefónico. O “Notícias” reserva-se o di-
reito de não publicar opiniões ou análises que 
choquem com a sua linha editorial.

CARTAS

NUM’VAL PENA!
Leonel Abranches

leonelmagaia.sn@gmail.com

XIGOVIYA
ARTUR SAÚDE

artusaude3@hotmail.com

NESTE ano particularmente em Agosto passado, 
celebramos os dois anos da assinatura dos Acordos 
de Paz definitiva em Moçambique, rubricado entre 
o Presidente da República, Filipe Nyusi, e o líder da
Renamo, Ossufo Momade, marcando o fim da ins-
tabilidade política e militar vivida entre 2014-2016,
com a recusa da Renamo em reconhecer os resulta-
dos das eleições gerais anteriores. Em duas ocasiões
anteriores ambos os partidos chegaram a acordos de-
finitivos, em Roma (1992) e Maputo (2014) que não
conseguiram acabar com o derramamento de sangue 
no nosso país. Recorde-se que, após a Guerra Civil
de 1977 a 1992, Moçambique foi anunciado como
uma história exemplar de sucesso pós-conflito e a
maior parte do país manteve-se em paz desde aquela 
altura e o regresso da Renamo ao conflito armado
em 2013 foi uma advertência da fragilidade da paz
no país. Actualmente confrontamo-nos com os ata-
ques terroristas em Cabo Delgado, constituindo uma 
afronta à paz e segurança para a África Austral e toda 
a comunidade internacional. Noutra dimensão, tam-
bém nos confrontamos com os ataques protagoniza-
dos pela auto proclamada Junta Militar da Renamo
no Centro do país. Vai ser difícil é falarmos da recon-
ciliação enquanto estiverem vivas as feridas causa-
das durante muitos anos de discórdias em que estive-
mos em refrega. Nenhum país pode ter algum futuro 
se prevalecer o ódio e o desejo de vingança. O povo
deve ter direito à paz, e a resposta à violência nunca
deve estar na própria violência. Diversos estudos so-
bre o poder da mente sobre o corpo demonstram que 
as pessoas estão a criar cada vez mais consciência da 
importância de cultivarem pensamentos positivos e
de cuidarem da saúde mental. E a paz de espírito é
resultado disso tudo, ligando-se directamente a esse
ciclo todo de corpo e mente. Tenho a impressão de
que não estamos a praticar plenamente a paz Divi-
na. Provocamos diariamente discórdias, guerras,
injustiças, invejas, fome e mortes quer ao nível da
sociedade quer ao nível da família. Desrespeitando
opiniões alheias, frequentemente posicionamo-nos
em guerra, acreditando apenas em nossas verdades
e não ouvindo o que os outros têm para nos dizer.
Muitas vezes o poder económico gera mais guerras
do que a paz. Os patrões pagam salários cada vez
mais baixos, deixando os trabalhadores dependentes
de seu emprego, mas não usufruindo da riqueza pro-

duzida por esta classe, aumentando o ódio da classe, 
sustentando divisões e aumentando a pobreza.

A melhor forma de preservar a esperança é man-
termo-nos unidos para que todos os motivos que sus-
tentam a paz se consolidem sempre cada vez mais 
num futuro de reconciliação no nosso país. Há que 
haver celeridade no processo de desarmamento, des-
mobilização e reintegração das forças residuais da 
Renamo na dinâmica do desenvolvimento nacional. 
A manutenção da paz requer um engajamento do-
méstico e internacional contínuo. Esperemos que a 
paz continue a prevalecer, e a cultura de perdão de 
homem para homem também continue, para que se 
faça a reconciliação. Os políticos devem esquecer as 
diferenças e lutarem para fazer com que o país seja 
grande, já que nenhum país pode ter futuro enquanto 
prevalecer o ódio e a vingança. A sustentabilidade da 
paz pressupõe a boa vontade política, compromisso 
e a aceitação de políticas nacionais mais inclusivas 
pelos partidos. Urge fazer com que a paz perdure e 
seja de interesse nacional para que nos centremos 
no desenvolvimento socioeconómico, através do 
incremento da indústria, melhoramento de serviços 
e redução da pobreza. Temos que inserir conteúdos 
de cultura da paz no currículo escolar para se pre-
venir violências na infância e no ambiente escolar, 
uma vez a escola ser um espaço de expressão e ma-
nifestação da violência. Temos que proporcionar a 
defesa duma escola com base humanizadora, am-
pliando-se o olhar para o âmbito do desenvolvimen-
to do currículo escolar, aliado à cultura da paz para 
se compreender e prevenir o fenómeno das violên-
cias. Temos que assumir a escola como espaço de 
interacções, cujos valores são pautados no diálogo e 
no respeito, aumenta-se a oportunidade concreta de 
uma realidade educativa melhor e de prevenção das 
violências. Sendo a paz fruto da justiça, precisamos 
de acreditar que podemos colher esse fruto porque 
ele é bom, visto gerar a felicidade e confiança no ser 
humano. Somos chamados de seres humanos e pre-
cisamos exercer uma postura positiva neste sentido, 
levando o amor ao próximo e a prática da não-vio-
lência pregada por Jesus Cristo, Gandhi e Martin Lu-
ther King. A mudança está em nós mesmos. Somos 
responsáveis pela vida deste mundo. E esta sustenta-
bilidade se dá através da prática da paz, do perdão, 
do respeito e do amor.

“É ESTA uma simples canção de fim de ano. Es-
crevi-a, confessando-me e comprometendo-me 

em cada uma das minhas pequenas descobertas. 
Se não atingi, rondei mais das vezes a insolente 

verdade dos homens e das coisas. Em vez disso, 
escreveria uma crónica de Natal... mas, em tudo 
o que eu dissesse do Nascimento de Cristo e fra-

ternidade humana, correria o erro constante de

repetir:´Natal, Natal...`–  António Maria.
Terminou o ano. É altura de fazer contas à 

vida. Olhamos para trás e tentamos contabilizar 
as nossas realizações. O saldo não é grande coisa. 
Não foi bom. O raio da Covid-19 tramou as nossas 
projecções. Somos uma colónia de sobreviventes. 
Muitos partiram. Muitos amigos. Outros ainda cá 
estão, planando no vale da sobrevivência. Hoje o 
valor da amizade, o amor ao próximo é uma ban-
deira a ser hasteada. Poucos conhecerão o valor de 
uma amizade. Feliz ou infelizmente invisto muito, 
mais do que devia, numa amizade. Manda a ver-
dade dizer que às vezes sou incompreendido e in-
felizmente muitas vezes dou com a testa no chão. 
Decepciono-me. Tal como o Papa, às vezes apete-
ce-me resignar e viver em completa clausura. Tal 
como o Papa, às vezes sinto que já não tenho idade 
para suportar algumas atitudes periféricas.

Tenho amigos que não sabem o quanto são 
meus amigos. Uns pensarão que são apenas fa-
miliares, esposa, filhos, primos, cunhados, so-
brinhos, avós, tios, afilhados. Outros pensarão 
que somos apenas amigos periféricos, a malta 
do “papo” aos fins-de-semana. Não sabem o 
quão são importantes para o equilíbrio e cres-
cimento. Não percebem o amor que lhes de-
voto e a absoluta necessidade que tenho deles. 
A amizade é um sentimento mais nobre do que o 
amor, eis que permite que o objecto dela se divida 
em outros afectos, enquanto o amor tem intrínseco 
o ciúme, que não admite a rivalidade. Enlouque-

ceria se morressem todos os meus amigos! Até 
mesmo aqueles que não percebem o quanto são 
meus amigos e o quanto minha vida depende de 
suas existências...

A alguns deles não os procuro, basta-me saber 
que eles existem. Outros vivem quotidianamente 
ao lado de mim. Esta mera condição me encoraja 
a seguir em frente pela vida. Mas, porque não os 
procuro com assiduidade, não posso lhes dizer o 
quanto gosto deles. Eles não iriam acreditar.

Muitos deles estão lendo esta crónica e não 
sabem que estão incluídos na sagrada relação de 
meus amigos. Mas é delicioso que eu saiba e sinta 
que os adoro, embora não declare e não os procure. 
E, às vezes, quando os procuro, noto que eles não 
têm noção de como me são necessários, de como 
são indispensáveis ao meu equilíbrio vital, porque 
eles fazem parte do mundo que eu, tremulamente, 
construí e se tornaram alicerces do meu encanto 
pela vida. 

Se um deles morrer, eu ficarei torto para um 
lado. Se todos eles morrerem, eu desabo! Por isso 
é que, sem que eles saibam, eu rezo pela vida de-
les. E me envergonho, porque essa minha prece é, 
em síntese, dirigida ao meu bem-estar. Ela é, tal-
vez, fruto do meu egoísmo.

Por vezes, mergulho em pensamentos sobre 
alguns deles. Quando viajo e fico diante de luga-
res maravilhosos, cai-me alguma lágrima por não 
estarem junto de mim, compartilhando daquele 
prazer...

Se alguma coisa me consome e me envelhece 
é que a roda furiosa da vida não me permite ter 
sempre ao meu lado, morando comigo, andando 
comigo, falando comigo, vivendo comigo, todos 
os meus amigos, e, principalmente, os que só des-
confiam ou talvez nunca vão saber que são meus 
amigos...

Feliz Natal!

MANUEL GUILHERME JÚNIOR

QUANDO o ano 2021 iniciou, adivinhava-se que seria 
um ano difícil para todos. Os desafios que tornaram 2020 
um ano atípico estavam longe de estar plenamente resol-
vidos e, por isso mesmo, a abordagem foi sempre a de 
que era preciso resiliência.

Por isso, todos precisávamos ter um plano, um guião, 
um alvo, um foco, uma rota, um caminho e, acima de 
tudo, uma estratégia e se não traçássemos isso, não rea-
lizaríamos nossos sonhos. É preciso assumir que a vida 
é assim mesmo. Uma série de tempestades intercaladas 
com períodos calmos, e qualquer que seja a situação em 
que nos encontramos neste momento, é preciso crer que 
ela vai mudar. 

Decidi começar este texto com estas mensagens na 
medida em que o ano vai terminando e precisamos pen-
sar no que vem. Isto porque todos precisamos sonhar, 
uma vez que não há policiamento de sonhos e desejos e, 
muito menos, cientistas de sonhos e desejos que andem 
por aí fiscalizando se são realistas ou não.

O ano que ora termina teve na Covid-19, no terroris-
mo e nos acidentes rodoviários os grandes “calcanhares 
de Aquiles”. A instabilidade na Zona Centro devido à 
junta militar da Renamo, pode-se dizer que foi substan-
cialmente debelada por estratégias diversas que passaram 
pelo combate no terreno e pelo bom andamento do DDR 
que colocou perto de 63% dos mais de 5 mil guerrilheiros 
já desmobilizados.

Em relação ao terrorismo. Quando o ano iniciou, ha-
via uma avalanche interminável de deslocados e muitas 
acções de avanço dos terroristas na província de Cabo 

Delgado, gerando, por isso, uma incerteza absoluta so-
bre os passos seguintes. Esta situação agravou-se quando 
a 24 de Março, os terroristas atacaram a vila de Palma, 
criando um dos maiores impactos mundiais da presença 
de terroristas em Moçambique. Se por um lado, o país 
estava a trabalhar para controlar a situação, este aconteci-
mento criou a necessidade imediata de acções concretas 
sob pena de um descontrolo total e sem fim da situação 
no terreno. 

Com a entrada de forças estrangeiras no terreno, no-
meadamente do Ruanda e da SADC, e com o vigor das 
nossas FDS, tal situação viria a ser revertida numa abor-
dagem bastante estratégica. No entanto, persiste a neces-
sidade de abordagem integrada devido à emergência do 
fenómeno em Niassa, numa clara visão e estratégia de 
sobrevivência e de dispersão da atenção das FDS.

Relativamente à Covid-19. O ano de 2021 começou 
com um descalabro total da segunda vaga que causaria 
um drama nos meses de Janeiro e Fevereiro, com con-
sequências a nível social, económico e político bastante 
visíveis. É comum dizer-se que das más experiências, o 
que se deve tirar são as lições. Espero que todos tenha-
mos aprendido com isso e que pautemos pela contenção 
nesta quadra festiva de modo a reduzir ao mínimo os 
impactos dos números que a Covid-19 mostra por estas 
alturas.

Por fim, os acidentes rodoviários. Contrariamente 
aos dois factores anteriormente referidos, este é definiti-
vamente dos mais fáceis de controlo por cada um de nós. 
Se o terrorismo e a Covid-19 são fenómenos impostos de 
fora contra os quais temos de agir, os acidentes de viação 
são um mal que cada um de nós pode facilmente fazer o 

melhor de si. Muitos de nós somos condutores e todos nós 
peões, neste período festivo e não só, nos colocamos nas 
estradas com destinos diversos. Um facto é real, os aci-
dentes tem ceifado vidas e desgraçando famílias inteiras, 
por isso, as autoridades de fiscalização, nomeadamente a 
Polícia de Trânsito, são chamadas a fazer o seu papel com 
o profissionalismo e rigor que juraram cumprir quando
aceitaram esta missão. O fundamento das infra-estruturas 
vale o que vale. É que mesmo onde as estradas estão boas 
e devidamente sinalizadas continuamos a ter acidentes, o
que sugere que não podemos nos apegar nisto para nos
isentarmos da nossa responsabilidade e prudências ne-
cessárias. A campanha “ASANTI SANA”, recentemente
lançada no âmbito da prevenção de acidentes rodoviá-
rios durante a quadra festiva, aponta a necessidade de se
garantir flexibiliadade, celeridade e responsabilidade de
todos viajantes, sem descurar o cumprimento rigoroso de
todas as medidas em vigor.

Tal como contra a Covid-19 se pede a contenção so-
cial, aqui também se pede a contenção de ânimos porque, 
afinal, somos todos esperados em 2022, para contribuir 
para o desenvolvimento e bem estar de todos. 

Infelizmente, estes três desafios apontados anterior-
mente ultrapassam a mera passagem de um ano para o 
outro. Por isso, exige-se ainda um plano e uma estratégia 
contínuos com vista a lidar com todos estes desafios. 

Uma nota final. Em 2021, perdemos muitos concida-
dãos anónimos e outros, nem por isso, desde o mundo do 
desporto, da cultura, da política e sociedade em geral. A 
estes, que tanto fizeram por este país, vai a nossa home-
nagem e que as suas almas descansem em Paz.

Boas festas a todos e um 2022 de muita prosperidade. 

Feliz Natal

O culto da paz

Algumas lições de 2021

SHEIKH AMINUDIN MOHAMMAD

NESTA época festiva, para os irmãos cristãos existe um 
clima de respeito pela forma como honram o Profeta Jesus.

A celebração do nascimento é uma honra na religião 
cristã, apesar de não ser comum na religião islâmica esse 
tipo de festividades.

No entanto, é importante ter-se em conta que as dife-
renças entre as religiões são um factor de união, não de 
separação, entre todas as religiões porque celebram a sua 
diversidade.

A nobreza das interpretações faz sobressair a riqueza 
espiritual e torna tudo mais interessante para quem gosta 
de aprender e conhecer.

No Sagrado Alcorão (a última revelação divina) Jesus 
é mais vezes mencionado do que o último Profeta - que é 
Mohammad.

Existe um capítulo (surata) que tem o nome de Maria, 
a única mulher mencionada pelo seu próprio nome no livro 

sagrado islâmico. 
Para se perceber a importância do Profeta Jesus e da 

sua mãe Maria, basta abrir o livro sagrado islâmico. Logo 
se tem uma noção da relevância de Jesus na vida dos cren-
tes muçulmanos.

Os muçulmanos tratam Jesus por Issa, na língua árabe, 
bem como Moisés é Mussa, Noé é Nooh, Abraão é Ibrahim 
e Deus é Allah.

Não pode ser considerado muçulmano qualquer pes-
soa que se proclame muçulmano se não acreditar em Jesus, 
como sendo um Profeta e mensageiro de Deus.

Jesus é um exemplo para os cristãos e para os muçul-
manos.

A época natalícia não é celebrada pelo povo muçul-
mano da mesma forma que é celebrada pelo povo cristão, 
apesar da união monoteísta e fraterna existente entre ambas 
as religiões/credos. 

Existe um clima de respeito também quando os muçul-
manos estão no seu período festivo.

É importante compreender que ambas as religiões 
têm um amor único pelo Profeta Jesus, que foi e será um 
exemplo eterno para todas as gerações: passadas, presentes 
e futuras.

Num tempo de maior intolerância e incompreensão, 
a questão crucial é a de saber  até que ponto as gerações 
contemporâneas estão cientes deste elo inquebrável entre o 
Islão e o Cristianimo.

Pode ocultar-se o nosso chão comum por detrás de vá-
rios (pre)conceitos. No entanto, o essencial é que ambas as 
religiões estão mais próximas do que distantes.

É fundamental interiorizar, ler e interpretar correcta-
mente aquilo que está espalhado por todos os cantos do 
mundo.

Na realidade o que nos une é muito mais forte do aqui-
lo que nos afasta.

Boas festas. 
*Presidente do Conselho Islâmico de Moçambique -

texto extraído das redes sociais

O significado do Natal no Islão

Acesse: https://t.me/Novojornal
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ENTENDA como funciona o tratamento da HIV e 
por que pessoas com carga viral indetectável não 
transmitem o vírus.

HIV é a sigla em Inglês para “Vírus de Imu-
nodeficiência Humana”. Biologicamente, o HIV 
faz parte da categoria dos retrovírus, sendo clas-
sificado em uma subfamília chamada Lentiviri-
dae. Vírus desse tipo contam com um período de 
incubação prolongado antes do surgimento dos 
primeiros sintomas, podem infectar as células 
do sangue e do sistema nervoso, além de atacar 
o sistema imunológico.

A SIDA (Síndrome de Imunodeficiência Ad-
quirida) é a forma grave da infecção pelo HIV. No 
entanto, nem todas as pessoas infectadas por 
este vírus desenvolvem a SIDA, e o tratamento é 
fundamental para evitar que isso aconteça.

O QUE ACONTECE DURANTE A INFECÇÃO

Os vírus são estruturas microscópicas sim-
ples, de tamanho menor que outros parasitas, 
como fungos e bactérias. Eles precisam neces-
sariamente de uma célula viva para sobreviver e 
se multiplicar.

Quando um vírus invade o organismo huma-
no, por exemplo, ele adere às células humanas 
com o objectivo de se instalar e produzir in-
úmeras cópias de si mesmo. Esse processo acon-
tece repetidas vezes, dando início à infecção.

Na primeira fase, chamada de infecção agu-
da, ocorre a incubação do HIV, que é o período 
entre a exposição ao vírus e o surgimento dos 
primeiros sinais da doença. A incubação pode 
variar de três a seis semanas. Já os primeiros anti-
corpos contra o vírus são produzidos pelo organ-
ismo de 30 a 60 dias.

Durante a infecção pelo HIV as inúmeras 
cópias do vírus têm como alvo principal células 
de defesa chamadas linfócitos T-CD4+, conheci-
das comummente como glóbulos brancos. Essas 
células do sistema imune são responsáveis por 
identificar, memorizar e destruir agentes invas-
ores, que podem ser vírus, bactérias, entre out-
ros microrganismos.

O QUE É CARGA VIRAL E
COMO FUNCIONA O TRATAMENTO

Carga viral é a quantidade de vírus presente 
no sangue do paciente – ou seja, quanto mais 
cópias o vírus produz,maior é a carga viral no 
organismo.

O tratamento do HIV é realizado a partir do 
uso de medicamentos anti-retrovirais, que im-
pedem justamente o processo de replicação viral 
no organismo humano. Ao bloquear a produção 
de novas cópias do vírus os medicamentos agem 
na redução da carga viral no sangue.

Recomenda-se que o exame de carga viral 
seja realizado pelo menos uma vez por ano, para 
o monitoramento da infecção e da adesão ao
tratamento. O objectivo do tratamento é reduzir 

a carga viral a níveis indetectáveis pelos exames 
clínicos, para evitar o enfraquecimento do siste-
ma imune.

INDETECTÁVEL = INTRANSMISSÍVEL (I = I)

Pessoas vivendo com HIV em tratamento 
e com carga viral indetectável há pelo menos 
seis meses não transmitem o vírus por via sex-
ual. O termo Indetectável = Intransmissível (I 
= I) é adoptado por cientistas e instituições de 
referência sobre o HIV em abrangência mun-
dial.

Entre as referências do conceito estão três 
amplos estudos sobre a transmissão sexual do 
HIV entre milhares de casais soro-diferentes ou 
soro-discordantes, situação em que um dos par-
ceiros vive com HIV e o outro não.

Nas pesquisas, realizadas entre 2007 e 
2016, não foram detectados casos de transmissão 
sexual do HIV a partir de uma pessoa que vive 
com HIV com carga viral suprimida para o par-
ceiro com a serologia negativa.

Os estudos foram publicados nos principais 
periódicos científicos do mundo, incluindo a re-
vista Lancet, o New England Journal of Medicine 
(NEJM) e o Journal of the American Medical As-
sociation (JAMA).

“Nesses estudos verificou-se que quando o 
parceiro infectado pelo HIV estava com a carga 
viral abaixo do limite de detecção do teste, que 
normalmente são 40 cópias do vírus por ml de 
sangue, ou seja, uma quantidade de vírus muito 
baixa mesmo, não houve transmissão. Por isso, 
estabeleceu-se o conceito de indetectável é igual 
a intransmissível”, explica a pesquisadora Sylvia 
Teixeira, virologista do Instituto Oswaldo Cruz 
(IOC/Fiocruz), no Rio de Janeiro.

AVANÇO NAS TECNOLOGIAS
CONTRA O HIV

Os primeiros medicamentos anti-retrovirais 
surgiram ainda na década de 1980. Em Março de 
1987 a Agência de Alimentos e Medicamentos 
dos Estados Unidos (FDA, na sigla em Inglês), 
aprovou o primeiro medicamento para o trata-
mento da SIDA, a Zidovudina (também chamada 
de Azidotimidina ou AZT).

Os primeiros remédios apresentavam fortes 
efeitos colaterais, o que tornava difícil a adesão 
ao tratamento.

Com o avanço da tecnologia em áreas como 
a Medicina, a Virologia e a Farmacologia, além 
de reduzir a carga viral e preservar as funções 
do sistema imune, o uso regular dos remédios 
contribui para aumentar a qualidade de vida das 
pessoas que vivem com HIV.

Com o funcionamento adequado das defesas 
do organismo também são reduzidos os riscos de 
internações e de infecções oportunistas.

O tratamento anti-retroviral (TARV) foi in-
troduzido no país de forma gradual, em 2003.

ARBORIZAÇÃO ESCOLAR

Uma estratégia didáctica para 
sustentabilidade ambiental

A 
ARBORIZAÇÃO urba-
na às cidades traz inú-
meros benefícios, tais 
como a estabilidade 
climática, conserva-

ção do ambiente, melhoria da 
qualidade do ar e da saúde da 
população, para além de in-
fluenciar na redução da polui-
ção sonora e visual.  

Já nas escolas, o plantio de 
árvores é considerado fun-
damental, tanto para propi-
ciar melhorias no ambiente 
de estudo, quanto para cons-
ciencializar os alunos sobre a 
importância da preservação 
ambiental. 

Segundo Regina Churu-
mar, ambientalista e funda-
dora do movimento “Geração 
Consciente”, as escolas são 
espaços de aprendizagem e 
interação entre alunos e pro-
fessores.  

Indicou que, neste pro-
cesso educativo, é importante 
que se ensine aos alunos so-
bre como cuidar e preservar o 
meio ambiente, uma vez que o 
nível de conhecimento sobre a 
importância das árvores é re-
duzido no país. 

Com o objectivo de promo-
ver a conservação do ambien-
te, Regina Churumar iniciou, 
há cinco anos, um projecto 
de arborização urbana deno-

minado “Cidades Verdes e 
Conscientes”, que consiste no 
plantio de árvores na via pú-
blica, comunidades e escolas. 

Apontou que esta iniciati-
va e outras, viradas à criação 
de áreas verdes, surgiram pela 
necessidade cada vez maior 

da melhoria da qualidade am-
biental e preservação de ecos-
sistemas importantes para a 
existência. 

A ambientalista disse que, 
através do projecto “Cidades 
Verdes e Conscientes” se pre-
tende fazer com que alunos e 

professores plantem e cuidem 
das árvores, o que vai contri-
buir para a redução dos impac-
tos das mudanças climáticas. 

“Já plantámos árvores nas 
avenidas Samora Machel e 
FPLM, Escola Primária Com-
pleta Unidade 23, Escola Pri-

mária de Malhampwsene, en-
tre outros pontos da região do 
Grande Maputo”, frisou. 

Apontou que os directores 
das escolas, alunos e colabo-
radores contribuíram positiva-
mente para a implementação 
da iniciativa. 

HIV: o que é carga viral
e por que o TARV
interrompe a transmissão

A CRIAÇÃO e manutenção de 
espaços verdes nas escolas é 
uma importante ferramen-
ta para o desenvolvimento da 
consciência ecológica dos alu-
nos. 

Segundo Regina Churu-
mar, os estabelecimentos de 
ensino na zona urbana têm 
menos árvores que às escolas 

da periferia. 
Explicou que após o plantio 

as árvores precisam ser regadas 
constantemente para que se 
firmem na terra e enraízem. 

“Depois deste processo, 
dependendo do desenvolvi-
mento de cada espécie, a rega 
passa a ser realizada com me-
nor frequência. Não há uma 

tabela exacta que define o tem-
po, é preciso ver a necessidade 
de cada árvore e como elas rea-
gem aos cuidados”, indicou. 

A manutenção de algumas 
espécies pode ser difícil e de-
vem ser evitadas, como o caso 
de árvores de grande porte, 
que nalgumas vezes as raízes 
elevam o pavimento. 

“Nas instituições de en-
sino em que já implementá-
mos a iniciativa privilegiamos 
espécies nativas e locais, mas 
podem ser também plantadas 
árvores de fruta”, disse.   

Por outro lado, a ambien-
talista disse que tem vindo a 
trabalhar para conseguir mais 
apoio e parceiros para maximi-

zar o projecto “Geração Cons-
ciente” e alcançar mais escolas 
e bairros. 

“E, não menos importan-
te, queremos ter facilidade no 
contacto com os estabeleci-
mentos de ensino e bairros, 
evitando processos burocráti-
cos que dificultam, sobrema-
neira, o programa”, frisou. 

SADINO Congolo, director da Escola Secundária 
Francisco Manyanga, na cidade de Maputo, é da 
opinião que com a metodologia didáctica o alu-
no consegue reconhecer com maior facilidade as 
partes que compõem a planta, identificando a 
sua espécie, utilidades e outros.    

Explicou que as aulas de Agro-Pecuária têm 
vindo a reforçar a consciência ecológica dos alu-
nos através de práticas ambientais. 

“As estratégias didáctico-pedagógicas am-
pliam o conhecimento dos estudantes. Nesta 
disciplina os estudantes são incentivados a se-
mearem em casa para cuidar e posteriormente 
apresentarem a planta ao professor de Agro-Pe-
cuária, que faz a sua avaliação”, explicou. 

Indicou que os professores têm ensinado 
os estudantes sobre as suas  responsabilidades 
diante da natureza, que há muito vem sendo 
degradada.  

Para Sadino Congolo, os estabelecimentos de 
ensino são espaços de aprendizado e conscien-
cialização, devendo servir de exemplo na pre-
servação do meio ambiente. 

Acrescentou que as aulas práticas ajudam 
no desenvolvimento de conceitos científicos, 
fazendo com que os estudantes adquiram um 
maior conhecimento sobre a importância da 
existência de áreas verdes e arborizadas dentro 
e fora da escola, tornando-se em cidadãos cons-
cientes. 

MARTINHO José, director 
da Escola Secundária Eduardo 
Mondlane, também na cidade 
de Maputo, indicou que o seu 
estabelecimento de ensino dis-
põe de um pomar com diversas 
plantas, tais como laranjeiras, 
limoeiros, abacateiros, man-
gueiras, entre outros. 

Para além do pomar, o es-
tabelecimento dispõe de jar-
dins, que criam um ambiente 
saudável e estético. 

Para o director, a promo-
ção da educação ambiental nas 
instituições de ensino torna-se 
mais fácil a partir do momento 
em que os educandos estão em 
contacto com os espaços ver-
des. 

“Para que isso ocorra é re-

levante que às escolas mostrem 
a devida importância que a sua 
área verde tem e promover a 
manutenção das mesmas, não 
só pela necessidade de cumprir 
seu papel diante da questão 
ambiental, mas também para 
trazer mudança de mentalida-
de, acreditando que são práti-
cas que devam ocorrer conti-
nuamente em todos os sectores 
da sociedade”, sublinhou. 

Afirmou que o aluno deve 
perceber que, além de todos 
os benefícios, as árvores são o 
símbolo de uma natureza que 
durante muito tempo vem 
sendo destruída e uma escola 
arborizada mostra a atenção 
que se está dando às questões 
ambientais.

Alunos discutem 
importância das árvores

“Temos um pomar na escola”

Garantir manutenção das plantas

Plantio de árvores na EPC Unidade 23

Alunos aprendem sobre a importância da conservação do ambiente

Directores das escolas participam nas actividades de plantio de árvores

Espaços verdes na Escola Secundária Francisco Manyanga

Carga viral 
antes do TARV

Carga viral 
com TARV

Nível detectável

Nível  indetectávelHIV
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“Assume o amor como um ofício onde te po-
des esmerar”

- Eduardo White (1963-2014), poeta

moçambicano.

QUARTO MINGUANTE - Será no dia 27 deste mês às 04:48 horas

00:20- FLASH CULTURAL
00:45- PROMOÇÃO DO NGOMA
02:10- É DESPORTO
04:57- HINO NACIONAL
05:10- CAMPO E DESENVOVIMEN-

TO
05:30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA
06:00- JORNAL DA MANHÃ
08:10- ECONOMIA PARA TODOS
08:15- PETRÓLEO E GÁS DE A A 

Z(REPETIÇÃO)
08:30- PARLAMENTO
10:30- JULGAMENTO DAS DIVIDAS 

NÃO DECLARADAS
11:10- RADIO ESCOLA /ENSINO 

PRIMARIO
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- INFORMATIVO CORONA-

VIRUS
14:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
15:30- Á MULHER
16.10- SEGURANÇA RODOVIÁRIA
16:30- JULGAMENTO DAS DIVIDAS 

NÃO DECLARADAS
17:10- ECONOMIA PARA TODOS
17:30- RADIO ESCOLA/ ENSINO SE-

CUNDÁRIO
18:10- UMA DATA NA HISTÓRIA
18:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
18:30- INDUSTRIA EXTRACTIVA
18:55- UMA HISTÓRIA PARA TI
19:00 - TÓPICOS DO JORNAL DA 

NOITE
19:02- MAGAZINE DESPORTIVO
19:20- BOLETIM METEOROLÓGICO
19:30- JORNAL DA NOITE
20:00- INFORMATIVO CORO-

NAVÍRUS
20:30- COMPACTO JULGAMEN-

TO DAS DIVIDAS NÃO 
DECLARADAS

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

PREIA-MAR - Às 05.35 horas e às 
17.42, com 3.40 e 3.42 metros, re-
spectivamente   

BAIXA-MAR - Às 11.38 horas e às 
23.58, com 0.88 e 0.90 metros, re-
spectivamente

INHAMBANE

31/24

VILANKULO

31/26

TETE

36/27

QUELIMANE

31/22

NAMPULA

32/23

PEMBA

32/26
LICHINGA

25/17

BEIRA

29/23

XAI-XAI

33/22

CHIMOIO

30/19

MAPUTO

32/23

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

05:40 HINO NACIONAL 
05:45 GINÁSTICA:  TXUNA A SAÚDE COM ELVES TEMBE - 

“ROPE SKIPPING”  
06:00 BOM DIA MOÇAMBIQUE DIRECTO
08:00 DESENHOS ANIMADOS: CÓDIGO DO PUZZLE 
08:15 TELENOVELA: “HINO À ALEGRIA” 
09:00 CERIMÓNIA DE LANÇAMENTO PLANO ESTRATÉGICO 

DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DIRECTO
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 FUN ZONE REPETIÇÃO
13:00 JORNAL DA TARDE  
14:00 AGORA NÓS   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 DIREC-

TO
17:45 GINÁSTICA:  TXUNA A SAÚDE COM JOSINA MAZIVE - 

“GIN INFANTIL”  
18:00 PRIMEIRA PAGINA DIRECTO 
19:00 JORNAL DE DESPORTO DIRECTO 
19:50 PUBLICIDADE 
20:00 TELEJORNAL DIRECTO
21:15 GRANDE DEBATE: COMÉRCIO ELECTRÓNICO E SEGU-

RANÇA CIBERNÉTICA  GRAVADO
22:30 TELENOVELA: “HINO À ALEGRIA” CAPÍTULO 12/42
23:30 ANTENA DO SOLDADO REPETIÇÃO
00:00 JUNTOS À TARDE REPETIÇÃO
01:00 PRIMEIRA PAGINA REPETIÇÃO
02:00 ENCONTROS DA MALTA REPETIÇÃO
03:00 TUDO ÀS 10 REPETIÇÃO
04:50 JORNAL DE DESPORTO REPETIÇÃO
05:40 HINO NACIONAL

QUATRO cientistas venezuelanos afirmam ter resolvido a Hi-
pótese de Riemann, que desde há mais de um século matemá-
ticos de todo o mundo tentavam resolver. Agora aguardam o 
parecer da Academia de Ciências Físicas, Matemáticas e Natu-
rais da Venezuela para efeitos de apreciação e validação.

Segundo o diário venezuelano El Universal, os cientistas 
Rodolfo A-Nieves Rivas, Pedro Fernández Navarrete, Maxi-
miliano Bandrés Díaz e Zollner Castellano Pabín apresentarão 
àquela Academia “um contra-exemplo” criado por Rodolfo 
A-Nieves Rivas que pretende resolver a Hipótese de Riemann.

A hipótese em causa, um problema sem solução, foi selec-
cionada em Maio do ano 2000, pelo Instituto Clay de Matemá-
tica de Cambridge como “um dos sete problemas do milénio”, 
pelos quais oferece um milhão de dólares a quem os resolver.

Desde 2015 que A-Nieves, Fernández, Bandrés e Castella-
nos vinham trabalhando na solução desta hipótese, que já foi 
apresentada como um primeiro passo à Academia de Ciências 
Físicas, Matemáticas e Naturais da Venezuela para a sua avalia-
ção e parecer.

Uma vez avaliada pela Academia, a resolução destes cien-
tistas venezuelanos será apresentada aos peritos da comunida-
de científica venezuelana e internacional. - (sapo.pt)

O 
INSTITUTO de In-
vestigação Socio-
cultural (ARPAC) 
faz uma ilustração 
dos contornos da 

luta armada de libertação na-
cional, epopeia que decorreu 
entre 1964 e 1974 e culminou 
com a derrota do colonialis-
mo português e consequente 
proclamação da indepen-
dência nacional.

Esta é uma constatação 
comum de diversas figuras 
que participaram no lança-
mento, há dias, do livro “Me-
mórias dos Combatentes: Da 
Clandestinidade à Indepen-
dência Nacional”. 

O evento foi honrado pela 
presença da secretária de Es-
tado na província de Maputo, 
Vitória Diogo, que dirigiu a 
cerimónia.

Os contornos da luta de 
libertação nacional podem ser 
conhecidos através da leitura 
de entrevistas a 14 combaten-
tes da clandestinidade, que 
deixaram ficar grafados teste-
munhos sobre o seu percurso, 
desde a infância até, prin-
cipalmente, 25 de Junho de 

A ESTILISTA Ilda Semedo 
foi agraciada recentemen-
te com o prémio de Melhor 
Estilista Challenge, do Ins-
tituto Nacional do Turismo 
(INATUR).

Esta premiação decorreu 
na semana da moda, desig-
nado Mozambique Fashion 
Week (MFW), que teve lugar 
há dias na capital do país.

Ilda Semedo promoveu o 
desfile do “INATUR Challen-
ge”, cuja base foi a capulana 
da Marca Moçambique, que, 
por sinal, é o novo produto 
do Instituto Nacional do Tu-
rismo.

Pelo prémio a estilista 
ganhou um cheque no valor 
de 50 mil meticais e terá di-
reito a duas noites, para duas 
pessoas, na estância turísti-
ca White Pearl Resorts, na 
Ponta Mamoli. 

Ilda Semedo foi seleccio-
nada dentre 30 estilistas que 
foram desafiados a produzir 
peças através da capulana 
Marca Moçambique.

Neste sentido, destacou-
-se a estilista que produziu
uma peça comunicativa e
cabalmente ilustrativa a ní-
vel de promoção do turismo.

Durante a semana da 
moda expôs potencialida-
des turísticas e culturais, 
promovendo, deste modo, 
Moçambique como um des-
tino de eleição, tanto para o 
turismo doméstico como in-
ternacional.

Na ocasião, o Vice-Mi-
nistro da Cultura e Turismo, 
Fredson Bacar, desafiou a 
DDB Moçambique, entida-
de organizadora do evento, 
e aos demais promotores da 
indústria da moda nacio-
nal, para que sejam a força 
da mudança que se precisa 
por forma a que esta se torne 
mais forte e sustentável.

Referiu que a sustenta-
bilidade não está apenas nas 
boas práticas de fabricação 
de peças da moda, mas tam-
bém na atitude e escolhas 
conscientes de produtos a 

consumir.
“Optar por alternativas 

menos agressivas ao planeta 
deve ser a alternativa perfei-
ta do consumidor. A nossa 
indústria da moda deve ofe-
recer, incentivar e vestir a 
camisa da mudança que pre-
cisamos para salvar o plane-
ta”, comentou.

O governante reconhe-
ceu o papel da DDB Moçam-
bique e seus parceiros no 
processo de promoção da 
indústria da moda no país, 
mesmo perante adversida-
des causadas, por exemplo, 
pela Covid-19.

Frisou que, ao nunca 
desistirem, os promotores 
desta iniciativa servem de 
espelho para os demais e são 
a prova inequívoca de que 
esta indústria está em con-
dições de desenvolver no 
país e competir com a dos 
outros pontos de África e do 
mundo.

“Está de parabéns a DDB 
Moçambique por continuar a 

fazer a sua parte na promo-
ção e no desenvolvimento 
das artes e cultura nacio-
nais, através da moda”, dis-
se, anotando que este tipo 
de eventos serve de oficinas 
e incubadora de oportuni-
dades para vários estilistas, 
modelos e artistas exibirem 
a sua criatividade. 

Entre os diversos ob-
jectivos do evento, o MFW 
pretende, essencialmen-
te, tornar-se num cartaz de 
promoção da cultura e turis-
mo, colocando Moçambique 
nos roteiros da moda inter-
nacional.

A 17ª Edição, realizada 
sob lema “New Age: Fashion 
Forward”, foi corporiza-
da por feiras, exposições, 
workshop e desfiles inter-
calados por actuações de vá-
rios músicos. 

O MFW deste ano juntou 
78 estilistas, dos quais nove 
da África do Sul, Angola e 
Japão, 23 marcas e 46 young 
designers.

A UNIVERSIDADE Eduardo 
Mondlane (UEM) procedeu ao 
lançamento do Hackathon Na-
cional sobre Deficiência e Inclu-
são. 

Trata-se de um concurso 
no qual equipas de jovens pro-
gramadores participam de uma 
maratona de programação de 72 
horas para desenvolver soluções 
inovadoras em resposta aos de-
safios sobre o acesso a serviços 
essenciais por parte de pessoas 
com deficiência. 

O Hackathon irá decorrer em 

Maputo de 25 a 28 de Janeiro de 
2022. No final três equipas ven-
cedoras receberão, cada uma, 
prémios de 100 mil meticais.

Na abertura, a representan-
te do Fundo das Nações Unidas 
para a População (UNFPA), An-
drea M. Wojnar, indicou, citan-
do o censo de 2017, existirem no 
país mais de 700 mil pessoas com 
deficiência.

Esta estimativa inclui ado-
lescentes e jovens, sendo que 
grande parte vive nas zonas ru-
rais, onde os níveis de pobreza 

NO LIVRO “MEMÓRIAS DOS COMBATENTES” 

ARPAC ilustra contornos 
da revolução moçambicana

Arrissis Mudendere, Vitória Diogo e Milton Correia

1975, altura em que o saudo-
so Presidente Samora Machel 
proclamou a independência 
nacional.

Segundo a secretária de 
Estado, a obra é carregada 
de muito simbolismo sobre a 
construção da nação moçam-
bicana e deve ser encarada 

como um importante instru-
mento de valorização e exal-
tação da liberdade.

Vitória Diogo destaca ain-
da o facto de, para o melhor 
envolvimento com o leitor, 
os autores terem optado por 
escrever os textos na primeira 
pessoa. 

Os combatentes “trans-
mitem um sentido de perten-
ça, altruísmo e patriotismo”, 
disse, destacando que um dos 
maiores “legados dos nossos 
veteranos é constituírem uma 
porta através da qual o pre-
sente e o passado se cruzam”.

É alinhando neste pensa-

mento que o pesquisador Ar-
rissis Mudendere considerou 
esta publicação como uma 
das melhores homenagens 
“àqueles que perderam a sua 
juventude” para lutar pelo 
país.

“Lançamos mais um ‘fi-
lho’ da nossa casa, uma for-

ma de responder ao nosso 
mandato, visão e missão de 
pesquisar sobre o património 
cultural nacional”, justificou.

Na apresentação destas 
“Memórias”, Milton Correia 
explicou ser o livro uma de-
liberada reiteração da razão 
da unidade política no país, 
sem a qual a luta armada de 
libertação nacional “não teria 
ganho contornos revolucio-
nários”. 

Neste sentido, refere que 
o título veio a calhar, por dar
jus à origem da consciência e
necessidade de lutar pela pá-
tria, elucidando sobre a razão
pela qual os intervenientes se
uniram através da Frente de
Libertação de Moçambique
(FRELIMO).

A obra, de 325 páginas, 
resulta de pesquisas do AR-
PAC nas delegações de Cabo 
Delgado, Niassa, Tete, Mani-
ca, Sofala, Maputo e ARPAC-
-Central.

A cerimónia foi ainda
abrilhantada pelo coral da
Associação dos Combatentes
da Luta de Libertação Nacio-
nal (ACLLN).

Ilda Semedo: a capulana valorizada

MATEMÁTICA

Cientistas 
venezuelanos 
resolvem 
“problema bicudo”

UEM promove concurso 
Hackathon de programação

Participantes no lançamento do concurso

são mais elevados, os serviços de 
saúde, educação e outros escas-
sos ou mesmo ausentes.

Lembrou que várias estra-
tégias têm sido desenvolvidas 
pelos diferentes actores no sen-
tido de promover a participação 
e o empoderamento das pes-
soas com deficiência. Todavia, 
persistem desafios relacionados 
com o baixo nível de acesso à es-
colarização, ao mercado laboral, 
às fontes de rendimentos, servi-
ços, habitação, informação, par-
ticipação social e dificuldades de 
mobilidade.

“Estamos entusiasmados em 
apoiar esta iniciativa porque, por 
um lado, ajuda a garantir os di-
reitos humanos básicos das pes-
soas com deficiência através da 
melhoria do acesso aos serviços 
sociais e informações essenciais 
nas áreas da Educação, Saúde e 
Justiça e, por outro, emprega um 
perfil centrado no usuário que 
leva em conta suas exigências, 
objectivos e nível de satisfação”, 

disse.
Por seu turno, o director do 

Centro de Informática da UEM, 
Luís Neves, encorajou os can-
didatos a encontrarem soluções 
inovadoras de inclusão para todo 
o tipo de grupos que sejam rele-
vantes associadas a questões te-
máticas.

“Dentro da Universidade te-
mos estudantes com capacidade 
e fazem parte desses grupos”, 
disse.

O Hackathon visa resolver 
desafios nas áreas como acesso 
a serviços essenciais aos jovens, 
raparigas e mulheres com defi-
ciência; acção humanitária e de 
emergência inclusiva; informa-
ções e tecnologias acessíveis na 
área da saúde.

O Hackathon é organizado 
pela Fundo das Nações Unidas 
para a População, CIUEM, a As-
sociação Italiana Amini di Raoul 
Follereau (AIFO), e o Ministério 
do Género, Criança e Acção So-
cial.

Acesse: https://t.me/Novojornal
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LEONARDO GUILHERME 
MANJATE

(Bobe)

FALECEU
Sua esposa Iolanda, filha Manuela, irmãos 
Manuel, Ana, Jorge, Filipe, Simeão e Safira, sobrinhos, 
netos, primos e amigos comunicam o desaparecimento 
físico de LEONARDO GUILHERME MANJATE (Bobe), 
ocorrido no dia 20/12/2021, em Mocuba-Zambézia, vítima 
de doença, cujo funeral se realiza em data a anunciar 
oportunamente na cidade de Maputo. Paz à sua alma.

13043

MARIA DA GRAÇA 
SAQUINA BEQUEL 

COSSA
FALECEU

Seus filhos Luís, John, Teresa, 
Carmélia, Ângela, Sofia e Elvis, genros Rachide e 
Amade, noras Nurja e Patrícia, sobrinhos, netos e 
demais familiares comunicam com profunda mágoa 
o falecimento do seu ente querido MARIA DA GRAÇA
SAQUINA BEQUEL COSSA, no dia 20/12/2021, ocorri-
do no HPT, vítima de doença, cujo funeral se realiza
hoje, dia 22/12/2021, pelas 14.00 horas no Cemitério
de M’páduè, antecedido de velório pelas 13.00 horas
na sua residência.

11807

ISMAEL MARCOLINO 
VUVO

FALECEU

O Conselho de Administração da 
Televisão de Moçambique, EP, 
Conselho Directivo, Sindicatos Locais, SINTAC, 
SNJ e trabalhadores em geral comunicam com 
profundo pesar o falecimento do Sr. ISMAEL MAR-
COLINO VUVO, trabalhador reformado da TVM-EP, 
ocorrido no dia 18/12/2021, vítima de doença, cujo 
funeral se realizou no dia 20/12/2021, no Cemitério 
da Texlom, em Maputo. À família enlutada apresen-
tam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

13061

ELIAS MACHAVA
FALECEU

Sua esposa Cacilda Machava, filhos 
Ilídio, Ismoénia, Ivan, Gervásia e Ana 
Paula, genros, noras Evelise, Paula 
e Emídio, netos e demais familiares 
comunicam o falecimento do seu ente querido ELIAS 
MACHAVA, ocorrido ontem, dia 21/12/2021, cujo fu-
neral se realiza amanhã, dia 23/12/2021, pelas 13.00 
horas, no Cemitério de Michafutene, antecedido de 
missa de corpo presente na Paróquia Nossa Senhora 
das Vitórias, pelas 9.00 horas. Paz à sua alma. NB: 
Devido às limitações impostas pela pandemia da 
Covid-19, o funeral será restrito.

11808

SIMÃO PEDRO TOBIAS 
LINDOLONDOLO
(29 anos de eterna saudade)

Seus filhos Alice, Isidoro e Custódia, netos e demais familiares 
recordam com muita saudade a passagem, hoje, dia 22/12/2021, de 29 anos que 
partiu para sempre. Para assinalar a data, celebram missa em sua memória, hoje, 
dia 22/12/2021, pelas 18.00 horas, na Igreja da Malhangalene.

13068

Coronel SÉRGIO VIEIRA
FALECEU

O Ministro dos Combatentes, membros do Conselho Consultivo 
e funcionários em geral comunicam com profunda dor e cons-
ternação o falecimento do Coronel SÉRGIO VIEIRA, veterano 
da Luta de Libertação Nacional, ocorrido no dia 16/12/2021, na 
República da África do Sul, vítima de doença, cuja cerimónia oficial se realizou 
ontem, dia 21/12/2021, no Paços do Conselho Municipal da Cidade de Maputo, 
pelas 9.30 horas. Paz à sua alma.

11790

MARIA DA GRAÇA SAQUINA 
BEQUEL COSSA

FALECEU

As famílias Khossa e Norman comunicam com profunda mágoa 
o falecimento do seu ente querido MARIA DA GRAÇA SAQUINA
BEQUEL COSSA, ocorrido no dia 20/12/2021, no HPT, vítima de
doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 22/12/2021, pelas 14.00 horas no Cemi-
tério do M’páduè, antecedido de velório pelas 13.00 horas na sua residência no
bairro Francisco Manyanga.

11807

Coronel SÉRGIO VIEIRA

FALECEU

Mateus Óscar Kida comunica com profunda dor e consternação 
o falecimento do veterano da Luta de Libertação Nacional, aca-
démico e escritor, Coronel na Reserva SÉRGIO VIEIRA, ocorrido no dia 16/12/2021,
na República da África do Sul, vítima de doença. A família Kida apresenta as mais
sentidas condolências. Paz à sua alma.

13063

ELIAS MACHAVA
FALECEU

O Conselho de Administração e 
trabalhadores em geral da SPI - 
Gestão e Investimentos, SARL 
comunicam com profunda mágoa 
e consternação o falecimento do Sr. ELIAS MACHA-
VA, ocorrido ontem, dia 21/12/2021, na CliniCare, 
vítima de doença, cujo funeral se realiza amanhã, 
quinta-feira, dia 23/12/2021, pelas 13.00 horas, ante-
cedido de missa de corpo presente na Igreja Nossa 
Senhora das Vitórias, pelas 9.00 horas. À família 
enlutada apresentam as mais sentidas condolên-
cias. Paz à sua alma.

13064
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VENDE-SE VENDE-SE

MORADIA com piscina, vende-se por 
450 000USD, no Condomínio Marés; 
flats, com vista para o mar por 400 
000USD, na Av. Fred. Engels, 18 500 
000MT, Av. Marginal, instalações com 
PT, de 4 800m² por 14 000 000,00MT, 
na Mozal, propriedades de 5,4ha, 
4000m² por 350USD/m², Av. Marginal, 
vivendas novas por 5 000 000,00MT, 
no Tchumene 2. Contacto: 82-4795100, 
84-4075915 ou 84-4592235. 

11760

EDIFÍCIO com 8 apartamentos, na 
Rua da Malhangalene, perto do Hospital 
Shifa, no Bairro da Maxaquene, vende-
-se por 33 000 000,00MT, negociáveis.
Contacto: 84-8706884 ou 86-4312550.

12501

N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

ARRENDA-SE

RESIDENCIAL na Av. Mao Tsé-Tung 
aluga: quartos simples por 1 500,00MT; 
quartos suite, climatizados, com plas-
ma, DSTv e frigobar por 2 000,00 e 
2 500,00MT, inclui pequeno almoço, 
Internet, lavandaria e serviço de quarto. 
Contacto: 84-2181444 ou 87-2181444.

11804

PROPRIEDADE de 30x40m, com 
dependência, furo de água, própria 
para construir um rés-do-chão, 1.º, 2.º 
andar ou piscina, na Rua “D”, na Ponta 
D’ouro, vende-se por 4 300 000,00MT. 
Preço negociável e com facilidades de 
pagamento. Contacto: 82-5488546.

13057
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA TERRA E AMBIENTE 
DEPARTAMENTO D E AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DE CONCURSO
De acordo com a alínea d) n°3 Art.º 33, conjugado com o n°02 do Art.º 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº. 05/2016, de 8 de Março, comunicamos a adjudicação por 
concurso  dos seguintes objectos:

N.Ord Objecto de Contratação Modalidade  de Contratação
Nome  dos Concurentes 

Adjudicados
Valor de 

Adjudicação 

01 Aquisição de Equipamento Informático, (ROUTER) MTA Ajuste Directo Shiva Enterprise, Lda 112.000,00MT

02 Serviços de Corretagem de Seguros das Viaturas do MTA Ajuste Directo Focal Point-Corretora de Seguros 500.000,00MT

03 Serviços de Manutenção e Assistência Técnica de Elevadores Ajuste Directo Elevadores Microprocessador, Lda 432.000,00MT

04 Serviços de Aluguer de Sala de Conferencia MTA Concurso por Cotações Complexo Palhota Residencial, Lda 219.141,00Mt

05 Fornecimento de Refeicoes e Servicos de Catering ao MTA Concurso por Cotações Carolina Catering & Servicos, EI 56.000,00MT

06 Serviços de Manutenção e Reparação de Edificio do MTA Ajuste Directo EMPAC, LDA 2.550,00MT

Maputo,          de Dezembro de 2021
Autoridade Competente

Assinatura Ilegível
11789

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA TERRA E AMBIENTE

DEPARTAMENTO D E AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DE CONCURSO
De acordo com a alínea d) n°3 Art.º 33, conjugado com o n°02 do Art.º 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas Fornecimento de Bens e Prestação de 
Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº. 05/2016, de 8 de Março, comunicamos a adjudicação por concurso  dos seguintes objectos:

N.Ord Objecto de Contratação Modalidade  de Contratação
Nome  dos Concurentes 

Adjudicados
Valor de 

Adjudicação 

01
Fornecimento do Material do Escritório e Consumíveis ao 
MTA

Concurso por Cotações
SLM-Soluções Laser Mozambique, 
Lda

297.030,00MT

02 Fornecimento de Refeicoes aos Funcionários do MTA Carolina Catering & Servicos E.I. 311.170,00MT

03 Fornecimento de Passagens Aéreas ao MTA Ajuste Directo LAM, S.A. 82.682,00Mt

04 Fornecimento de Coroa de Flores Para o MTA Concurso por Cotações Magnólia Florista, Lda 7.500,00MT

05 Aquisição de Equipamento Informático Para o MTA Ajuste Directo SHIVA Enterprise, Lda 777.933,00MT

06 Fornecimento de Género Alimentícios aos Funcionários Ajuste Directo  SHOPRITE Mozambique, Lda 3.150.000,00MT

Maputo,       de Dezembro de 2021
Autoridade Competente

Assinatura Ilegível
11789

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

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
 CONCURSO PÚBLICO N.° 47A000141/SBQP/011/2021, PARA A FISCALIZAÇÃO DE EMPREITADAS DE DIMENSIONAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 22 
UNIDADES DESSALINIZADORAS, CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO DE 18 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA/MULTIUSO E CONSTRUÇÃO DE 10 SANITÁRIOS 

ESCOLARES NA PROVINCIAS DE MAPUTO, GAZA, INHAMBANE, MANICA, TETE, NAMPULA E ZAMBÉZIA
De acordo com alínea “d” do n.º 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, comunicamos a adjudicação dos objectos dos concursos abaixo indicados:

Maputo, aos 20 de Dezembro de 2021
O Departamento de Aquisições

11777

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CIDADE DE MAPUTO

CONSELHO DE SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇO DE JUSTIÇA E TRABALHO

CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL E NOTARIADO DA KATEMBE

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura do dia dez de 
Dezembro de dois mil e vinte e um, exarada de folhas vinte e três a vinte 
e quatro, no livro de notas para escrituras diversas número L, nove “A”, 
nesta Conservatória do Registo Civil e Notariado da KaTembe, perante 
mim, HENRIQUES JOSÉ MALUANA, Conservador e Notário Superior do 
referido Cartório, foi celebrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros 
por óbito de JORGINA JORGE CHEMBENE, no estado que era solteira, 
natural de Maputo, residente que era na KaTembe-Guachene, filho de Jorge 
Chembene e de Lisete Mucohe Fumo.
Que deixou como únicos e universais herdeiros, seus filhos, nomeadamente: 
NAIDE REGINA TAILE, AMÉLIA REGINA TAILE, CINDY REGINA TAILE e 
MALIKA REGINA TAILE, todos menores, naturais de Maputo e residentes 
na cidade de Maputo.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram ou possam 
concorrer a esta sucessão da herança, que dela fazem parte bens móveis 
e imóveis.

Está conforme

KaTembe, aos 10 de Dezembro de 2021
O Conservador 

(Ilegível)
13058

ANÚNCIO DE VAGA

A Medifarma procura 
farmacêutica (o) para  
preencher  vaga no de-
partamento farmacêuti-
co. Interessados podem 
enviar CVs paraz
joaninha.leao@
medifarma.co.mz

11647
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Por razões técnicas e alheias à Sojogo, os 
resultados do Escrutínio do concurso Nº 51, 
de 21 de Dezembro de 2021, foram publica-

dos com um resultado em falta. Pelos trans-
tornos causados aos apostadores e ao públi-
co em geral, as mais sinceras desculpas.

• NOTA DE ESCLARECIMENTO

TAÇAS EUROPEIAS

Liverpool recebe Leicester 

Liverpool recebe Leicester no jogo de cartaz da Taça da Inglaterra

O 
LIVERPOOL recebe 
esta noite, a partir 
das 21.45 horas, o 
Leicester City, no 
jogo mais espera-

do dos quartos-de-final da 
Taça da Inglaterra. 

Os “Reds” são favoritos 
a vencer o encontro dian-
te dos “Foxes”, que sempre 
impõem muita luta. 

Para esta noite, à mes-
ma hora, está ainda mar-
cado o “derby” de Londres 
entre o Tottenham e o West 
Ham. Antevê-se uma par-
tida muito equilibrada. É 
que embora os “Spurs” se-
jam candidatos, até porque 
jogam no seu reduto, os 
“Irons” estão a rubricar uma 
boa época. De salientar que 
para chegar aos quartos-de-
-final, o West Ham afastou o
Manchester City. Já o Chel-
sea bate-se fora de portas
com o Brentford.

SPORTING EM CASA PIA
O Sporting, que para a 

Liga Portuguesa somou a 
décima vitória consecutiva, 
apresenta-se hoje, a partir 
das 22.45 horas, no campo 
da Casa Pia para os oitavos-
-de-final da Taça de Portu-

gal.
A jogarem diante do 

quarto classificado da II 

Liga, os “leões” têm cami-
nho aberto para somarem o 
11.º triunfo e seguirem em

frente na competição.
A ronda tem, entretanto, 

como jogo de cartaz o duelo 

de gigantes entre o Porto e 
Benfica, marcado para ama-
nhã, às 22.45 horas.    

Outros jogos: Leça-Pa-
redes, Mafra-Moreirense, 
Rio Ave-Belenenses e Vize-
la-Braga. 

CONTINUA a aumentar o número 
de casos positivos da Covid-19 na 
“Premier League”. Depois de na 
última jornada terem sido adia-
dos seis dos dez jogos previstos, o 
principal escalão do futebol inglês 
anunciou um número recorde de 

infectados.
Dos testes feitos entre 13 e 19 

de Dezembro surgiram 90 casos 
positivos da Covid-19. Mais do 
dobro dos 42 anunciados na se-
mana passada, número que já ti-
nha sido um recorde na “Premier 

League”.
No mesmo boletim, foi ainda 

anunciado um aumento do núme-
ro de jogadores vacinados. 77 por 
cento já tomaram duas doses, en-
quanto 92 por cento já foram ino-
culados pelo menos uma vez.

CASOS DA COVID-19

“Premier League”
volta a bater recorde

OS Golden State Warriors venceram, na madru-
gada de ontem, os Sacramento Kings, por 113-
98, num jogo em que o base Sthepen Curry vol-
tou a estar em alta, apontando 30 pontos. 

Nos outros encontros da noite houve vitórias 
de Philadelphia 76ers, Chicago Bulls, Oklahoma 
City Thunder, Utah Jazz e San Antonio Spurs. 

Os Bulls estiveram em destaque ao anotarem 
133 pontos no triunfo sobre os Houston Rockets, 
por 133-118.

O Toronto Raptors-Orlando Magic foi adia-
do devido à entrada de jogadores e membros dos 

Magic nos protocolos de saúde e segurança da 
NBA para a Covid-19.

Resultados
Boston Celtics-Philadelphia 76ers, 103-108;
Chicago Bulls-Houston Rockets, 133-118;
Memphis Grizzlies-Oklahoma City Thunder, 

99-102;
Utah Jazz-Charlotte Hornets, 112-102;
Golden State Warriors-Sacramento Kings, 

113-98;
Los Angeles Clippers-San Antonio Spurs, 

92-116.

O melhor triplista da NBA, Curry, voltou a estar em grande  

NBA

Curry comanda 
Warriors

O INTER, líder isolado da Liga 
Italiana, recebe hoje, a partir 
das 19.30 horas, o Torino, em 
jogo inserido na 19.ª jornada.

O Inter ocupa o primeiro 
lugar com 43 pontos, contra 
39 do Nápoles e Milan, segun-
do e terceiro classificados, uma 
vantagem de quatro pontos que 
quer ver mantida.

Nesta ronda, o Nápoles re-
cebe o Spezia, enquanto o Mi-
lan desloca-se ao campo do 
Empoli.

Refira-se que o Inter é o ac-
tual detentor do título e já sabe 
que irá terminar o ano como 
líder, visto que a Série A, após 
esta ronda, sofrerá um inter-
regno até ao dia 6 de Janeiro. 

Outros jogos da 19.ª jorna-
da: Venezia-Lázio, Sassuolo-
-Bolonha, Verona-Fiorentina e
Roma-Sampdoria.Inter favorito na recepção ao Torino

LIGA ITALIANA

Inter quer conservar vantagem

O LEILÃO de bens de Diego 
Armado Maradona ficou mui-
to aquém do que era esperado. 
Apesar de no domingo ter des-
pertado a atenção de cerca de 
1500 possíveis compradores 
on-line, a iniciativa acabou por 
render apenas 26 mil dólares e 
de acordo com as contas efec-
tuadas pela AFP, citados pelo 
jornal desportivo português, A 
Bola, ficaram sem compradores 
lotes num valor de 1,42 milhão 
de dólares.

A leiloeira que organizou o 
evento, a Adrian Mercado, deci-
diu prolongar por mais dez dias 
o prazo para licitações, que po-
dem ser feitas a partir de qual-
quer lugar do planeta.

Um quadro do artista argen-

tino Lu Sedova, intitulado Entre 
Fiorito e o Céu, representando a 
antiga glória do futebol mundial 
com a bandeira da Argentina, 
foi a peça mais cara a ser licitada 
por pouco mais de 2000 dólares. 
O primeiro dos objectos pessoais 
de Maradona a ser licitado foi 
um chapéu de palha com uma 
fita azul, por 320 dólares. Dentro 
da categoria, foi também ven-
dido, por cerca de 550 dólares, 
um boné com as cores da Vene-
zuela, que foi usado e oferecido 
por Nicolás Maduro. Um quadro 
de Marilyn Monroe e pintura 
de Maradona com Fidel Castro 
também foram licitados, ao con-
trário de vivendas, apartamentos 
e carros de luxo.

Os leilões, organizados pela 

Fracassado leilão de bens de Maradona

Bens de Maradona longe de corresponder às expectativas

justiça, dizem respeito a bens 
seleccionados pelos herdeiros 
de Maradona sem grande valor 
emocional ou íntimo. Os lucros 

deverão ser usados para pagar 
dívidas e despesas deixadas pelo 
jogador que faleceu a 25 de No-
vembro de 2020, aos 60 anos.

Acesse: https://t.me/Novojornal



DESPORTOQuarta-feira, 22 de Dezembro de 2021 43

O PRESIDENTE da Associação 
Black Bulls, Junaide Lalgy, re-
velou à nossa Reportagem que 
está na fase conclusiva a contra-
tação do técnico que vai substi-
tuir Hélder Duarte, agora ligado 
ao FC Famalicão, da primeira 
divisão portuguesa. Omitindo 
o nome do referido técnico e o
tempo que vai levar para a con-
clusão do processo, Lalgy limi-
tou-se a dizer simplesmente
que também vai ser português. 

Explicando a razão da esco-
lha de mais um português para 
a equipa técnica dos “touros”, 
o presidente da ABB referiu que
“neste momento estamos a
pensar, além das provas inter-
nas, nas Afrotaças e é importan-
te que se encontre um treinador 
que tenha a mesma filosofia e a
mesma metodologia de traba-

lho, por forma a não ter dificul-
dades na sua inserção e na con-
tinuidade do trabalho iniciado 
por Duarte”, afirmou o nosso 
interlocutor, acrescentando que 
“Hélder Duarte também esteve 
ligado à nossa formação, con-
cretamente na coordenação 
de todo o trabalho. Por isso, 
para não corrermos o risco de 
contratar dois treinadores (um 
para a equipa principal e o ou-
tro para a formação) decidimos 
enveredar por um treinador 
que tenha as mesmas faculda-
des que o Hélder e irá trabalhar 
com todos os técnicos que fize-
ram parte da equipa anterior”, 
frisou.

A Associação Black Bulls, 
por outro lado, emitiu um co-
municado agradecendo ao Hé-
lder Duarte pelo trabalho pres-

tado ao longo do tempo que 
trabalhou no clube, realçando 
que “foram cinco anos de uma 
ligação que foi além do sentido 
laboral. Uma relação sentimen-
tal e afectiva que iniciou com 
um simples caça-talentos e 
terminou, recentemente, com 
a conquista do mais importante 
título nacional, o Moçambo-
la, no primeiro ano de disputa. 
Mais do que os títulos conquis-
tados, foram as bases deixadas, 
a identidade que hoje carac-
teriza a Black Bulls, um clube 
formador, com infra-estruturas 
próprias e ganhador. Khani-
mambo, mister”, citamos.

A Associação Black Bulls de-
seja os maiores sucessos na tra-
jectória de Hélder Duarte, com a 
certeza de que este será sempre 
parte do clube.

A FIFA enviou, na segunda-fei-
ra, uma equipa de gestores para 
inspeccionar os bens adquiri-
dos a partir dos seus financia-
mentos nas áreas de património 
e transporte na Federação Mo-
çambicana de Futebol (FMF).

Para esta missão, a FIFA 
enviou o malgaxe Sanda Ra-
zoamahenina, gestor de pro-
jectos do organismo na África 
Austral, para ver in loco a casa 
anexa e um autocarro recente-
mente adquirido pela FMF com 
os fundos do órgão reitor do fu-
tebol mundial.

A par disso, durante a pas-
sagem pela capital moçam-
bicana, o inspector da FIFA 
também foi visitar o Estádio 
Nacional do Zimpeto (ENZ) ac-
tualmente a beneficiar de obras 
de melhoramento depois de ter 
sido chumbado pela CAF para 
jogos internacionais, devido à 
falta de requisitos, dentre eles, 
o mau estado do relvado, ora
em substituição.

O CAMPEÃO e o vice-campeão na-
cional de ténis Bruno Nhavene e 
Jaime Sigaúque, respectivamente, 
podem voltar a cruzar-se hoje, desta 
vez na final do Torneio dos Mestres, 
prova que apura o melhor atleta do 
ano e que se disputa desde ontem 
nos “courts” do Jardim Tunduru, na 
cidade de Maputo.

Bruno Nhavene e Jaime Sigaúque 
disputaram, no sábado, a final de 
singulares homens no Campeonato 
Nacional de Ténis, tendo o primeiro 

levado a melhor. 
Os dois destacam-se no Torneio 

dos Mestres, prova que envolve os 
primeiros oito classificados do “Na-
cional”, em singulares homens, e 
disputado a melhor de três “sets” de 
quatro jogos cada. 

Bruno Nhavene dominou a Série 
“A”, da qual fizeram também parte 
os tenistas Armando Sigaúque, Luca 
Figueiredo e Badru Rosa. Entrou a 
vencer Luca Figueiredo por duplo 
4/0; derrotando de seguida Arman-

do Sigaúque, por duplo 4/1, e Badru 
Rosa, também por duplo 4/0, sendo 
o primeiro da série às meias-finais.

Armando Sigaúque preencheu
a segunda vaga às meias-finais na 
série, ganhando dois dos três jogos 
frente a Luca Figueiredo (3/4, 4/1 e 
4/1) e Badru Rosa (4/2, 0/4 e 4/0). 
Luca Figueiredo ganhou apenas uma 
partida diante de Badru Rosa (4/1 e 
4/3 (4) que saiu em branco.

Na Série “B” apenas havia sido 
apurado um atleta, sendo que o se-

gundo será conhecido hoje. Trata-
-se de Jaime Sigaúque, que ganhou
todas as partidas correspondentes,
respectivamente diante de Bruno
Figueiredo (4/1, 1/4 e 4/0), Edilson
Rosa (4/2 e 4/2) e Éric Sigaúque (4/1
e 4/2).

Mais uma partida, que se realiza 
esta manhã, decidirá quem será o 
segundo apurado da série entre Bru-
no Figueiredo e Edilson Rosa, ambos 
contando com uma vitória conse-
guida frente a Éric Sigaúque.

O
S clubes filiados à 
Associação Provin-
cial de Futebol de 
Gaza (APFG) tra-
balham para que o 

Torneio de Abertura, a pri-
meira prova da época, come-
ce em Março de 2022.

A decisão foi tomada sá-
bado durante a reunião de 
programação que juntou à 
mesa os clubes e o executivo 
de Murade Nazordine Bay.   

De acordo com o secre-
tário-geral da APFG, Tomás 
Machava, a expectativa da 
província é de ter no mínimo 
os mesmos 10 clubes filiados 
em 2020, daí não haver ne-
cessidade de se organizar o 
Torneio de Abertura em Feve-
reiro, como está programado 
pela Federação Moçambicana 
de Futebol. 

“Arrancar com as compe-
tições em Fevereiro só pode 

ser exequível para associações 
com muitos clubes, que não 
é o nosso caso”, explicou a 
fonte e acresceu que “como a 
última filiação (2020) está vá-
lida por não ter havido com-
petições, a nossa expectativa 
é ter no mínimo 10 partici-
pantes”.

Machava esclareceu ainda 
que os clubes concluíram que 
“não se pode correr de modo a 
permitir que depois de termi-

nar o Campeonato Provincial 
não se fique muito tempo à es-
pera da Poule de Apuramento 
ao Moçambola”, justificou. 

A província de Gaza 
está na expectativa de voltar 
a ter uma equipa no Moçam-
bola, à semelhança do que 
sucedeu entre 2012 e 2019. 
Aliás, chegou mesmo a ter 
dois representantes (Clube do 
Chibuto e Associação Despor-
tiva de Macuácua).

EM FUTEBOL

Clubes de Gaza 
projectam “Abertura” 
para Março

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO

Miquissone disputa
Supertaça Africana hoje
O AL AHLY do Egipto, de Luís 
Miquissone, bate-se hoje, 
no Estádio Ahmad Bin Ali, 
em Doha, capital do Qatar, a 
partir das 19.00 horas, com o 
Raja Casablanca do Marrocos 
pela Supertaça Africana de 
Futebol. 

No belo relvado do Ahmad 
Bin Ali estará o vencedor da 
Liga dos Campeões, Al Ahly, 
e o da da Taça CAF, Raja Ca-
sablanca.

Recordista em títulos, 
o gigante Al Ahly procura
conquistar o oitavo ceptro,
enquanto o Raja Casablanca
“caça” o terceiro título, um
registo até aqui pertencente
ao TP Mazembe da República
Democrática do Congo.

Neste desafio, Luís Mi-
quissone terá mais uma opor-
tunidade de conquistar um 
troféu com a camisola do Al 
Ahly, depois de ter perdido o 
campeonato para o Zamalek 
e Supertaça do Egipto para o 
Al Geish.

De realçar que esta será 

a quarta Supertaça da CAF a 
decorrer no Qatar, país que 
sediará o Campeonato do 
Mundo no próximo ano.

Antes desta prova ser dis-
putada naquele país do médio 

oriente, a competição tinha 
como anfitrião os vencedores 
da Liga dos Campeões, que 
sempre se impuserem tendo 
ganho em 21 ocasiões em 23 
partidas entre 1996 e 2018. 

Só Raja Casablanca e Zama-
lek, campeões da Taça CAF 
em 2019 e 2020, respectiva-
mente, conseguiram quebrar 
a hegemonia dos vencedores 
das “Champions”.

Miquissone poderá conquistar o primeiro troféu pelo Al Alhy

Kambala e Dominguez 
batem-se em Polokwane
MAIS um duelo entre futebolistas mo-
çambicanos vai hoje marcar a I Liga da 
África do Sul. Quando forem 17.00 ho-
ras, o Baroka, de Kambala, irá receber 
o Real Kings, de Dominguez, em jogo
pontuável para a 19.ª jornada.

O Baroka, que em princípio deve 
contar com o médio defensivo Kambala 
no onze inicial, quer aproveitar o fac-
tor casa para conquistar os três pontos. 

Mas doutro lado estará um Real Kin-
gs que vai demonstrando ser um dos 
conjuntos mais organizados da Premier 
Soccer League (PSL) o mesmo que não se 
pode dizer do Baroka que até aqui vai 
fazendo um campeonato muito aquém 
do esperado. Aliás, os lugares que ocu-
pam na classificação são reflexo disso 
mesmo. O Baroka é último classificado 
com apenas dez pontos em 16 jogos, 

enquanto o Real Kings está no quarto 
lugar com 26 pontos. Sublinhe-se que 
o capitão dos “Mambas”, Dominguez,
não tem sido aposta.

Ainda na PSL, o Cape Town, de Ed-
milson, tem uma missão difícil no ter-
reno do Supersport United. 

No nono lugar, o Cape Town, com 
22 pontos, procura “roubar” a oitava 
posição ao Supersport que soma 23.

SEGUNDO LALGY

Treinador da ABB já foi 
identificado e é português

ABB celebrando o seu primeiro título

FIFA inspecciona aplicação 
de fundos alocados à FMF

Emissário da FIFA (à direita) inteirando-se do funcionamento da FMF junto do secretário-geral

Sanda Razoamahenina 
visitou igualmente o terreno 
onde será implantado o futuro 
Centro Técnico da FMF, no Zi-
mpeto, um projecto que deve-
rá ter mais de 80 por cento dos 
fundos provenientes da FIFA.

O centro técnico deverá 
compreender campos de fu-
tebol, centro de acomodação, 
sala de conferências, gabinete 
técnico, entre outros serviços.

Segundo o secretário-geral 
da FMF, Hilário Madeira, que 

fez de guia ao emissário da FIFA 
em Maputo, uma das reco-
mendações deixadas pela ins-
pecção é que todos os projectos 
que o órgão reitor do futebol 
nacional desenvolver devem 
ser de domínio do organismo 

sediado em Zurique.
“Recomendam que os pro-

jectos que formos a desenvolver 
devemos informar sobre to-
dos os passos que estivermos a 
dar. São vários os projectos que 
apresentamos e eles ficaram 
impressionados. Por exem-
plo, avaliaram positivamente a 
qualidade da casa anexa à sede 
da FMF e o autocarro que ad-
quirimos com o seu financia-
mento”, disse.

Refira-se que desde a eclo-
são da pandemia, a FIFA tem 
sido rigorosa na aplicação dos 
fundos por si alocados. No ano 
passado, por exemplo, a FMF 
recebeu um milhão e quinhen-
tos mil dólares para viabilizar 
o futebol em tempos da Co-
vid-19, no âmbito de um fundo 
de solidariedade da FIFA. Des-
se montante, 500 mil dólares
eram destinados ao futebol fe-
minino.

TORNEIO DOS MESTRES

Bruno e Jaime na rota duma nova final

Pratique as 3 medidas de prevenção: use a máscara, lave as mãos com água e sa-
bão com frequência ou use um desinfectante à base de álcool a 70% e mantenha 

uma distância de pelo menos 2 metros das outras pessoas

Acesse: https://t.me/Novojornal
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está se dispersando significa-
tivamente, mais rápido” do 
que a estirpe anterior, a Delta, 
causando infecções em pes-
soas já vacinadas ou que se 
recuperaram da Covid-19.

“É mais provável que as 
pessoas vacinadas ou recupe-
radas da Covid-19 possam ser 
infectadas ou reinfectadas”, 
disse.

Dessa forma, a OMS con-
sidera “insensato” concluir 
que a Ómicron é uma variante 
“mais branda”. “É insensato 
pensar que esta é uma varian-
te branda, que não causará 
doenças graves, porque com 
os números aumentando, 
todos os sistemas de saúde 
estarão sob pressão”, disse, 
por seu turno, Soumya Swa-
minathan, cientista-chefe da 
OMS.

A organização deu, no 

entanto, alguma esperança 
ao considerar que a pande-
mia, que já causou mais de 5,6 
milhões de mortes em todo 
o mundo, poderá acabar em
2022, se 70% da população
mundial estiverem vacina-
dos até meados do próximo
ano.

“Nós esperamos que essa 
doença passe a ser relativa-
mente branda, que seja fa-
cilmente prevenida, que seja 
facilmente tratada”, afirmou 
Mike Ryan, principal especia-
lista em emergências da OMS. 
“Se conseguirmos manter a 
transmissão do vírus ao míni-
mo, poderemos acabar com a 
pandemia”, declarou.

“2022 deve ser o ano em 
que acabaremos com a pan-
demia”, reiterou o director 
geral da OMS. -(AGÊNCIA 
BRASIL)

DIRECTOR GERAL DA OMS ADVERTE

“Uma festa cancelada é melhor 
do que uma vida perdida”

A 
ORGANIZAÇÃO 
Mundial da Saúde 
(OMS) pediu às fa-
mílias que repensem 
as festas de Natal e 

de Fim de Ano face ao rápido 
avanço da variante Ómicron 
do novo coronavírus.

O director-geral desta 
agência das Nações Unidas, 
Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, alertou para as aglome-
rações durante a época festiva 
que se aproxima, lembran-
do que elas podem levar a um 
“aumento de casos, à sobre-
carga dos sistemas de saúda e 
a mais mortes” por Covid-19.

“Todos nós queremos vol-
tar ao normal. A forma mais 
rápida de conseguir passa pela 
tomada de decisões difíceis, 
por líderes, para defender a 
todos. Em alguns casos vai 
significar cancelar ou adiar 

Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS (AFP)

eventos”, explicou Ghe-
breyesus em conferência de 
Imprensa na segunda-feira.

“Um evento cancelado 

é melhor do que uma vida 
cancelada. É melhor cancelar 
agora e celebrar depois do que 
celebrar agora e lamentar de-

pois”, sublinhou.
Adhanom explicou que 

actualmente existem evidên-
cias de que esta nova variante 

A DIRECTORA da Organização Mundial de Saúde 
(OMS) para África, Matshidiso Moeti, defendeu na 
segunda-feira que o poder político africano “deve 
apostar na sensibilização das comunidades para ga-
rantir o sucesso da vacinação” contra a pandemia 
da Covid-19.

Matshidiso Moeti, que intervinha numa vi-
deoconferência promovida pela União Africana 
(UA), com o seu Centro de Controlo e Prevenção de 
Doenças (Africa CDC), para discutir a “Estratégia de 
resposta adaptada à Covid-19”, defendeu ainda a 
importância da “coordenação de esforços” e a di-
versificação de fontes de financiamento.

Matshidiso Moeti destacou também a necessi-
dade de abrir ao sector privado as parcerias na luta 
contra a pandemia da Covid-19.

Antes de Matshidiso Moeti intervieram os re-
presentantes de França, Reino Unido, União Euro-
peia, Alemanha e China.

Stéphanie Seydoux, representante diplomática 
de França junto da UA, recordou que o seu país terá 
a presidência rotativa da União Europeia (UE) a par-
tir de 1 de Janeiro e sinalizou o compromisso francês 

em chamar a questão da saúde para o centro do de-
bate que marcará a próxima cimeira UE-África. 

O director-geral de África no ‘Foreign Office’, 
Moazzam Malik, recordou que os primeiros casos 
de Covid-19 surgiram há cerca de dois anos e que 
todos testemunham as “terríveis consequências” 
da pandemia.

O diplomata britânico frisou que “ninguém está 
seguro até que todos estejam seguros”.

Ian Dupont, embaixador da UE junto da UA, 
considerou que a “resposta à Covid-19 é uma opor-
tunidade para desenvolver melhores sistemas de 
saúde que ajudarão África também a lidar com ou-
tras doenças mortais no continente”.

O director do Departamento da África Sub-
sahariana no Ministério dos Negócios Estrangeiros 
alemão, Robert Bolger, disse ser necessária “muita 
flexibilidade” e abordar o combate à Covid-19 “de 
maneiras e ângulos diferentes”.

A fechar as intervenções de oradores não africa-
nos, o representante da China na UA, Shi Kai, acen-
tuou quão importante a solidariedade para garantir 
o acesso às vacinas. (LUSA)

VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 EM ÁFRICA
EM UMA SEMANA

Poder político deve 
apostar na sensibilização 
das comunidades

Mais de 160 mortos 
em naufrágios 
ao largo da Líbia
MAIS de 160 migrantes morreram afogados em 
dois naufrágios registados ao largo da costa da 
Líbia durante a semana passada, disse ontem 
uma porta-voz da Organização Internacional 
para as Migrações (OIM).

Estes dois naufrágios foram os acidentes 
mais recentes ocorridos no Mar Mediterrâneo, 
envolvendo migrantes que tentam fazer a tra-
vessia e alcançar as costas europeias.

Segundo a porta-voz da OIM, Safa Msehli, 
pelo menos 102 migrantes morreram na sexta-
-feira, após o barco de madeira em que viajavam
se ter virado, ao largo da costa líbia. Outras oito 
pessoas foram resgatadas e levadas para terra.

O segundo naufrágio aconteceu no sábado, 
tendo a guarda costeira da Líbia recuperado pelo 
menos 62 corpos de migrantes.

A representante acrescentou que, nesse 
mesmo dia, foi interceptada uma terceira em-
barcação com pelo menos 210 migrantes a bor-
do.

Estas vítimas aumentaram o número de 
mortos contabilizado na rota do Mediterrâneo 
Central (uma das mais mortais, que sai da Líbia, 
Argélia e da Tunísia em direcção aos territórios 
de Itália e de Malta) para cerca de 1.500 pessoas 
só este ano, segundo Safa Msehli.

Nos últimos meses, registou-se um aumen-
to súbito de travessias e de tentativas (muitas 
delas frustradas) a partir da Líbia para a Euro-
pa, à medida que as autoridades daquele país 
aumentaram a repressão contra os migrantes, 
nomeadamente na capital Tripoli.

Cerca de 31.500 migrantes foram intercep-
tados e voltaram para a Líbia em 2021, o que 
significa um crescimento de 164% em relação 
aos 11.900 migrantes do ano anterior, de acordo 
com a OIM.

A Líbia emerge, actualmente, como um 
ponto de passagem dominante para os migran-
tes que fogem da guerra e da pobreza em África 
e no Médio Oriente.-(LUSA)

UM tribunal da África do Sul concedeu ontem ao ex-Presidente Jacob 
Zuma permissão para recorrer em liberdade de um veredicto que man-
da que ele volte à prisão depois de ter sido solto em Setembro sob licen-
ça médica, o que significa que poderá passar o Natal em casa.

Zuma, de 79 anos, foi condenado em Junho a 15 meses de prisão 
por desacato ao tribunal depois de ignorar ordens para cooperar em 
um inquérito sobre corrupção.

Ele entregou-se para começar a cumprir a pena no dia 7 de Julho, o 
que desencadeou alguns dos piores episódios de violência que a África 
do Sul testemunhou em anos. A raiva dos apoiantes transformou-se 

numa revolta mais abrangente contra as agruras e desigualdades que 
persistem 27 anos após o fim do ‘apartheid’.

Zuma obteve licença médica em Setembro, mas no início deste 
mês, o Tribunal Superior de Gauteng, sediando em Pretória, anulou 
a decisão e mandou que ele voltasse à prisão, provocando temores de 
mais violência.

Entretanto, o mesmo tribunal determinou ontem que a sua equipa 
judicial deveria poder apelar contra o parecer em uma instância supe-
rior.

“Na minha opinião, esta questão merece a atenção do Supremo 

Tribunal de Apelação (SCA, na sigla em inglês, sediado em Bloemfon-
tein, centro do país)”, disse o juiz Elias Matojane.

Ele acrescentou que existe a possibilidade razoável de outro tribu-
nal decidir de maneira diferente a respeito da questão de o período de 
fiança médica de Zuma dever ser descontado da sua pena. Na decisão 
do início do ano, Matojane decidira que não deveria.

Os processos contra Zuma por suposta corrupção durante os seus 
nove anos no poder são vistos amplamente como um teste da capa-
cidade da África do Sul pós-”apartheid’”para fazer valer o Estado de 
Direito contra indivíduos poderosos. - (SWISSINFO)

ORDEM PARA VOLTAR À PRISÃO

Tribunal permite que Zuma recorra em liberdade

UE financia Sudão e Uganda 
para combater a fome
A UNIÃO Europeia (UE) enviou ontem uma dotação adicional 
de 13,3 milhões de euros (956,9 milhões de meticais) para a re-
gião do Alto Nilo, em África, com o objectivo de minorar as con-
sequências da crise alimentar no Sudão e no Uganda. A maior 
fatia - 10,1 milhões (726,7 milhões) - deste total são atribuídos 
ao Sudão, onde a crescente crise económica, conflitos inter-tri-
bais, agitação política e agitação civil estão a agravar a grave cri-
se alimentar já existente. A restante verba tem como destino o 
Uganda, para financiar a ajuda aos refugiados, sendo que o país é 
o maior de acolhimento em África e o terceiro maior do mundo,
com mais de 1,5 milhões de refugiados e requerentes de asilo.

Confrontos entre manifestantes 
e forças de segurança
PELO menos quatro pessoas, incluindo um polícia, foram mor-
tas na segunda-feira em confrontos entre manifestantes e forças 
de segurança da República Democrática do Congo (RDCongo) 
na cidade nordeste de Goma, confirmou a polícia. Os confrontos 
de segunda-feira começaram depois de a polícia ter empurrado 
manifestantes para impedir os jovens de erguerem barricadas 
para obstruir o tráfego, de acordo com relatos de testemunhas 
oculares citados pelos meios de comunicação locais. Os jovens 
manifestavam-se contra um acordo firmado entre as autorida-
des da RDCongo e do Ruanda, que permite a agentes ruandeses 
patrulharem e realizarem operações policiais em solo congolês.

Acidente de barco           
mata 19 pessoas 
UM acidente de barco na costa nordeste de Madagáscar matou 
pelo menos 19 pessoas, e neste momento decorrem buscas para 
localizar mais 66 passageiros que permanecem desaparecidos, 
informou ontem a agência marítima. O navio, um cargueiro 
não autorizado a transportar pessoas, estava sobrecarregado e 
a água inundou o motor, disse Mamy Randrianavony, director 
de operações marítimas da Agência Portuária Marítima e Fluvial 
(APMF). Havia 130 passageiros no navio, a viajar de Antanambe 
para Soanierana Ivongo, e 45 foram encontrados com vida. “As 
buscas estão em andamento para localizar os outros passagei-
ros. Três barcos foram enviados para procurar”, disse Randria-
navony.  

Agendada greve na empresa 
de águas de Luanda
FUNCIONÁRIOS da Empresa Pública de Águas de Luanda (EPAL) 
vão fazer greve por tempo indeterminado, a partir de  amanhã, 
para “exigir” o pagamento regular dos salários, melhores con-
dições laborais, assistência médica e seguro obrigatório contra 
acidentes, foi ontem anunciado. A paralisação dos funcionários 
ligados às áreas de produção, captação, tratamento e distribui-
ção de água na capital angolana, foi anunciada pelo primeiro se-
cretário sindical da EPAL, António Martins. Segundo o sindica-
lista, que falava à Rádio Luanda, os constantes atrasos salariais, 
a falta de condições de trabalho, a falta de assistência médica e 
medicamentosa e a falta de seguro obrigatório contra acidentes 
de trabalho e doenças profissionais constituem alguns dos pon-
tos do seu caderno reivindicativo.

Nigéria encerra           
campos de refugiados
O GOVERNO nigeriano está a encerrar os campos de refugiados 
no Estado nordeste de Borno, uma área atingida pela violência de 
grupos terroristas, denunciou ontem  a organização não-governa-
mental (ONG) Human Rights Watch (HRW). “A reinstalação e en-
cerramento destes campos está a ocorrer sem aviso ou informação 
adequada [aos afectados]”, segundo um relatório da HRW citado 
pela agência noticiosa Efe. Para a investigadora da ONG na Nigéria, 
Anietie Ewang, o processo actual “fica muito aquém dos requisitos 
legais e morais para proteger e assistir os refugiados internos”. “Os 
direitos e o bem-estar dos deslocados devem ser uma prioridade, 
uma vez que as autoridades gerem o conflito no nordeste [da Nigé-
ria] e os seus impactos”, afirmou Ewang.
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