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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

OS comboios de longo curso de transporte de 
passageiros voltam a circular, a partir do dia 2 
de Março próximo, nas zonas Sul e Centro do 
país, anunciou ontem a empresa pública Portos 
e Caminhos de Ferro de Moçambique (CFM).

No sistema ferroviário sul retomam os com-
boios de passageiros que estabelecem a ligação 
entre a cidade de Maputo e o posto adminis-
trativo de Ressano Garcia, na linha de Ressano 
Garcia, e entre a cidade de Maputo e o distrito 
de Chókwè (província de Gaza), na linha de 
Limpopo.

Já no sistema ferroviário centro, o comboio 
de passageiros vai circular entre Beira e Marro-
meu, linha de Sena.

Trata-se da segunda fase da retoma do 
transporte ferroviário de passageiros, depois 

de uma paralisação total em Março de 2020, 
no contexto das medidas de prevenção da Co-
vid-19.

A primeira fase arrancou em Novembro 
passado e compreendeu os eixos Maputo-Ma-
nhiça, na linha de Limpopo; Maputo-Goba, na 
linha de Goba; e Maputo-Moamba, na linha de 
Ressano Garcia, e Beira-Inhaminga, na linha 
de Sena.

A empresa CFM apela aos viajantes para que 
adquiram as passagens com maior antecedên-
cia possível, de modo a evitar aglomerações. 
“O passageiro que não tiver bilhete, não deve 
se fazer presente à estação para tomar o com-
boio, porque não lhe será permitido o embar-
que, como também o uso de máscara de pro-
tecção facial é obrigatório.

FRANCISCO MANJATE, 

EM DOHA

M
OÇAMBIQUE tem 
condições objecti-
vas para ser um ac-
tor importante na 
produção e expor-

tação do gás natural para di-
versos destinos à escala global. 

Esta convicção foi mani-
festada ontem, em Doha, no 
Qatar, pelo Presidente da Re-
pública, Filipe Nyusi, na sua 
intervenção  na sessão ple-
nária da VI Cimeira do Fórum 
dos Países Exportadores do 
Gás (GECF), na qual o estadis-
ta moçambicano participou 
como convidado de honra.

De pequeno exportador 
para a região austral de Áfri-
ca, o Chefe do Estado afirmou 
que Moçambique passará a fa-
zer parte da família dos maio-
res exportadores mundiais do 
gás natural, juntamente com 
os Estados-membros deste 
Fórum.

A entrada em funciona-
mento da plataforma flutuan-
te de produção do LNG, no 
âmbito do aproveitamento 
das enormes reservas do gás 
natural da Bacia do Rovuma, 
prevista para este ano, marca-
rá, de acordo com Filipe Nyu-
si, uma nova era na história de 
exploração e exportação deste 
recurso. 

“Trata-se de um projecto 
estruturante capaz de gerar 
um grande impacto nas recei-
tas do Estado, no incremento 
das exportações, conteúdo 
local e na criação do empre-
go”, afirmou o Presidente da 
República.

Convidado pelo Emir do 
Qatar, sua Alteza Tamin bin 
Hamad al-Thani, para este 
evento de alto nível, o Chefe 

O SECTOR da Saúde prevê vacinar, nos próximos 
tempos, mais de um milhão de crianças contra 
sarampo, uma medida que visa conter surtos da 
doença que vêm sendo notificados desde o ano 
passado, sobretudo no Norte do país. 

A campanha abrangerá menores até aos cinco 
anos em todo o território nacional e tem por ob-
jectivo reforçar a vacinação de rotina.   

Segundo Rodita Nhantumbo, ponto focal 
para vigilância de sarampo no Ministério da Saú-
de, actualmente registam-se surtos de sarampo 
em Mandimba, província do Niassa, e para blo-
quear a sua propagação, iniciou há dias a vacina-
ção em massa de crianças neste distrito e noutros 
circunvizinhos.

O bloqueio, avança a fonte, aconteceu quan-
do o país registou, ano passado, casos confir-
mados de sarampo nas províncias de Nampula, 
Zambézia, Sofala e Tete. 

“Enquanto esperamos realizar a campanha 
nacional, o protocolo sanitário indica que, em 
caso de surtos de sarampo, devemos realizar a 
vacinação de bloqueio e é o que temos feito”, ex-
plica Nhantumbo, confirmando o registo de cer-
ca de 680 casos positivos da doença desde o ano 
passado no país. 

Nhantumbo entende que os surtos da doen-
ça em vários distritos podem estar associados à 
movimentação da população de uma região para 

outra, pois os primeiros episódios foram identifi-
cados em Nampula, e passados alguns meses na 
Zambézia, depois Cabo Delgado e agora no Nias-
sa. 

O sarampo é uma doença provocada por um 
vírus altamente contagioso, habitualmente be-
nigno mas que pode provocar complicações gra-
ves.

O vírus causador do sarampo é de fácil propa-
gação, pois está contido nos milhões de peque-
nas gotículas que saem do nariz e da boca quando 
uma pessoa infectada tosse ou espirra. 

É uma infecção possível de prevenir e é ha-
bitualmente tratada como uma doença benigna, 
embora exista a possibilidade de surgirem casos 
graves e, em circunstâncias extremas, levar à 
morte.  

Para o combate à doença, a vacinação é con-
siderada a principal medida de prevenção, pois 
auxilia no controlo da disseminação e evita com-
plicações, incluindo as formas mais graves.

Por isso, Nhantumbo apela às comunidades 
para que levem as crianças à vacinação  de rotina 
e, em caso de falha, aderirem às campanhas de 
imunização organizadas pela Saúde.

Convida aos pais para que levem os seus filhos 
imediatamente ao hospital, caso surjam manchas 
brancas no interior da boca e vermelhas na pele, 
acompanhadas de tosse, febre e congestão nasal.

O ENSINO bilingue no país tem contribuído para o 
sucesso escolar, pois os conteúdos são abordados 
na língua materna da criança, nos primeiros anos 
de escolaridade, vantagem que deve ser difundida 
para que os pais e encarregados de educação pos-
sam optar por esta modalidade.

A avaliação é da Ministra da Educação e De-
senvolvimento Humano, Carmelita Namashulua, 
que falava nas cerimónias centrais alusivas ao Dia 
Internacional da Língua Materna que se assinalou.

A governante referiu que o efectivo escolar 
na modalidade bilingue passou de 700 alunos em 
2003, para 808.389 em 2021, perspectivando-se 
um aumento gradual, decorrente da implementa-
ção da estratégia de expansão do ensino bilingue. 

Não obstante os progressos assinaláveis, se-
gundo Namashulua, o sector assume o desafio de 

sensibilizar massivamente os pais e encarregados 
de educação e a sociedade, em geral, sobre a im-
portância e as vantagens de aprender, nos primei-
ros anos de escolaridade na língua materna, que é 
aquela que a criança domina nesta fase.

“Reiteramos que os alunos que estudam na 
modalidade bilingue concluem o ensino primário 
após adquirir as mesmas competências que os da  
monolingue, razão pela qual, na 6.ª e 7.ª classe, 
realizam o mesmo exame na língua portuguesa”, 
disse.

Lembrou que o ensino bilingue em Moçambique 
foi introduzido de forma experimental no Siste-
ma Nacional de Educação em 2003, em 14 escolas. 
“Volvidos 18 anos, passamos para 3043 unidades de 
ensino no ano de 2021 que oferecem esta modalida-
de, com 16 línguas moçambicanas em 2004, pas-

sando para 19 línguas em 2019”, explicou. 
Para responder à demanda da expansão, se-

gundo suas palavras, o número de professores 
passou de 14, em 2003 para 20.066, em 2021, es-
perando-se que cresça ainda mais, em função das 
necessidades.

Neste momento, tal como indicou, das 3043 
escolas a oferecerem o ensino bilingue, 167 locali-
zam-se na província de Maputo, 13 na capital, 189 
em Gaza, 150 em Inhambane, 66 em Sofala, 147 em 
Manica, 177 em Tete, 1030 na Zambézia, mil em 
Nampula, 12 em Cabo Delgado e 92 no Niassa. 

A ideia é usar as 24 línguas nacionais de forma a 
massificar a expansão do ensino bilingue para que 
mais crianças, jovens e adultos tenham oportuni-
dades de estudar facilmente, através do uso da sua 
primeira língua.  

SEGUNDO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Potencial do gás projecta país
para posição relevante no mundo

CONTRA SARAMPO

Vacinação abrange mais
de um milhão de crianças

do Estado defendeu que o gás 
deve ser um factor de harmo-
nia, estabilidade e desenvolvi-
mento global.

“Na nossa perspectiva, o 
gás natural deve constituir 
um factor de paz, estabilida-
de, segurança e promoção do 
desenvolvimento dos nossos 
países”, disse.

O Presidente da República 
definiu ainda o Fórum dos Paí-
ses Exportadores do Gás como 
uma plataforma de concerta-
ção de ideias, troca de expe-
riências e informações entre 

os países-membros.
Assim, “estamos convic-

tos de que iremos obter infor-
mações necessárias que per-
mitirão estruturar os nossos 
projectos de gás natural para 
o benefício do nosso povo, in-
cluindo para as futuras gera-
ções”, assegurou.

O cenário global das al-
terações climáticas mereceu 
atenção do Presidente Nyusi, 
em virtude de os seus impac-
tos negativos, principalmente 
para países emergentes como 
Moçambique, bem como as 

acções a implementar com a 
necessária flexibilidade para 
o cumprimento desta agenda,
visando um futuro sustentável 
para a humanidade.

“As mudanças climáticas 
impõem ao mundo uma nova 
abordagem, como o uso de 
energias mais limpas e me-
nos poluentes. Neste sentido, 
segundo Nyusi, o gás natural 
apresenta-se como a melhor 
alternativa para a transição 
energética.

Com efeito, à margem da 
cimeira, o Chefe do Estado 

manteve encontros, em sepa-
rado, e à porta fechada, com 
o Emir do Qatar; o presiden-
te do Irão, Ebrahim Raisi, e
da Guiné Equatorial, Teodoro
Obiang.

Recebeu ainda, em au-
diência, o Primeiro-Ministro 
de Trindade e Tobaco, Keith 
Rowling, bem como a delega-
ção da Venezuela.

Reuniu-se igualmente 
com a comunidade moçam-
bicana residente no Qatar, por 
sinal a maior existente no Mé-
dio Oriente.

PR defendeu, na cimeira do GECF, que o gás deve ser um factor de harmonia, estabilidade e desenvolvimento global

SEGUNDO MINISTRA DA EDUCAÇÃO

Ensino bilingue contribui para sucesso escolar

Retomam comboios 
de passageiros 
de longo curso

Agentes da PRM detidos 
por extorsão na “Junta”

INE e MADER 
partilham procedimentos

Sociedade civil lança 
campanha “direito à saúde”

Zâmbia acolhe reunião 
de transportes e logística da SADC

Fundo soberano é vital
para proteger economia

TEMA central do “Económico” desta 
semana inserido nesta edição e também 
disponível em www.jornalnoticias.co.mz

Chimanimani hospeda
maior plantação de café 

Este caderno faz parte da edição do Notícias de 23 de Fevereiro de 2022, não podendo ser vendido separadamente 

Fundo soberano é vital
para proteger economia

Centrais
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Raptos forçam saída
precoce de capitais

A  pandemia não acabou. Todos podemos apanhar a Covid-19, não importa a 
idade,  raça e principalmente onde vive.

O INSTITUTO Nacional de Estatística (INE), em coor-
denação com o Ministério da Agricultura e Desenvolvi-
mento Rural (MADER), promove hoje, em Maputo, um 
seminário de partilha de procedimentos do cálculo do 
crescimento. Trata-se de um evento dirigido pela pres-
idente do INE, Mónica Nagaua, e pelo Ministro da Ag-
ricultura e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, com 
a participação de técnicos de estatística das duas insti-
tuições.

ORGANIZAÇÕES da sociedade civil lançam amanhã, na 
cidade de Maputo, a campanha nacional de activismo e 
direito à saúde “Activa-te”. A acção visa contribuir para 
a educação e sensibilização dos cidadãos e autoridades 
sobre temas relacionados com o direito à saúde e violên-
cia obstétrica. A campanha é organizada pela Aliança 
para Saúde, rede composta pela Medicus Mundi, CESC, 
N’weti, Saber Nascer, e Observatório do Cidadão para 
Saúde.

O PRIMEIRO-MINISTRO, Carlos Agostinho do Rosário, 
participa na tarde de hoje, no Centro de Conferências 
Joaquim Chissano, em Maputo, na segunda sessão do 
Fórum Global da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT). De acordo com uma nota de imprensa recebida 
na Redacção do Notícias, o acto vai decorrer em formato 
virtual. Neste fórum que decorre em Genebra, na Suíça, 
o Primeiro-ministro participa em representação do Pre-
sidente da República.

PM no fórum
global da OIT
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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

LUCAS MUAGA

C
ONTAM-SE os dias para 
o lançamento oficial de
“Blue Window”, o pri-
meiro álbum do guitar-
rista moçambicano Val-

ter Mabas. O “parto” será dado 
esta sexta-feira, às 18.30 horas, 
no Centro Cultural Franco-
-Moçambicano (CCFM), cida-
de de Maputo. A poucos dias
do “show” intensificam-se os
ensaios.

O concerto será histórico 
por ser raro, pelo menos no 
contexto moçambicano, um 
guitarrista aventurar-se ao es-
túdio, algo que o próprio artis-
ta concorda, embora saliente 
haver já alguns homens da 
guitarra a mexerem-se nesse 
sentido. Ele é um desses casos.

Entretanto, não é só aí que 
morram as curiosidades em 
volta deste seu “nascimento”. 
Será o primeiro CD do músico 
em quase vinte anos de car-
reira, depois de ter iniciado a 
vida dos palcos, pelo menos de 
forma oficial, em 2003, embo-
ra por influência familiar tenha 
começado a tocar na adoles-
cência. 

De lá para cá passaram-se 
19 anos intensos, nos quais o 
artista espalhou o “perfume” 
da sua guitarra em diversos 

VALTER MABAS E O “BLUE WINDOW”

Fui empurrado
para o estúdio

palcos do mundo e, no mesmo 
período, foi trabalhando na di-
recção artística de vários con-
certos internacionais.

Foram também 19 anos a 
procurar os melhores acor-

des para o “Blue Window” e 
achou-os depois de um exercí-
cio de muita paciência e aposta 
pela perfeição. 

“Quem entra no estúdio 
deve ter um plano com as datas 

de início e fim, porque a quali-
dade de um trabalho é medida 
quando se sabe quanto tempo 
vai durar, qual é o esforço para 
fazer”, disse Mabas em con-
versa com o “Notícias”. 

Nesta constante busca pela 
qualidade, diga-se, interna-
cional, Valter Mabas, seleccio-
nou para o seu álbum 12 faixas, 
o que nem sequer equivale a
uma música por ano. 

Este elemento jamais lhe 
interessou, apenas quer saber 
criar bom som, embora não se 
deva ignorar o facto de ter gra-
vado boa parte delas a partir de 
2013. 

“Todos os eventos têm 
um tempo específico e quis 
a conjugação do seu historial 
e percurso que o lançamento 
acontecesse agora, após cerca 
de vinte anos, poderia ter sido 
antes, mas não sabemos se te-
ria sido bom”, justificou.

Também não se pode igno-
rar que Mabas foi, como disse, 
“obrigado” a gravar, pois já es-
teve convencido que não pas-
sava de um músico de banda 
como o são muitos instrumen-
tistas. 

“Nunca fui um músico so-
lista, era um músico de acom-
panhamento, então eu não via 
como uma grande urgência ter 
um disco. Queria fazer as coisas 

com calma e ter a certeza que 
aquilo que disponibilizar ao 
público reflecte o que sou. Cor-
rer para mim não era sinónimo 
de sujeição”, considerou. 

Muito influenciou, igual-
mente, o facto de nos seus 
projectos ter sido sempre o 
principal compositor. “Fui 
empurrado para o estúdio, não 
foi minha iniciativa, as pessoas 
começaram a exigir-me, per-
guntando quando sai o álbum, 
mas em nenhum momento 
sentei e disse vou fazer”, re-
cordou.

Estas afirmações ganham 
mais sentido quando afirma 
que “levei todo esse tempo 
porque sou exigente comigo 
próprio, nunca estou satisfei-
to, sempre quero um pouco 
mais”. 

Entretanto, diante desta 
constante busca pela perfeição, 
a falta de dinheiro foi também 
uma grande dor de cabeça, afi-
nal durante muito tempo este-
ve a compor por conta própria, 
mas chegou a um estágio em 
que precisava de orçamento 
para finalmente colocar o pro-
duto no ponto. 

“Não estava somente a 
pensar em Moçambique, esta-
va a produzir música com pa-
drões para ser ouvida em todo 
o mundo”, referiu.

Tenho uma voz de pato
AS músicas de “Blue Window” 
caracterizam Valter Mabas 
como guitarrista. Exibir as ca-
pacidades das suas cordas vo-
cais não é o seu foco. “Tenho 
uma voz de pato (risos)”, brin-
cou.

Nada disso importa na al-
tura de discutir a sua temática, 
até porque a primeira coisa a 
notar-se é o lado sentimental. 
Toca como quem procura al-
cançar o lado mais sensível da 
alma.

O segundo elemento re-
side no facto de procurar uma 
maior representatividade na-
cional, ao misturar alguns rit-
mos moçambicanos, e inter-
nacionais, por explorar estilos 
mais abrangentes e globais. 

Com ou sem voz, a quali-

dade das suas músicas é com-
provada pelo “feedback” que 
recebe dos apreciadores. “O 
maior retorno que os artis-
tas podem receber não são os 
prémios, mas um ‘feedback’ 
sincero dos consumidores, 
porque podes ganhar mil e um 
prémios, mas se ninguém es-
cuta não é nada. A minha satis-
fação é ter conseguido produzir 
um disco com muita aceitação, 
muita gente liga e as crianças 
escutam”, afirmou.

Entre os que o escutam es-
tão os constituintes do júri do 
Ngoma Moçambique-2021, um 
concurso musical organizado 
pela Rádio Moçambique (RM) 
desde os anos 1980.

Foi assim que uma das mú-
sicas do seu primeiro trabalho 

“BLUE Window”, numa tradução do inglês sig-
nifica “Janela Azul”. O título, numa primeira im-
pressão, sugere a ideia do “blues”, um género mu-
sical originado por afro-americanos nos Estados 
Unidos nos finais do século XIX e desenvolvido a 
partir de raízes das tradições musicais africanas, 
canções de trabalho afro-americanas e música 
tradicional.

Apesar de haver um pouco disso no som da sua 
guitarra, esta não é a explicação por si dada, pois 

considera que se está diante duma enunciação de 
esperança por um mundo melhor. 

É um álbum sobre os problemas quotidianos 
enfrentados por todas as pessoas do mundo. “A 
esperança é algo que não nos podem tirar, está 
dentro de todos, posso ser rico ou pobre, mas o céu 
é azul para todos”, justificou.

O CD, continuou, reflecte todo o seu percur-
so enquanto artista, por isso as músicas não têm 
o mesmo espaço temporal. “Umas foram feitas a

pouco tempo e outras há vários anos, então a cada 
momento que estas composições surgiram mani-
festavam um estado de espírito da altura em que 
elas foram criadas”, afirmou. 

Esta explicação casa com a ideia de o disco ter 
sido pré-lançado no primeiro semestre do ano 
passado, em tempos da pandemia do novo coro-
navírus. “A vida não é um mar de rosas como se 
diz, mas enquanto houver vida haverá esperança”, 
comentou.

Uma janela de esperança

NÃO é apenas pelas razões 
acima referidas que Valter 
Mabas mostra-se um ho-
mem obcecado pela quali-
dade, conforme deixou fi-
car ao aproveitar a conversa 
com o “Notícias” para dei-
xar o seu olhar sobre a mú-
sica moçambicana. 

Na sua opinião, Moçam-
bique é um território re-
pleto de músicos de muita 
qualidade, mas o problema 

está em como transformar 
a sua música num produto 
comercial de impacto na-
cional e internacional.

“Podemos usar a ex-
periência de Cabo Verde e 
Angola, por exemplo, que 
são países cuja música tem 
uma expressividade co-
mercial muito impactan-
te”, disse, afirmando que 
estes Estados lusófonos 
conseguiram “empacotar” 

e exportar a sua música. 
Foi sincero ao dizer não 

saber como tornar isso 
possível, mas garantiu que 
ao fazer trabalhos como 
“Blue Window” está, do 
seu jeito, a dar a sua con-
tribuição.

“As oportunidades 
muitas vezes não são iguais 
para todos, existe muita 
qualidade ofuscada”, co-
mentou.

Transformar qualidade
em produto

discográfico, “Cherry”, con-
quistou o Ngoma de 2021, na 
categoria de Melhor Canção. 

“Foi um sentimento de 
satisfação ganhar o Ngoma, 
porque em termos de historial 
é a marca da música moçam-
bicana. Cresci a acompanhar o 
concurso para saber quem está 
em primeiro lugar”, contou.

Pela dimensão do concur-
so e pelo estilo que faz nunca 
sequer sonhou em conquis-
tar o certame. “Foi inédito”, 
justificou, acrescentando que 
“submeti a música ao evento 
no sentido de usar a plataforma 
como um canal para divulgar 
a minha música e atingir um 
extracto social que não tem 
oportunidade de acompanhar 
a nossa música”.

Valter Mabas anda obcecado pela perfeição

No álbum, a guitarra ganha voz

Um grito de esperança

CAMINHAR sobre as ruas quentes 
da cidade de Quelimane sem ter 
que passar pela Avenida Marginal, 
uma rua que se situa na margem 
norte do histórico rio dos Bons Si-
nais é como ler um livro sem ter 
apreciado a “introdução”, pois, da 
margem norte do rio, é o rio dos 
Bons Sinais que introduz geografi-
camente a cidade de Quelimane.

O histórico rio dos Bons Sinais 
localiza-se entre a capital pro-
vincial da Zambézia, Quelimane, 
e o distrito de Inhassunge. Nasce 
da confluência dos rios Lua-Lua e 
Quá-Quá e o seu curso passa na-
quela urbe cerca de 20 Km antes de 
desaguar no Oceano Índico. 

De acordo com o Sr. Pláci-
do Monteiro, ancião de 75 anos 
de idade, residente na cidade de 
Quelimane, no bairro de Torrone 
Velho, um dos mais antigos e re-
nomado bairro daquela urbe, antes 
da chegada dos portugueses a Mo-
çambique, o histórico rio, que ac-
tualmente é conhecido por rio dos 
Bons Sinais, era localmente cha-
mado de “rio Quá-Quá”, uma de-
signação  a partir de duas palavras 
da língua echwuabo. Na perspec-
tiva do ancião, a expressão “quá-
-quá”, quando traduzida para a
língua portuguesa não possui um
significado directo, pois devido às
actividades que eram efectuadas
naquele rio e da massiva concen-
tração de patos, nas suas margens,
e por conta do barulho produzi-
do por estes, foi atribuído o nome
“quá-quá”.

Em Janeiro de 1498 viu-se o al-
vorecer da esperança de um nave-
gador português, que parecia ser 
traído pela bússola ao aportar pela 
primeira vez na foz do rio “Quá-
-Quá”, parecia um simples apor-
tar, pois, graças àquela paragem
em nome do descanso, o navega-
dor obteve informações sobre onde
poderia encontrar alguém que os
guiasse até à Índia.

Assim,  o navegador português 
Vasco da Gama denominou aquele 
lugar de rio dos Bons Sinais, por ter 
sido o local onde lhe foi devolvida a 
esperança de um dia chegar à Índia. 

De acordo com o historiador e 
pesquisador Passaga, o rio dos Bons 
Sinais, após a chegada de Vas-
co da Gama e a sua comitiva, em 
1498, tornou-se um centro comer-
cial bastante atractivo para os po-
vos swahilis, que se instalavam na 
margem norte do rio, onde criaram 
o centro de concentração de escra-

vos naquela urbe, actualmente Es-
cola Secundária Geral Patrice Lu-
mumba. 

O historiador acrescenta que, 
naquele período, os portugueses 
estavam de passagem para a Índia, 
porém, devido à concentração de 
alguns povos e da atracção comer-
cial que o local se tornou, foi re-
gistada a presença permanente dos 
portugueses em 1544, tornando-se 
os principais dominadores daquela 
urbe.

O rio dos Bons Sinais passou a 
ser o canal de entrada e saída das 
caravelas portuguesas que trans-
portavam escravos das colónias 
portuguesas, espanholas e britâni-
cas para as américas. 

O porto de Quelimane que se 
situa na margem norte do rio dos 
Bons Sinais passou a ser o principal 
entreposto comercial colonial nes-
ta província, facilitando o comér-
cio de escravos, marfim e especia-
rias entre os portugueses e os povos 
nativos da Zambézia. 

As actividades comerciais no 
porto de Quelimane, em 1763, de-
ram origem à vila, actualmente ci-
dade de Quelimane.

A população que se fixou naque-
la vila é resultado do cruzamento 
de vários grupos étnicos, desde os 
nativos, originários da região junto 
ao rio dos Bons Sinais (distrito de 
Inhassunge e da região de Maqui-
val) e povos oriundos dos distritos 
de Nicoadala, Namacurra e escra-
vos oriundos da alta Zambézia (Alto 
Mólocuè, Gilé, Ile, Namarrói), bem 
como portugueses e goeses, dando 
origem ao grupo étnico actualmen-
te designado Machuabo.

Nos tempos que correm o rio dos 
Bons Sinais serve de via de aces-
so para o distrito de Inhassunge 
e Chinde, e das suas ricas  águas, 
muitas famílias subsistem, prati-
cando a pesca, para além de ser um 
canal que ajuda nas divisas da pro-
víncia, através do porto de Queli-
mane, que se situa na margem nor-
te do rio. 

Se ontem o  rio dos Bons Sinais 
representou a esperança para o na-
vegador português, hoje, para além 
de ser um elemento histórico que 
ajuda a contar a história e vivência 
dos moçambicanos, serve também 
de esperança para aqueles que o 
têm ora como fonte de sobrevivên-
cia ora como meio de acesso a ou-
tras pessoas.

Escrito por Conde Condelaque para Tsevele

www.tsevele.co.mz
info@tsevele.co.mz

UMA EXALTAÇÃO À VIDA

Rio dos Bons Sinais:  
o rio das esperanças
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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

Jovem, neste momento, o 
lado maningue nice da vida 

é usar máscara e proteger-se 
da Covid-19. Eu uso 

a máscara. E tu?

 “Economia para Todos”

QUAL É A RELAÇÃO ENTRE TAXA DE JURO E INFLAÇÃO?

Qual é a relação entre taxa de juro e inflação?

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

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

sua remuneração por ceder o dinheiro a uma outra pessoa.

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

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

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

ou seja, você estará a perder dinheiro.

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

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

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

de compra do dinheiro.

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

também, para manter as taxas de juro baixas.

1007

DOIS agentes da Polícia da Re-
pública de Moçambique encon-
tram-se detidos, desde ontem, 
na 18.ª Esquadra da PRM, na 
cidade de Maputo, indiciados de 
extorquir  cinco mil rands (21,2 
mil meticais) a um indivíduo 
que viajava para África do Sul. 

A detenção ocorreu na se-
quência de uma manifestação 
dos transportadores, após os 
dois polícias terem interpelado 
um cidadão, de 47 anos, resi-
dente na África do Sul a quem 
acusaram de estar na posse de 

um passaporte falso, culminan-
do com o pagamento de cinco 
mil randes, pelo visado, para se 
desfazer do alegado problema.

A alegação não agradou aos 
transportadores de passageiros 
que, segundo contaram, estão a 
ver a sua actividade comprome-
tida com práticas recorrentes de 
extorsão, pelo que trataram de 
encaminhar os agentes, em cau-
sa ao posto da PRM no terminal.

Ainda na tarde de ontem, o 
Comando da PRM,  na cidade de 
Maputo, apresentou os agentes 

envolvidos no caso e disse la-
mentar o sucedido, por se tratar 
de um comportamento repro-
vável. 

Neste momento, segundo 
o porta-voz da PRM, na cidade
de Maputo, Leonel Muchina, 
estão em curso dois processos, 
dos quais, um disciplinar e outro 
criminal. 

“A medida mais provável é 
a expulsão dos agentes porque 
a corporação não compactua 
com comportamentos desajus-
tados”, disse.

A PLATAFORMA de atendimento ao domi-
cílio, introduzida pelo Serviço Nacional de 
Migração (SENAMI), em Setembro de 2020, 
está a dinamizar a emissão de passaportes na 
cidade de Maputo.

Até ao momento, cerca de 100 pessoas já 
se beneficiaram do serviço nesta parcela do 
país, um número que apesar de significativo, 

por estar a imprimir uma outra dinâmica na 
instituição, ainda não é satisfatório, segundo 
revelou o porta-voz do SENAMI na cidade de 
Maputo, Felizardo Jamaca.

De acordo com Jamaca, o sistema de 
emissão de documentos ao domicílio foi cria-
do para atender cidadãos nacionais ou estran-
geiros que se encontrem com dificuldades de 

se deslocar aos serviços públicos de atendi-
mento e também para fazer face aos desafios 
impostos pela Covid-19.

“Esta plataforma é mais para idosos, pes-
soas com deficiência física ou doentes, por 
isso que até nos deslocamos aos hospitais, 
uma vez constatarmos que há lá pessoas que 
precisam de passaporte para continuarem o 

seu tratamento fora do país”, disse.
Jamaca acrescentou que empresas públi-

cas ou privadas que queiram prover este tipo 
de documento aos seus colaboradores tam-
bém já podem solicitar o atendimento ao do-
micílio, mediante um pedido submetido ao 
SENAMI.

“Não há custo adicional por este servi-

ço como se pensa. O preço do passaporte é o  
mesmo. Quem se desloca são os funcionários 
até à pessoa que necessita os serviços  ou até 
onde a empresa está instalada”, sublinhou.

O atendimento de casos urgentes como é, 
por exemplo, dos doentes, é mais rápido e a 
pessoa chega a ter o passaporte em menos de 
40 horas, segundo referiu o porta-voz.

O 
MUNICÍPIO da Ma-
tola prevê investir, 
este ano, 900 mi-
lhões de meticais 
para reabilitar e 

construir estradas alternativas 
para flexibilizar a circulação e 
a ligação entre os três postos 
administrativos e os bairros da 

cidade.
O presidente do Conselho 

Municipal da Cidade da Mato-
la, Calisto Cossa, afirmou que 
o plano visa melhorar a cir-
culação ao nível da autarquia
e contribuir para boa  transi-
tabilidade nos pouco mais de
730 quilómetros de estradas da

cidade, algumas das quais que 
datam do período colonial.

Para tal, referiu, já foi con-
signado o primeiro contrato 
para a reabilitação e constru-
ção de estradas que vão pos-
sibilitar a ligação dos bairros 
Matola-Gare - Siduava, Si-
duava - Muhalaze, Nkobe-

Matola investe na 
construção de estradas

Umas das vias melhoradas na Matola

Agentes da PRM 
detidos por extorsão

Protestos contra extorsões na “Junta”

Emissão de passaportes ao domicílio mais dinâmica

-Matlemele, por exemplo.
Calisto Cossa disse tra-

tar-se de uma iniciativa que
complementa as acções em
curso desde 2014, quando
o seu elenco foi empossado
para o primeiro mandato, que
possibilitou que boa parte dos
bairros da Matola tivessem es-
tradas asfaltadas.

Questionado sobre a qua-
lidade das obras nas referidas 
vias de acesso, afirmou que al-
gumas situações resultam das 
condições dos solos onde estas 
infra-estruturas são implan-
tadas e outras do mau desem-
penho de alguns empreiteiros.

“Reunimos com os em-
preiteiros e dissemos que só 
podemos apostar naqueles 
que garantam mais qualidade. 
Precisamos criar condições 
para que, doravante, os nossos 
projectos de estradas incluam 
infra-estruturas de escoa-
mento das águas pluviais que 
concorrem para a danificação 
do asfalto ou do pavê”, disse 
Cossa.

O autarca refreiu-se tam-
bém da necessidade de se me-
lhorar a gestão do saneamento 
do meio, alocando mais meios 
para a recolha do lixo e tam-
bém na eliminação das inun-
dações urbanas.
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MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº  037/22

1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 22 Fevereiro
de 2022

CÂMBIOS(MT)
PAÍSES MOEDAS          COMPRA  VENDA    MÉDIA

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

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

PAÍSES MOEDAS
  Àfrica do Sul Rand 4,17 4,26      4,22
  Botswana Pula 5,47 5,58      5,53
  eSwatini Lilangueni 4,17 4,26      4,22
  Mauricias Rupia 1,45 1,48      1,46
  Zâmbia Kwacha 3,59 3,66      3,62

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Japão Iene 549,18 560,13    554,66
  Malawi Kwacha 79,39 80,97     80,18
  Tanzânia Shilling 27,37 27,92     27,65
  Zimbabwe Dólar 167,20 170,53    168,86

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Brasil Real 12,42 12,67     12,55
  Canada Dolar 49,65 50,64     50,15
  China/Offshore Renminbi 9,99 10,19     10,09
  China Renminbi 9,99 10,19     10,09
  Dinamarca Coroa 9,64 9,84      9,74
  Inglaterra Libra 85,59 87,30     86,45
  Noruega Coroa 7,10 7,24      7,17
  Suécia Coroa 6,78 6,91      6,85
  Suíça Franco 68,82 70,19     69,51
  União Europeia Euro 71,73 73,16     72,45

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   3,2500000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  0,7582900  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.899,01000
Venda..............  1.899,78000

Maputo,  23.02.2022
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão

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

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

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)

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

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

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

(a) Taxas pré-fixadas do BM. 

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

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda

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

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

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

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

Taxa Méd. Pond. 5. NOTAS EXPLICATIVAS

Bancos p/ Bancos

Taxa Méd. Pond.

(b) Bilhetes do Tesouro.   

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

Prime Rate  do Sistema Financeiro Moçambicano

11-out-16

13,30%

62.545,42

Descrição

Descrição

Descrição

Valor Títulos Comprados
Taxa Média Ponderada

Valor Títulos Vendidos

Data da última compra

11-out-16

13,97%
11-out-16

17,00%
11-out-16

14,89%

0,00
+ de 7 dias

0,00
2 - 7 dias

0,00
Overnight

-
0,00

2 - 7 diasOvernight

21,00%
1.989,66

63 dias28 dias07 dias

21,00%
1.989,66

Total / Média

-
0,00

13,25%

+ de 7 dias

Taxa Média Ponderada
Data da última venda

156.503,00100.221,0022.739,00
13,37%

33.543,00

Valor Títulos Vendidos 62.545,423.301,206.842,31

Taxa Média Ponderada - 13,38% 13,36% 13,38%
Data última colocação 

Total / Média

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

Data da última compra

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

1 - 30 dias

192,99
+ de 63 dias

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

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

Descrição

14.236,78
Total / Média

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

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

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

Valor colocado Tipo B 0,00 1.798,00 408,00 2.206,00

31 - 63 dias

11.090,44

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

Valor Títulos Comprados

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

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

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

2.953,34

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

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

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

Taxa Média Ponderada

-

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

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

-

6.361,83

13,25%

Taxa

0,00 0,00 0,00

Total / Média

BT's em Carteira dos Bancos 150.141,17

-

Overnight

BT's em Carteira do Público 

183 - 364 dias

-

0,00

-

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

Total / Média

-

Vendas por prazo 1 - 91 dias

Prazo
(dias) Valor Taxa(a)

(dias) TaxaValor

Overnight

FPD

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

Prazo SEM GARANTIA COM GARANTIA Colocações por prazo

n.a

91 dias 182 dias 364 dias Total/Média
(dias) Valor Taxa Valor Taxa Valor colocado Tipo A 9.919,00 790,00 1.916,00 12.625,00

Overnight 50,00 13,25% Taxa Média Ponderada
Data última colocação 16-fev-22 16-fev-22 16-fev-22 16-fev-22

13,37% 13,38% 13,36% 13,37%

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

13,38%

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 Total / Média

92 - 182 dias

- - - -
- - - -

0,00
0,00

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

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

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

- - -

-

-

--

-

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00
-

0,00

Prazo

FPC

16,25%17.237,51

…

0,00

-

0,00

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA 
COM REVENDA

VENDA DEFINITIVA

10,25% 19,00

Taxa

0,00

-

Valor Taxa(a)

Valor

Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE
Maputo, 22 de Fevereiro de 2022. 

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

                                              MOEDAS : [USD/MZN ]
DATA :22/02/2022

       09:30        12:30        15:30

BANCOS   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO

  COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA  22.02.2022

      COMPRA        VENDA        MÉDIA

TAXA DE CÂMBIO 63,20 64,46 63,83 

PUBLICIDADE

A TOTALEnergies em Moçam-
bique, companhia que actua 
na área de marketing, serviços, 
pesquisa e produção de gás, 
vai apoiar o governo, através 
da Secretaria de Estado da Ju-
ventude e Emprego, no ape-
trechamento do centro de for-
mação profissional de Pemba, 
reactivação do centro de Palma 
e criação de um outro, em Mo-
cimboa da Praia.

Segundo avançou recente-
mente, na cidade de Pemba, o 
director-geral da TotalEnergies 
em Moçambique, Maxime Ra-
billoud, o pacote de apoio será 

canalizado por via do Instituto 
de Formação Profissional e Es-
tudos Laborais Alberto Cassimo 
(IFPELAC).

Rabilloud, que falava no 
âmbito da cerimónia de  assi-
natura de um memorando de 
entendimento relativo à for-
mação profissional de mais de 
2500 jovens em Cabo Delgado, 
explicou que se trata de um 
compromisso daquela compa-
nhia e pessoal, com vista à for-
mação profissional do capital 
humano nacional, com desta-
que para jovens da província de 
Cabo Delgado.

Para o efeito, anunciou a 
disponibilização de 1,5 milhão 
de dólares americanos, para 
financiar o pacote de formação 
profissional dos jovens da cida-
de de Pemba, distrito de Palma 
e Mocímboa da Praia, nas áreas 
de construção civil, metalome-
cânica, administração e gestão, 
turismo e hotelaria, ciências 
agrárias e outras áreas que po-
tencialmente o mercado venha 
a ditar.

De acordo com Rabilloud, 
este esforço de formação é fei-
to para o benefício do Projecto 
Mozambique LNG e não só.

“Esperamos, com isso, 
conseguir formar jovens que 
possam contribuir para o pro-
jecto, apoiar a formação de 
jovens para actividades não 
necessariamente relacionadas 
com o projecto de gás, mas em 
outras áreas que vão dar traba-
lho sustentável para eles, no-
meadamente hotelaria, elec-
tricidade, biodiversidade, entre 
outras”, explicou Rabilloud.

Para o director-geral do 
IFPELAC, Leo Jamal, o proces-
so de formação dos jovens ini-
cia,em princípio, no próximo 
mês de Março.

“ Estamos bastante satisfei-
tos em contribuir junto da To-
tal Energies  na capacitação dos 
jovens, em conhecimentos que 
poderão usar para o desenvol-
vimento do país e de suas famí-
lias”, explicou Jamal.

Para o governador de Cabo 
Delgado, com assinatura do 
memorando de entendimento 
entre as partes, estão criadas 
as condições para a ocupa-
ção profissional da juventude, 
evitando assim situações de 
desvio de conduta e envolvi-
mento em actividades de de-
generativas.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM CABO DELGADO

TotalEnergies apoia reactivação de centros

HORÁCIO JOÃO

OS operadores do ramo dos transportes e 
logística ao nível dos países da Comunida-
de de Desenvolvimento da África Austral 
(SADC) reúnem-se amanhã e sexta-feira, 
em Lusaka, capital da Zâmbia, para discu-
tir os desafios do sector na região.

Moçambique faz-se representar neste 
encontro por uma delegação que integra a 
vice-Ministra dos Transportes e Comuni-
cações, Manuela Ribeiro, o Presidente do 
Conselho de Administração da empresa 
Portos e Caminhos de Ferro de Moçambi-
que, Miguel Matabel, o director nacional 
de Cooperação Internacional, Francisco 
Bonzo, o director nacional de logística e 
desenvolvimento do sector privado de 

transportes, Ambrósio Sitoe, o director 
nacional de transportes e segurança, Fer-
nando Honwana, e quadros da embaixada 
de Moçambique na Zâmbia.    

De acordo com o director-executivo 
da RGB- Serviços & Investimentos Mo-
çambique, Rui Massuanganhe, a confe-
rência estava, inicialmente, prevista para 
Dezembro último, mas foi adiada devido à 
Covid-19.

Massuanganhe disse que está tudo a 
postos para a realização do encontro, na 
Zâmbia, nos formatos previamente defi-
nidos, nomeadamente presencial e híbri-
do.

Referiu que, o adiamento acabou por 
permitir que mais entidades públicas e 
privadas moçambicanas se inscrevessem 

para participar no evento destinado a 
acrescentar valor ao sector de Transportes 
e Logística regional.

Exemplificou que entidades renoma-
das ao nível nacional, como a Beira Cor-
ridor, Cornelder de Moçambique (gestora 
do Porto da Beira), Companhia Pipeline 
Moçambique e Zimbabwe, entre outras, 
confirmaram a sua participação neste en-
contro internacional. 

A conferência é descrita como repre-
sentando uma oportunidade para a pro-
moção de negócio, sobretudo no sector 
de transportes e logística, uma actividade 
considerada com enorme impacto positi-
vo na vida económica e social em Moçam-
bique.

A Zâmbia é, neste momento, um dos 

principais exportadores de produtos mi-
nerais ao nível da SADC, uma região ser-
vida por corredores altamente competiti-
vos. 

O mercado de exportação e impor-
tação da Zâmbia é favorecido, principal-
mente, pelos Portos da Beira, Dar-es-Sa-
laam, Durban, Lobito e Walvis Bay.

A RGB, ao envolver-se na promoção 
do evento, pretende maior participação 
do empresariado moçambicano, por for-
ma a tornar-se o maior favorecido para 
catapultar o crescimento económico e so-
cial do país.

Rui Massuanganhe afirma que quanto 
mais carga circular pelos corredores na-
cionais, maior será o rendimento empre-
sarial e receitas a favor do Estado. 

O PRESIDENTE do Banco Africano de De-
senvolvimento (BAD), Akimwumi Adesina, 
defende o estabelecimento de um mecanis-
mo africano de estabilidade financeira, para 
proteger o continente de futuros choques 
económicos.

A ideia foi defendida recentemente ten-
do na ocasião afirmado que África é a única 
região do mundo que não tem amortecedo-
res de liquidez para proteger o continente 
contra choques, contrariamente à Europa, 
Ásia, América Latina e o Médio Oriente, que 
tiveram uma protecção maior contra os efei-
tos económicos da pandemia da Covid-19.

Segundo Adesina, a falta de protecção 
levou a efeitos generalizados de contágio re-
gionais e à instabilidade.

“As economias africanas devem ser pro-

tegidas. O mecanismo africano de estabili-
dade financeira irá proteger as economias 
africanas. Precisamos de mais recursos para 
financiar os países de baixo rendimento de 
África, especialmente aqueles que enfren-
tam fragilidade”, disse. 

De acordo com a fonte, o Fundo Africa-
no de Desenvolvimento, a instituição con-
cessional do Grupo Banco Africano de De-
senvolvimento ajudou a apoiar estes países 
com 8.5 biliões de dólares nos últimos cinco 
anos.

Recordou ainda que, o Fundo Africano 
de Desenvolvimento tem produzido re-
sultados, tendo financiado a ponte Sene-
gâmbia, a ponte Rosso entre a Mauritânia 
e o Senegal, a estrada do Corredor 13 entre 
a República Centro-Africana e a República 

do Congo, o projecto de reabilitação da rede 
rodoviária de Comores, o projecto da Auto-
ridade Tributária do Togo, entre outros.

No entanto, são necessários mais recur-
sos para satisfazer as necessidades crescen-
tes dos países de baixo rendimento, daí que 
a fonte solicitou um forte apoio para a 16.ª 
Renovação do Fundo Africano de Desenvol-
vimento no final deste ano.

Explicou que, com os seus 25 biliões de 
dólares de capital próprio, o Fundo Africano 
de Desenvolvimento pode alavancar até 33 
biliões de dólares de financiamento adicio-
nal para países de baixo rendimento.

“Para o conseguirmos, precisamos do 
vosso apoio para alterar o artigo dos estatu-
tos do Fundo Africano de Desenvolvimento 
que não lhe permite ir ao mercado para ala-

vancar recursos. Isto é prioridade máxima”, 
frisou.

O presidente do BAD disse ainda que o 
Fórum de Investimento para África, criado 
pela sua instituição e seus parceiros, ajudou 
a assegurar interesses de investimento no 
valor de mais de 78 biliões de dólares. 

Este nível de interesses inclui uma 
transacção de 24 biliões de dólares para o 
projecto de gás natural liquefeito em Mo-
çambique. 

“Estamos orgulhosos de que este pro-
jecto fará de Moçambique o terceiro maior 
produtor de gás natural liquefeito do mun-
do. O projecto enfrentou desafios devido à 
insegurança, mas graças à vossa liderança 
colectiva, tudo está, de novo, no bom cami-
nho”, afirmou Adesina.

Zâmbia acolhe conferência  
de transporte e logística da SADC

BAD defende mecanismo africano de estabilidade

FRANCISCO MANJATE, EM 
DOHA

M
OÇAMBIQUE in-
tegra desde ontem 
o Fórum dos Países
Exportadores do
Gás (GECF) pla-

taforma na qual foi admitido, 
por unanimidade e aclamação, 
como Estado-membro ob-
servador pelas nacções desta 
plataforma dos maiores produ-
tores deste recurso natural no 
mundo.

O acto decorreu durante 
a realização da VI Cimeira do 
GECF, que teve lugar na capi-
tal do Qatar, Doha, na qual o 
Presidente da República, Fi-
lipe Nyusi, participou como 
personalidade de honra, por 
via de um convite expresso 
pelo Emir do Qatar, sua Alteza 
Tamin bin Hamad al-Thani.

O nosso país é admitido 
como membro desta plata-
forma quando se prepara para 
iniciar, ainda este ano, o pro-
cesso de exploração do gás, 
localizado na Bacia do Ro-
vuma, na província de Cabo 
Delgado, facto que poderá 
catapultar a posição nacional 
na esfera global.

Reagindo à admissão como 
membro do Fórum, o Presi-
dente da República garantiu 

País admitido no fórum 
dos exportadores do gás

que o Governo saberá honrar 
esta confiança a Moçambi-
que pelos estados-membros 
e encetará mecanismos para 
tirar melhor partido da sua 
presença nesta “família” dos 
maiores exportadores do gás 
natural, buscando princi-
palmente conhecimentos e 
experiências de gestão deste 
recurso natural.

“É nossa expectativa que, 
com a adesão a esta platafor-

ma, Moçambique tire partido 
do conhecimento e expe-
riências do Fórum dos Países 
Exportadores do Gás e se po-
tenciem os benefícios deste 
importante recurso”, afirmou 
o Chefe do Estado.

Realçou que, a presença
neste fórum permitiu que, 
com os outros membros, se 
possa forjar o futuro da transi-
ção energética. 

O GECF tem como mem-

bros permanentes o Qatar, 
Rússia, Irão, Argélia, Nigé-
ria, Egipto, Líbia, Trindade e 
Tobaco, Venezuela, Bolívia e 
Guiné Equatorial. 

Para além de Moçambi-
que, constituem membros 
observadores o Iraque, No-
ruega, Omã, Angola, Azerbai-
jão, Malásia, Noruega, Peru e 
Emirados Árabes Unidos. 

Entretanto, na sua decla-
ração final, os países do GECF 

reafirmaram a sua disposição 
de desenvolver os seus re-
cursos de gás natural em be-
nefício tanto dos produtores 
quanto dos consumidores.

Assumiram ainda o com-
promisso de promover o gás 
natural como fonte de ener-
gia abundante, acessível, 
limpa e confiável, e como 
combustível de escolha para 
satisfazer as crescentes ne-
cessidades mundiais de 
energia, enfrentar as mu-
danças climáticas e melhorar 
a qualidade do ar.

Na sua declaração, os 
membros do GECF afirmaram 
que vão continuar a fortalecer 
as credenciais ambientais do 
gás natural, em particular por 
meio de esforços para reduzir 
a queima de gás e as emissões 
de metano e o desenvolvi-
mento de tecnologias ecolo-
gicamente corretas, incluindo 
captura, utilização e armaze-
namento de carbono.

Prosseguir as medidas ne-
cessárias para que o gás natu-
ral seja tratado como um bem 
ecologicamente correcto nas 
regulamentações climáticas e 
de investimento, bancos in-
ternacionais e comércio glo-
bal é ainda um dos compro-
missos dos integrantes desta 
plataforma.
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VOZ DO MUNÍCIPE

QUEIXAM-SE MORADORES DO VAZ

Fábricas bloqueiam 
passagem de águas pluviais

afirmou que a situação é tão 
crítica que as próprias fábri-
cas sofrem com inundações e 
muros de vedação de algumas 
delas já desabaram devido às 
fortes correntes de água.

No geral, naquele bair-
ro periférico, o problema 
deve-se a falta de uma vala de 
drenagem, uma situação que 
se acentuou com a expansão 
industrial que bloqueou a 
vazão das águas pluviais.

Recordou que a água in-
vade as residências e algumas 
famílias são forçadas a prepa-
rar as refeições por cima de 
cadeiras e mesas.

Outro residente que falou 
à nossa Reportagem é Ataná-
sio Zacarias, que revelou que 
muitas pessoas têm abando-
nado está zona porque não 
reúne condições.

“Há muitas famílias que 
saíram da zona e foram con-
struir em locais seguros 
porque cansaram-se de tan-
to sofrimento todos os anos 
durante a época chuvosa”, 
contou.

No seu entender, o mu-
nicípio devia identificar 
soluções rápidas porque, 
apesar de tudo, ainda não 
começou a chover intensa-
mente.

Por sua vez, Admira Co-
laço recordou que todos os 
anos quando cai muita chuva 
os residentes daquele bairro 
são obrigados a refugiarem-se 
numa escola próxima ou ain-
da no Centro de Tratamento 
de Vítimas de Violência.        

A vida fica mais complica-
da porque alguns moradores 
têm que pernoitar e confec-
cionar os seus alimentos em 
condições imprórias.  

Assim, Colaço pediu à edi-
lidade para abrir valas de 
drenagem porque a vida está 
muito difícil.

CONFRONTADO com as in-
quietações, o director-geral 
dos Serviços Autónomos de 
Saneamento da Beira (SASB), 
Moisés Chenene, mesmo de-
fendendo que não se trata de 
um assunto relacionado com a 
sua área de actuação, afirmou 
que será necessária alguma 
averiguação para aferir o que 
está a acontecer no Vaz.

“Precisamos de averiguar 
e saber a que armazéns ou fá-
bricas as pessoas se referem 
porque se foram construídos 
é porque o cadastro atribuiu 
terrenos obedecendo a alguma 

planificação. Num outro pro-
nunciamento, e contrariando 
um pouco a posição dos mora-
dores, Moisés Chenene revelou 
que as valas de drenagem na 
zona do Vaz já foram limpas e 
ampliadas com vista a reduzir 
o impacto de eventuais inun-
dações.

Explicou que a actividade 
surgiu no âmbito da prepa-
ração para a presente época 
chuvosa e visava melhorar o 
saneamento do meio e facilitar 
o escoamento das águas plu-
viais.

“Por nós, as condições es-

tão criadas para escoamento 
das águas naquela zona. Es-
tamos atentos ao fluxo das 
águas, por isso recentemente 
ampliamos as valas em alguns 
troços”, ajuntou.

Ainda assim, Chenene 
prometeu enviar uma equipa 
para perceber o que realmente 
está a acontecer.  

Recordou que a manuten-
ção e abertura das valas teve 
o seu início no final do ano
passado, precisamente para
permitir uma maior vazão das
águas na presente época chu-
vosa e ciclónica.

REAGE A EDILIDADE

Precisamos de averiguar

ALGUNS moradores do Vaz contaram à 
nossa Reportagem que quando chega a 
época chuvosa há sempre mortes de me-
nores por afogamento.

Os nossos entrevistados explicaram 
que as mortes se devem ao facto de pou-
cas casas estarem ligadas ao sistema de 
abastecimento de água, tendo os mora-
dores sido forçados a recorrer à abertura 
de poços tradicionais.

Mariamo José, moradora do Vaz, 
afirmou que “esperamos que a próxima 
chuva não venha tão forte como do ano 
passado”.

Recordou que perdeu bens por causa 
da água e pediu uma rápida intervenção 
do município para que situações desta 
natureza não se repitam.

Por sua vez, Laurinda Vilanculos, 
também residente naquele bairro, co-
meçou por contar que em Janeiro uma 
criança, no meio da brincadeira, na 
companhia de outras, acabou caindo 
num poço submerso. No entanto, res-
salvou que mesmo os adultos devem ter 
cuidado porque à mínima distração po-
dem cair num poço.

Antónia Manuel, moradora do mes-
mo bairro, lembrou que já perdeu um 
familiar afogado porque a água demora 
dias a baixar.  

“Uma das soluções para acabar com 
as mortes seria a construção de um sis-
tema de drenagem, porque toda a água 
da chuva das zonas vizinhas desagua 
naquele local”, explicou. Lembrou que 
a situação acaba sendo recorrente, pelo 
que não se deve esperar que aconteça al-
guma tragédia para encontrar soluções.

O perigo dos poços tradicionais

M
ORADORES do 
bairro do Vaz, na 
cidade da Beira, 
um dos locais mais 
afectados pelas in-

undações em tempo de chu-
vas queixam-se de alguns 
empresários estarem a con-
struir fábricas naquela área, 
o que resulta no bloqueio da

vazão das águas pluviais.   
A nossa Reportagem tra-

balhou há dias naquela zona 
residencial onde conversou 
com alguns moradores que 
lamentaram os contornos da 
situação.  

Rabeca João contou-nos 
que antes não existiam 
quaisquer infra-estruturas 

naquelas áreas, por isso não 
havia inundações como tem 
acontecido nos últimos tem-
pos.

“Quando chovia a água 
era escoada e não sofríamos 
como agora. O problema é 
que o município tem atribuí-
do terrenos a empresários que 
constroem fábricas em locais 

onde devia haver valas de 
drenagem”, explicou.

Acrescentou que quan-
do chega a época chuvosa 
as pessoas são obrigadas a 
abandonar as suas residências 
porque os quintais ficam sub-
mersos.

Por seu turno, Sualé Vas-
co, morador deste bairro, 

Vendedoras pedem mercado
ENQUANTO isso, vendedoras do bairro 
do Vaz pediram à edilidade um mercado 
condigno, visto que o actual não reúne 
condições para a prática de qualquer ac-
tividade comercial.

Catarina Francisco, uma das vende-
doras que falou ao “Notícias”, lembrou 
que os produtos ficam expostos ao sol 
e à chuva pois não há alternativa.

Para esta cidadã, erguer um mercado 
naquela área residencial irá minimizar o 
sofrimento dos clientes e vendedores

“A situação não é das melhores. Os 
nossos produtos perdem qualidade de 
tanto estarem expostos ao sol, além dos 
vendedores, os clientes correm o risco 
de contrair doenças”, lamentou.

Por sua vez, Jacinta António, vend-
edora de tomate e cebola, afirmou que, 
não tendo alternativa, vende os seus 
produtos naquelas condições.

Por outro lado, queixou-se da in-
transitabilidade da estrada que dá aces-
so ao mercado em dias de chuva.

A vendedora afirmou que precisam 
de um mercado porque estão a passar 
mal e espera que a sua preocupação 
chegue aos ouvidos de quem é de direi-
to.

Por sua vez, Felisberto André de-
fende que um mercado de raiz no bair-
ro servirá também  para pessoas de out-
ras zonas próximas.

Segundo André, o município deve 

cumprir a promessa que fez de construir 
um mercado para este bairro.  

“O município tem conhecimento da 
nossa preocupação, mas ainda não tive-
mos qualquer resposta, o que nos resta é 
aguardar”, afirmou, sublinhando que os 
vendedores exercer as suas actividades 
na estrada, dificultando a circulação de 
pessoas e viaturas e correndo o risco de 
serem atropelados.

Outro morador do Vaz, Gaspar João, 
recordou que já houve muitos atropela-
mentos, porque as pessoas vendem na 
via pública. 

Lamentou igualmente a exposição 
de produtos no chão, o que constitui um 
atentado à saúde pública.

Alívio de medidas contra 
Covid-19 foi decisão acertada

O ALÍVIO de grande parte das medi-
das restritivas de combate à Covid-19 
foi considerado uma decisão acertada 
por alguns cidadãos entrevistados pelo 
nosso Jornal na cidade da Beira.

O anúncio do alívio foi feito há uma 
semana pelo Presidente da República, 
Filipe Nyusi, em comunicação à nação 
no âmbito da situação de calamidade 
pública.

Os nossos entrevistados foram un-
ânimes em afirmar que os casos têm 
tendência a baixar, por isso a decisão 
foi acertada.

Cecília José começou por dizer que 
se sente satisfeita porque vai poder ir 
à praia e também participar em alguns 
espectáculos.

“No entanto, o recolher obrigatório 
foi suspenso mas não podemos nos 
esquecer que a Covid-19 ainda existe 
embora com casos baixos”, defendeu, 

apelando para que se continuem a ob-
servar todas as medidas de prevenção.

Por sua vez, Jerónimo Filipe con-
sidera que a vacinação que decorre no 
país contribui para que a Covid-19 não 
se alastre, porém quem vacinou não se 
considere imune.

Filipe revelou que gosta de despor-
to, sobretudo futebol, e assim vai pod-
er praticar e assistir aos jogos das suas 
equipas.  

“Gosto de jogar futebol, fiquei mui-
to tempo sem o fazer, agora que o Pres-
idente da República aliviou as medidas 
vamos voltar a jogar”, celebrou.

Por seu turno, José Manuel, out-
ro adepto de futebol, gostou do alívio 
naquela área, por isso comprome-
teu-se a continuar a seguir as medidas 
para proteger as pessoas mais próximas 
de si.  

Apelou, entretanto, às pessoas para 

aderirem à vacinação porque só assim 
é que podem continuar a combater o 
novo coronavírus.

Quanto às pessoas que gostam de 
espectáculos, aproveitou para aconsel-
har a serem rigorosos no número dos 
participantes para que não haja moti-
vos para voltarmos a estar confinados.

Amélia Gonçalves começou por 
dizer que estava cansada de ficar em 
casa mas reconheceu que era por uma 
boa causa.

Por isso, não gostaria de voltar 
a estar confinada, só que para tal é 
necessário que todos sigam as medidas 
de prevenção da doença mesmo com 
relaxamento anunciado pelo Chefe do 
Estado.

Defendeu que para que o país não 
volte a estar limitado todos são chama-
dos a fazer a  sua parte e evitar mais 
contaminações pela Covid-19.

Assim fica a zona do Vaz sempre que chove

Ao fundo, a suposta fábrica que obstrui passagem de águas pluviais

Amélia GonçalvesJosé Manuel Cecília JoséJerónimo Filipe
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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.

DEZASSETE pessoas acusa-
ram ontem, positivo para o 
novo coronavírus, das 1509 
amostras testadas, o que 
equivale a uma taxa de positi-
vidade de 1,13 por cento, num 
dia em que o país não registou 
óbito por Covid-19.

O comunicado do Minis-
tério da Saúde (MISAU) mos-
tra que dos positivos, quatro 
foram registados na provín-
cia de Cabo Delgado, três em 
Sofala, quatro na cidade e 

província de Maputo. Os res-
tantes estão distribuídos pelas 
províncias de Niassa, Nam-
pula, Tete, Zambézia, Manica 
e Gaza, com um caso cada. A 
província de Inhambane não 
registou nenhum positivo dos 
48 testados. 

Dados da Saúde indicam 
que, entre segunda-feira e 
ontem, 57 indivíduos foram 
declarados recuperados da 
infecção pelo SARS-CoV-2, 
dos quais 37 na cidade de Ma-

puto, e 20 em Cabo Delgado, 
o que eleva para 219.163 o
cumulativo de curados, dos
224.937 casos positivos regis-
tados desde a confirmação do
primeiro episódio, em Março
de 2020. 

O documento indica que, 
durante o período em refe-
rência, um doente foi inter-
nado com complicações as-
sociadas à Covid-19 e outro 
recebeu alta hospitalar, con-
tinuando, 13 pacientes nos 

centros de tratamento. 
Com estes dados, o país 

contabiliza 3580 casos activos 
e 2190 óbitos por Covid-19. 

Ainda de acordo com o 
MISAU, 48.877 pessoas to-
maram ontem, a primeira e a 
segunda dose da vacina con-
tra a Covid-19, elevando para 
12.254.670 o cumulativo de 
imunizados desde o início do 
processo, em Março de 2021. 
Destes, 10.593.470 completa-
ram a vacinação.  

MOÇAMBIQUE recebeu segunda-fei-
ra, em Maputo, cerca de 47 tonela-
das de suplementos alimentares, dos 
Emirados Árabes, destinados a apoiar 
as vítimas das calamidades e do terro-
rismo no Centro e Norte do país.

Trata-se de arroz, leite, papas, 
açúcar, sal, café, chá, leguminosas, 
aveia, entre outros.

Salem Aljaberi, da embaixada dos 

Emirados Árabes em Moçambique, 
disse sentir-se orgulhoso em tes-
temunhar esta entrega enquadrada 
no âmbito das relações de amizade e 
cooperação entre os dois países.

“Sentimo-nos muito felizes pela 
relação de amizade existente entre 
Moçambique e Emirados Árabes. Este 
é o segundo lote que chega ao país, 
no presente mês, e sempre que hou-

ver necessidade iremos angariar mais 
apoios”, disse.

Os produtos serão entregues ao 
Instituto Nacional de Gestão e Re-
dução do Risco de Desastres (INGD) 
que decidirá sobre o processo de dis-
tribuição às famílias, cabendo a esta 
entidade decidir o grupo-alvo entre 
as vítimas de calamidades e as do ter-
rorismo.

A INSPECÇÃO Nacional das 
Actividades Económicas 
(INAE) afirma não ter encon-
trado, no mercado nacional, 
lotes de chocolate da marca 
Kit Kat, suspeitos de conter 
pedaços de vidro.

O produto, Kit Kat Mini 

Bag Milk 32 por 200 gramas e 
o Kit Kat Two Finger Milk 36
por 20 gramas, da empresa
sul-africana de alimentos e
bebidas Nestlé, é alvo de uma
campanha de recolha por ser
impróprio para o consumo.

Em contacto com o “No-

tícias”, a inspectora-geral da 
INAE, Rita Freitas, indicou 
que as equipas de fiscaliza-
ção continuam a monitorar o 
mercado para a pronta retira-
da do produto. 

“Não encontramos o cho-
colate no mercado, aliás a 

Nestlé afirmou que não ex-
portou os lotes problemáticos 
para Moçambique. Mas há um 
elevado risco de o produto 
entrar por vias fraudulentas, 
daí que continuamos a moni-
torar os centros comerciais”, 
referiu.

DOIS indivíduos de 50 
e 57 anos foram deti-
dos sexta-feira, no bair-
ro Chingodzi, no muni-
cípio da cidade de Tete, 
na posse de 11 pontas de 
marfim, que se suspeita 
que tenham sido do abate 
ilegal de elefantes no Par-
que Nacional de Mágoè, na 
província de Tete.

Segundo a porta-voz 
do Serviço Nacional de In-
vestigação Criminal (SER-
NIC), Celina Roque, o cri-
me criou ao Estado danos 
avaliados em cerca de seis 
milhões de meticais, con-
siderando o número de 

elefantes abatidos.
“Em colaboração com 

a Administração Nacional 
das Áreas de Conserva-
ção (ANAC), agentes do 
SERNIC fizeram-se passar 
por compradores e assim 
foi possível localizar os 
dois sujeitos que estavam 
a vender o marfim a mil 
meticais por quilo, na ex-
pectativa de obter 47 mil 
meticais com o negócio”, 
narrou.

Disse ainda, que as 
pontas de marfim serão 
enviadas, pela ANAC, para 
o Parque Nacional de Go-
rongosa, na província de

Sofala, enquanto os de-
tidos permanecerão em 
Tete, para procedimentos 
subsequentes após a de-
tenção.

Um dos indiciados, de 
50 anos, disse que rece-
beu as pontas de marfim 
há um ano, de uma pessoa 
que vivia em Mucumbura, 
no distrito de Mágoè, que 
se suicidou recentemente.

“A pessoa ligou-me 
dizendo que conseguiu 
marfim e me pediu para 
procurar cliente.

Sondei, mas não en-
contrei, então ele decidiu 
que tinha que ir buscar as 

pontas para ficar com elas 
enquanto identificava um 
cliente”, revelou.

Segundo explicou, o 
dono estava ciente de que 
o produto era ilegal, ten-
do feito passar as pon-
tas com recurso a vários
sacos de mapira, e terá
interagido com um ca-
mionista que fez chegar a
mercadoria ao indivíduo
ora detido.

O indiciado revelou 
que, pelo negócio, iria 
receber uma comissão de 
15 mil meticais, que seria 
dividida com o outro in-
termediário.

DUAS pessoas morreram ontem, por 
afogamento, na província da Zambé-
zia, afectada por chuvas fortes, na se-
quência da influência de uma zona de 
baixas pressões.

Trata-se de um jovem estudante, 
de 22 anos, que foi arrastado, na ma-
nhã de ontem, pela força das águas 
do rio Nipiode, na vila-sede distrital 
de Mocubela, província da Zambézia, 
cuja ponte está submersa devido à su-
bida do caudal.

O administrador distrital de Mo-
cubela, Sertório Joaquim, disse que a 

vítima desafiou a ordem da Polícia que 
impedia a passagem de pessoas e via-
turas pela ponte.

Têm sido frequentes os casos de 
morte de pessoas ou de arrastamento 
de viaturas sempre que as águas do rio 
Nipiode galgam a ponte. 

Devido à situação, o trânsito ro-
doviário de e para Mocubela a Pebane 
está interrompido desde domingo.

O outro caso é de uma criança, de 
um ano, que morreu  vítima de afoga-
mento, numa lagoa, em Quelimane.

O pai da finada, Nelson Morais, 

disse que deixou a vítima com os ir-
mãos quando se dirigiu ao local de tra-
balho, tendo escapado do controlo.

Explicou que quando a criança foi 
resgatada ainda havia esperança de 
sobreviver, mas os irmãos não tiveram 
a ideia de levá-la ao centro de saúde 
local.

Com estes casos, sobe para qua-
tro o número de vítimas mortais, na 
Zambézia, em consequência das chu-
vas e ventos fortes causados pelo sis-
tema de baixas pressões que assolou a 
província.

O 
COMANDANTE-
-GERAL da Polí-
cia da República
de Moçambique 
(PRM), Bernardino

Rafael, recomendou  ontem 
determinação  no combate e 
esclarecimento dos casos de 
raptos que afectam, sobre-
tudo, as cidades de Maputo, 
Matola, Beira e Chimoio.

Numa parada realizada 
no Comando da Unidade de 
Intervenção Rápida (UIR), 
na capital do país, que serviu 
para apresentar o vice-co-
mandante-geral, Fernando 
Tsucana,  e  partilhar as prin-
cipais incidências  do recém-
-realizado XXXI Conselho

Coordenador do Ministério 
do Intetior, Rafael disse que 
todos os comandantes de es-
quadra que não demonstrem 
resultados poderão ser subs-
tituídos.

Segundo indicou, não faz 
sentido que soem tiros e cir-
culem pessoas armadas mes-
mo nas proximidades das es-
quadras sem qualquer reacção 
ou conhecimento das autori-
dades policiais. 

Para Rafael, as Forças de 
Defesa e Segurança são as 
únicas autorizadas a portar 
e usar armas, razão pela qual 
os restantes devem pedir per-
missão para o porte e, caso não 
disponham de licença, devem 

ser detidos.
“Não podem deixar pes-

soas estranhas e sem autori-
zação manusear armas e fazer 
ralis na cara do comandante 
da esquadra, isto revela que 
não estão a exercer o poder ou 
não se fazem presentes. Por 
isso, vamos mudar e promo-
ver rotatividade dos coman-
dantes para terem experiên-
cia noutros pontos do país e, 
por conseguinte, buscarmos 
eficiência no combate aos 
raptos. Muitos, desde que fo-
ram formados nunca saíram 
da cidade de Maputo, daí que 
irão às províncias recarre-
gar as energias, dando lugar a 
outros quadros que garantam 

um combate cerrado à crimi-
nalidade”, disse Bernardino 
Rafael, não escondendo a sua 
insatisfação com o desempe-
nho dos comandantes de es-
quadras.

Em termos estatísticos, o 
comandante-geral deu a co-
nhecer que no ano passado 
foram registados 18 casos de 
rapto, na sua maioria nas cida-
des de Maputo, Matola, Beira e 
Chimoio.

“Estamos preocupados 
porque as pessoas quando são 
raptadas ficam no silêncio e 
não colaboram com a Polícia. 
Temos casos esclarecidos, mas 
é preocupante a falta de cola-
boração”, lamentou.

O TRÂNSITO na Estrada Nacional nú-
mero 14  (EN14), que liga a cidade de 
Lichinga e o distrito de Marrupa, no 
Niassa, dando acesso à província de 
Cabo Delgado, está novamente inter-
rompido, desde ontem, devido à dete-
rioração do piso, no desvio aberto sobre 
o rio Ntolange, em Chimbunila, após o
arrastamento do aqueduto, causado pe-
las chuvas na semana passada.

Para fazer o desvio, de cerca de qui-
nhentos metros, foram usados solos 
argilosos, onde estão atoladas várias 

viaturas que tentaram usar a via alter-
nativa,  impedindo o trânsito no sentido 
Lichinga-Marrupa e vice-versa.

A situação agravou-se com as chu-
vas caídas ontem. Até as primeiras ho-
ras da noite de ontem, passageiros que 
viajavam, nas carreiras interdistritais, 
se encontravam retidos, sem alternati-
vas para prosseguir a viagem, porquan-
to o caudal do rio continua elevado.

O delegado provincial da Adminis-
tração Nacional de Estradas, no Niassa, 
Oreste Zezela, confirmou que os solos 

usados não são adequados, havendo 
necessidade de se encontrar, a curto 
prazo, outras soluções alternativas sus-
tentáveis. 

O empreiteiro contratado para fazer 
as obras de colocação de novos aque-
dutos, de dimensões maiores para per-
mitir o rápido escoamento das águas do 
rio Ntolange, já se encontra posicionado 
no terreno, aguardando por uma grua 
para descarregar o material. A interven-
ção terá a duração de cerca de um mês. 

Homoíne e Maxixe
com mais água potável
MAIS de cinco mil pessoas 
da localidade de Pembe, no 
distrito de Homoíne, e do 
bairro  de Magola, no muni-
cípio da cidade da  Maxixe, 
na província de Inhambane, 
beneficiam, desde a sema-
na passada, de água potável 
como resultado da entrada 
em funcionamento de dois 
sistemas de abastecimento 
do recurso.

Os sistemas foram inau-
gurados pelo governador da 
província, Daniel Chapo, 
durante a visita de trabalho 
que efectuou a estes pontos  
da província.

O governador conside-
rou que a inauguração dos 
sistemas aumenta o número 
da população que beneficia 
de água em Inhambane, ao 
mesmo tempo que expressou 
o compromisso do seu exe-
cutivo de cumprir o manifes-
to eleitoral.

De acordo com Daniel 

Chapo, actualmente o nível 
de cobertura de abasteci-
mento de água na zona rural 
é de cerca de 72 por cento, 
mercê da construção de no-
vas infra-estruturas de pro-
vimento do recurso.

Para garantir a durabili-
dade das várias infra-estru-
turas construídas pelo gover-
no e parceiros, Chapo apelou 
aos beneficiários para a ne-
cessidade de garantir a vigi-
lância contra os malfeitores 

que vandalizam os sistemas 
de painéis solares que garan-
tem a energia para as electro-
bombas, prejudicando, desta 
forma, a sua funcionalidade, 
o que deixa milhares de pes-
soas na crise de água.

PRM quer determinação
no combate aos raptos

Comandante-geral dando instruções para maior proactividade da Polícia

Daniel Chapo inaugurou sistemas de abastecimento de água em Magola

País regista 17 positivos
e 57 recuperados da Covid-19

Trânsito novamente 
interrompido na EN14 Dois mortos por 

afogamento na Zambézia

CHOCOLATE KIT KAT

Ainda não foram detectados
lotes por retirar das prateleiras

Emirados Árabes doam 
suplementos alimentares

Detidos por vender
pontas de marfim em Tete
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MUSEUS 

POLICIA 

HOSPITAIS 

CRUZ VERMELHA

Bombeiros – 
26212222/26212260/840293051

Serviço Geral –  26213693

Hospital Central de Nampula - 
846397669/840142500

Hospital Geral de Marrere - 
872477831

Piquete Operativo – 
26213070/846019452

Piquete SERNIC – 970070547

Polícia Camarária – 846902640

1.ª Esquadra - 842261454

2.ª Esquadra - 847340320

3.ª Esquadra - 842931393

4.ª Esquadra - 843930708

5.ª Esquadra - 846730641

6.ª Esquadra - 840237233

7.ª Esquadra - 846183694

Museu Nacional de Etnolgia – 

Av. Eduardo Mondlane 

(26212129/848453536)

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA 

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

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

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

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

9ª SECÇÃO

ANÚNCIO
Faz saber que pela Nona Secção deste Tribunal correm éditos de 
trinta dias, citando Geraldo Eugénio Mahumane, com último 
endereço no Bairro de Laulane, Av. Julius Nyerere, Q. 10, casa nº 
1, nesta cidade, para, no prazo de dez (10) dias, que começa a 
correr depois de findo o dos éditos, tudo a contar da segunda 
e última publicação do respectivo anúncio, pagar ao exequente 
Bento Tomás Buce, a quantia de 380 000,00MT (trezentos e 
oitenta mil meticais), em dívida nos Autos de Acção Executiva 
para Pagamento de Quantia Certa sob Forma Ordinária nº 
07/2021/D, que por esta Secção lhe move o referido exequente, 
ou no mesmo prazo, nomear à penhora bens suficientes para 
tal pagamento e do mais que acrescer, ou deduzir a oposição 
que tiver, nos termos do artigo 812º e seguintes do C.P.C., sob 
pena de, não o fazendo, se devolver esse direito ao exequente, 
prosseguindo a execução seus termos, conforme tudo melhor 
consta do duplicado da petição inicial que se encontra à 
disposição do executado no Cartório desta Secção, podendo ser 
levantado dentro das horas normais de expediente.

Maputo, aos quinze de Fevereiro de dois mil e vinte e dois

O Ajudante de Escrivã de Direito
Augusto Armando Nhanengue

Verifiquei

A Juíza de Direito
Drª Liliana Gina dos Santos Mazalo

2010

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

 CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS DE SAÚDE DA CIDADE 

HOSPITAL GERAL JOSÉ MACAMO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Hospital Geral José Macamo convida empresas interessadas, inscritas no Cadastro Único a apresentarem propostas fechadas, para os concursos abaixo indicados.

N.º do Concurso Objecto
Modalidade/ 
validade das 

propostas

Valor do 
Caderno de 

Encargo 

Hora/data da 
entrega das 
propostas

Hora/ data da 
abertura das 

propostas

Hora/ data de 
anúncio de 

posicionamento

Garantia 
provisória

58L001251/CP/01/22 Fornecimento de combustível e lubrificantes Concurso 
Público/120dias 1.000.00MT

    9.00 horas
  16/3/2022

9.15 horas
     16/3/2022

10.00 horas
       18/3/2022 77.750,00MT

58L001251/CL/01/22

Prestação de serviços de manutenção e reparação do 
imóvel do Hospital Geral José Macamo e 10 (dez) Centros 
de Saúde da área (parte hidráulica, eléctrica, carpintaria 
e serralharia

Concurso 
Limitado/90dias 1.000.00MT

9.00 horas
7/3/2022

915 horas
7/3/2022

9.00 horas
9/3/2022 Não requerida

58L001251/CL/02/22 Prestação de serviços de segurança física ao Hospital 
Geral José Macamo

Concurso 
Limitado/90dias 1.000,00MT

10.00 horas
7/3/2022

10.15 horas
7/3/2022

10.00 horas
9/3/2022 Não requerida

58L001251/CL/03/22 Prestação de serviços de catering e aluguer de tenda 
gigante ao Hospital Geral José Macamo  

Concurso 
Limitado/90dias 1.000,00MT

11.00 horas
7/3/2022

      11.15 horas
    7/3/2022

11.00 horas
9/3/2022 Não requerida

58L001251/CL/04/22 Fornecimento de géneros alimentícios (pão) ao Hospital 
Geral José Macamo

Concurso 
Limitado/90dias 1.000,00MT

12.00 horas
7/3/2022

      12.15 horas
    7/3/2022

12.00 horas
9/3/2022 Não requerida

58L001251/CL/01/22
Prestação dos serviços de reparação, manutenção de 
reclames luminosos e montagem de sinaléticas ao 
Hospital Geral José Macamo

Concurso por 
cotações/30dias 500,00MT

9.00 horas
2/3/2022

9.15 horas
2/3/2022

9.00 horas
4/3/2022 Não requerida

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinando os documentos do concurso ou levantá-los na UGEA desta.
3. Os Documentos do Concurso poderão ser adquiridos e/ou consultados durante os dias úteis da semana, das 8.00 às 14.00 horas. O pagamento deverá ser em débito Directo na

conta: Nº 0012111000311 – Hospital Geral José Macamo, CADERNO DE ENCARGOS no Banco ABSA.
4. As propostas serão abertas em sessão pública no endereço abaixo.

Hospital Geral José Macamo
Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEA) 

1º andar-Bloco Administrativo
Av. da OUA, n.º 1033, Fax: +258 21 400177, Tel: +258 21 405292

Maputo – Moçambique

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

Maputo, Fevereiro de 2022
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DE MUGICA À CIDADE DE NAMPULA

Conduta de água custa 
130 milhões de dólares

A 
CONSTRUÇÃO de 
uma nova conduta 
adutora da barra-
gem de Mugica, no 
distrito de Monapo, 

à cidade de Nampula, tida 
como uma das soluções para 
o cíclico problema de escas-
sez de água na urbe no tempo 
seco, está orçada em 130 mi-

lhões de dólares norte-ame-
ricanos.

Segundo o director-geral 
do Fundo de Investimento e 
Património do Abastecimen-

Barragem de Mugica em Monapo poderá fornecer água à cidade de Nampula

Campanha reforça stock
de sangue no HCN
O BANCO de Sangue do Hos-
pital Central de Nampula viu 
reforçado o stock deste lí-
quido vital, com a colecta de 
60 unidades no âmbito duma 
campanha realizada na ca-
pital provincial pela Comu-
nidade Muçulmana Ismaili 
Civic.

O representante da Co-
munidade Islamili Civic em 
Nampula, Imran Modi, afir-
mou que o sangue é impor-
tante para salvar vidas huma-
nas, sendo por isso que a sua 
organização decidiu abraçar 
a causa nobre, sensibilizan-
do os seus membros e outros 
altruístas a doar este líquido 
vital.

Para além da cidade de 
Nampula, campanha do gé-
nero foi replicada em todas 
cidades capitais provinciais 
e em alguns países de África, 
onde a Ismaili Civic está re-
presentada, segundo explicou 
Imran Modi.

“Esta campanha é aberta a 
todas pessoas, independente-
mente da religião que profes-
sam”, indicou.

O chefe da equipa dos téc-
nicos de saúde no Banco de 
Sangue do Hospital Central de 
Nampula, Ussene César, enal-
teceu a iniciativa da Ismaili 
Civic, descrevendo que alguns 
pacientes internados nesta 

Um membro da Comunidade Muçulmana Ismaili Civic doando sangue

CINCO indivíduos estão encarcerados nas 
celas da Polícia da República de Moçam-
bique (PRM) na cidade de Nampula, dos 
quais dois indiciados de assassinato de 
um jovem, e os restantes de violação se-
xual e arrombamento de residências.  

Dados da PRM dão conta que os dois 
indiciados, confessos, encontravam-se 
em confraternização com a vítima e de-
pois de ingerirem álcool envolveram-se 
em pancadaria e um dos acusados terá 
espectado uma garrafa no abdómen do 

jovem falecido. A vítima foi a tempo de 
ser evacuada ao hospital para tratamen-
tos, mas não resistiu aos ferimentos, aca-
bando por perder a vida. 

Ainda nesta urbe a Polícia acusa uma 
quadrilha de violação sexual e arromba-

mento de residências. Segundo a corpo-
ração, com recursos a instrumentos con-
tundentes e cortantes, os integrantes da 
gang arrombavam residências, molesta-
vam os seus proprietários, apoderavam-
-se de valores monetários e bens, para

além da violação sexual, entre outros.
O porta-voz da PRM, Zacarias Nacu-

ti, deu a conhecer que os criminosos em 
causa estão nas celas, mercê do trabalho 
árduo da corporação em colaboração com 
a população.

Jovem morre espectado com garrafa

to de Água (FIPAG), Victor 
Tauacal, que recentemente 
visitou o sistema de furos de 
Namiteka e a barragem sobre 
o rio Monapo, a viabilização
do projecto sempre foi equa-
cionada, mas o processo está
condicionado à existência de
fundos.

Disse, entretanto, que 
neste momento decorrem 
negociações com o Gover-
no japonês para o financia-
mento do empreendimento. 
A barragem de Mugica tem 
capacidade de armazenar 30 
mil metros cúbicos do pre-
cioso líquido por dia.

A restrição no abaste-
cimento de água à cidade 
de Nampula é um problema 
crónico. Recentemente, o 
FIPAG abriu 10 furos para o 
fornecimento de água a uma 
parte da população da urbe, 
principalmente a que reside 
no bairro de Muahivire. 

Os furos têm a capacida-
de de fornecer 4 mil metros 
cúbicos por dia. Porém, dois 
foram dados como contendo 
água salobre, o que já levou 
a empresa a tomar medidas 
visando que os restantes não 
sejam contaminados.

unidade sanitária necessitam 
de transfusão de sangue para 
algumas cirurgias.

“Alguns doentes interna-
dos no hospital não têm fami-
liares para doar sangue, mas 
precisam dele. Este líquido 
que colectámos na campanha 

promovida pela Comunidade 
Muçulmana Ismaili Civic vai 
ser muito útil. Temos pessoas 
transferidas para este centro 
em estado grave, devido a 
acidentes de viação e mulhe-
res grávidas”, que precisam 
de sangue”, referiu.

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 ANA MACAVA

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de sete de Janeiro de 
dois mil e vinte e dois, exarada de folhas quarenta e dois a quarenta e três, 
do livro de notas para escrituras diversas número trezentos e sessenta e qua-
tro, traço “B”, do Segundo Cartório Notarial de Maputo, perante mim, Alcinda 
Raimundo Banguine Mazive, Conservadora e Notária Superior, em exercício no 
referido Cartório, foi celebrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por 
óbito de Ana Macava, de cinquenta anos de idade, no estado de solteira, que 
era de nacionalidade moçambicana, com última residência habitual no Bair-
ro da Matola-Gare, filha de Eduardo António Macava e de Xiloriça Francisco 
Vembane.
Que a falecida não deixou testamento ou qualquer outra disposição da sua úl-
tima.
Deixando como únicos e universais herdeiros de todos seus bens, seus filhos: 
Abílio Zacarias Alberto, Érica Adelina Zacarias, Esménia Zacarias Alberto e 
Leonoc Zacarias Alberto, solteiros, maiores, naturais de Maputo.
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 7 de Janeiro de 2022

A Notária
(Ilegível)

2011



8 Quarta-feira, 23 de Fevereiro de 2022POLÍTICA

   PUBLICIDADE

COMUNICADO
A KUHANHA, SA Sociedade Gestora do Fundo de Pensões do Banco de 
Moçambique comunica que decorre de 28 de Fevereiro a 30 de Março do 
corrente ano, o processo anual de PROVA DE VIDA, nos termos do artigo 
40 do Regulamento de Segurança Social Obrigatória dos Trabalhadores do 
Banco, aprovado pelo Decreto n.º 100/2019, de 17 de Dezembro.

Para o efeito, os trabalhadores reformados e os titulares de pensão de 
sobrevivência, munidos do Bilhete de Identidade, deverão se dirigir à 
KUHANHA, Rua Consiglieri Pedroso, número 99, em Maputo, e às Filiais do 
Banco de Moçambique da Beira, Nampula, Maxixe, Xai-Xai, Tete, Quelimane, 
Pemba e Lichinga. 

Os pensionistas descendentes, com idades compreendidas entre 18 e 25 
anos, deverão, adicionalmente, apresentar a declaração de frequência 
escolar.

Na impossibilidade de deslocação, o pensionista deverá enviar 
à KUHANHA, o certificado de vida, passado pela autoridade 
administrativa competente, sem prejuízo da possibilidade de deslocação 
ao domicílio do pensionista, para efeitos de confirmação.

Apela-se a todos pensionistas que a realizem, em tempo, por forma a evitar 
a interrupção do pagamento das pensões, por falta de efectivação da prova 
de vida.  

Maputo, aos 22 de Fevereiro de 2022

KUHANHA- Sociedade Gestora do Fundo de Pensões 
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PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Concurso REF. 006/2022 – VIATURAS – DOD

1. A JHPIEGO Mozambique convida por este meio empresas interessadas e elegíveis a
manifestarem o seu interesse na apresentação de propostas em CARTA FECHADA para
fornecimento de:

Descrição/ Especificações Quantidade

Motor 2.8 TD, Tracção 4x4, Cabina Dupla, Diesel, Caixa Manual 
6-Velocidades. Extras: Bola de Reboque Completo, Suspensão Heavy Duty, 
Mata-Boi de ferro, Tanque de Combustível Auxiliar (70L), Snorkel, Canopy 
e Faróis de Longo Alcance

2

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

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

4. O período de validade das propostas deverá ser de 90 dias, no mínimo.

5. Cadernos de encargos/informação adicional poderá ser solicitado a partir do dia
18/2/2022 até ao dia 1/3/2022, pelo email: salma.buvane@jhpiego.org

6. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo, indicando o lote(s) pelo qual
concorre com o título “006/2022 – VIATURAS - DOD” até às 15.00 horas do dia 2 de
Março de 2022, pelo que, as mesmas serão abertas em sessão reservada e dirigida por
um Comité de Avaliação interno, criado para o efeito e, este processo será regido de
acordo com as normas e procedimentos da Jhpiego Mozambique.

JHPIEGO Mozambique
Av. Armando Tivane, n.º 1608

Cell: 258 84 3123806
Maputo – Moçambique
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A 
FRELIMO, em Cabo 
Delgado, entregou 
26 toneladas de pro-
dutos alimentares 
diversos para apoiar 

as vítimas dos ataques terro-
ristas que se encontram nos 
centros de trânsito e nas áreas 
de reassentamento.

Trata-se de arroz, farinha 
de milho, açúcar, óleo ali-
mentar e feijão, para além de 

material escolar, vestuário e 
calçado, entregues na cidade 
de Pemba pelo primeiro se-
cretário do Comité Provincial 
da Frelimo em Cabo Delgado, 
José Kalime, ao governador 
Valige Tauabo.

No acto da entrega do do-
nativo, Kalime encorajou o 
Conselho Executivo Provin-
cial a continuar a trabalhar na 
materialização do plano de 

reconstrução, por ser uma 
das principais medidas de 
assistência social, político e 
económica da população, 
perante a destruição de vidas 
humanas e de infra-estrutu-
ras.

Valige Tauabo prometeu 
fazer chegar os apoios aos 
legítimos destinatários e re-
conheceu que a população 
deslocada está expectan-

te em regressar às suas zonas 
de origem, situação motiva-
da pelo impacto positivo das 
operações de perseguição e 
captura dos terroristas.

“Gostaríamos de infor-
mar que as condições estão a 
ser criadas pelo Governo para 
que as famílias possam re-
gressar às suas zonas de ori-
gem brevemente”, sossegou 
Tauabo.

A COMISSÃO Política do Mo-
vimento Democrático de Mo-
çambique (MDM) submeteu à 
mesa do Conselho nacional a 
marcação da data e local da reu-
nião do partido, na qual serão 
conhecidos os novos órgãos. 

No encontro sairão os novos 
membros da Comissão Política 
e do secretariado geral.

Para o efeito, o órgão esteve 
reunido de domingo a segun-
da-feira, na cidade da Beira, em 
Sofala, na sua 9.ª sessão ordiná-
ria com o objectivo de preparar 

o partido para as próximas elei-
ções autárquicas, provinciais e
gerais.

De acordo com a porta-voz 
do encontro, Judite Macuácua, 
o MDM vai continuar a traba-
lhar com os mesmos órgãos e
revelou que haverá mexidas
para manter a união, coesão e
estabilidade de todos os mem-
bros da base ao topo. 

“Dentre vários pontos de 
agenda, apreciamos e aprova-
mos o plano e orçamento do 
partido para o presente ano, 

remetido pelo presidente”, re-
velou Judite Macuácua, salien-
tando que depois do congresso 
que elegeu o novo presidente, o 
ambiente é saudável. 

No entanto, uma marcha 
teve lugar ontem na cidade da 
Beira para homenagear Daviz 
Simango, antigo presidente do 
partido e do município. 

A marcha, liderada pelo 
presidente do MDM, Lute-
ro Simango, partiu da sede do 
partido, no bairro da Munha-
va e foi desaguar na delegação 

ONGUESSA Lipico, que con-
corria para a sua própria su-
cessão, foi reeleito para con-
tinuar a dirigir os destinos da 
Associação dos Combatentes 
da Luta de Libertação Nacional 
(ACLLN) no distrito municipal 
KaMpfumu, na capital do país.

A eleição teve lugar ontem 
no encontro de revitalização 
das bases da associação, em 
preparação da sua participação 
na reunião nacional que vai 
anteceder o XII Congresso da 
Frelimo, marcado para Setem-
bro próximo, na província de 

Maputo. Para o efeito, cerca de 
90 membros desta organização 
social do partido no poder jun-
taram-se na sua terceira reu-
nião geral para, entre outros 
pontos, eleger o secretário.

Na sua primeira inter-
venção, depois da reeleição, 
Onguessa Lipico disse que o 
desafio passa por garantir a 
organização dos combatentes 
da sua jurisdição para melhor 
representação da agremiação 
no próximo congresso da Fre-
limo.

“Todos os que estão aqui 

são quadros do partido. Temos 
generais e membros superio-
res. São eles que serão envol-
vidos nos trabalhos de organi-
zação que estamos a fazer para 
garantir uma presença, em 
peso, dos combatentes no XII 
Congresso”, afirmou.

Presente na reunião, o se-
cretário para a área de mobili-
zação e propaganda do partido 
Frelimo no distrito KaMpfu-
mo, Issufo Mizinho, falou da 
necessidade da valorização dos 
combatentes como forma de 
preservar a história do país.

Acrescentou que, com a 
realização desta reunião, que 
tem o congresso no centro das 
atenções, a ACLLN sai renova-
da e mais fortalecida no distri-
to KaMpfumu para continuar 
a contribuir nos processos de 
desenvolvimento do país.

Além de membros da as-
sociação, estiveram presentes 
nesta reunião representações 
das organizações da Juventu-
de Moçambicana (OJM) e da 
Mulher Moçambicana (OMM), 
que também estão a preparar 
os seus congressos.

Frelimo doa alimentos
às vítimas do terrorismo

CIDADE DE MAPUTO

Lipico reeleito secretário 
da ACLLN no KaMpfumu

Combatentes querem melhor representação da ACLLN no congresso

MDM prepara-se para
indicar novos órgãos

provincial desta formação po-
lítica.

Entretanto, numa palestra 
por ocasião da passagem do 
primeiro ano da morte de Daviz 
Simango, o académico e pes-
quisador do Instituto Eleitoral 
para a Sustentabilidade, EGídio 
Guambe, disse que o MDM deve 
identificar problemas sociais e 
transformá-los em agenda pú-
blica, o que pode tornar o par-
tido numa peça fundamental 
para os moçambicanos.

Debruçando-se sobre o 
tema “Futuro do MDM em jogo 
e como herdar o legado de Da-
viz Simango”, Guambe afirmou 
que para a sua sobrevivência, o 
partido deve estar atento a to-
dos os problemas, incluindo os 
despoletados pelas plataformas 
digitais.

Salientou que, tal como 
outros partidos da oposição, 
o MDM tem a responsabilida-
de de carregar e manifestar-se
sobre todos os problemas que
preocupam a sociedade.

Guambe aponta a necessi-
dade de o partido ter a capaci-
dade de negociar com os seus 
membros no sentido de serem 
os principais promotores da 
imagem do país, dentro e fora.  

Membros do MDM marcharam ontem na Beira em homenagem a Daviz Simango
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GOVERNO DO DISTRITO DE MECULA

SECRETARIA DISTRITAL

UNIDAE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO
A Secretaria Distrital de Mecula convida empresas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao 

Estado, detentores de Alvará igual ou superior a 3ª  Classe, interessadas a apresentarem propostas em cartas fechadas para 

os concursos abaixo indicados, nos termos ao abrigo do n.º 2, 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.

N/O Obra/Objecto Modalidade
Data e Hora de Entrega 

das Propostas

Data e Hora 
de Abertura 

das 
Propostas

Custo de 
Documento do 
Concurso (MT)

Garantia 
Provisória

Local de 
Concentração

1

Fornecimento 

de produtos 

alimentares

Concurso 

Público

De: 10/3/2022

Até 10/4/2022

10.00 horas

12/4/2022

10.00 horas
1.500,00MT 10.000,00MT

Secretaria 

Distrital

2

Fornecimento de 

bens, material de 

escritório, higiene e 

limpeza para a SD

Concurso 

Público

De: 10/3/2022

Até 10/4/2022

12.00 horas

10/4/2022

12.00 horas
1.500,00MT 10.000,00MT

Secretaria 

Distrital

1. Os concorrentes interessados poderão obter informações, examinar gratuitamente os Documentos do Concurso
ou adquirí-los pela importância não rembolsável do valor na tabela acima indicado, durante as horas normais de
expediente, a partir do dia 29 de Março de 2022, no endereço abaixo indicado.

2. As propostas deverão ser entregues até à data indicada na tabela acima e publicamente abertas na presença dos
concorrentes que desejarem assistir ao acto.

3. As propostas deverão ser acompanhadas de uma garantia provisória no valor indicado na tabela acima.

4. O período de validade das propostas deverá ser de 120 dias, contados a partir da data de abertura.

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

Assinatura

(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

 PROVÍNCIA DE NAMPULA
CONSELHO EXECUTIVO PROVINCIAL

DIRECÇÃO PROVINCIAL DAS OBRAS PÚBLICAS

COMISSÃO PROVINCIAL DE ALIENAÇÃO DAS LOJAS  E CANTINAS RURAIS DE NAMPULA

AVISO Nº 01/CPALRN/2022
A Comissão Provincial de Alienação das Lojas Rurais faz saber que em conformidade com o disposto no artigo 

7 do Diploma Ministerial n.º 81/2008, de 24 de Setembro, os requerentes abaixo discriminados apresentaram 

junto desta Comissão, pedidos para compra dos imóveis de que são inquilinos, convidando os cidadãos a 

denunciarem quaisquer irregularidades que possam existir nos processos referidos neste Aviso, num prazo 

de 30 (trinta) dias, a partir da data da sua fixação.

N° Nome Posto Adm/Localidade Distrito

01 Lino Manuel Piedade Ferrão Chalaua Moma

02 Fosia Banú Ibraimo Nanhupo Rio Mogovolas

03 Inayat Ibraimo Mecubúri-Sede Mecubúri

04 Sumeia Ismail Ibraimo Meconta-Estação Meconta

05 Zeinul Ismail Fatima Ibraimo Calipo-Sede Mogovolas

Nampula, aos 7 de Fevereiro de 2022

O CHEFE DA COMISSÃO

Silvino Moreno

Direcção Provincial das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos – Nampula

Av. 25 de Setembro, n° 80, Telefax: 26213580

Email:dpophrh.npl@gmail.com/secdophnpl@tdm.co.mz
69

A DAI, uma empresa de consultoria de desenvolvimento global está a implementar o projecto 

intitulado Programa para o Fortalecimento da Governação Local (LOGOS) financiado 
pela USAID. O Projecto LOGOS visa envolver as instituições governamentais subnacionais 

seleccionadas (provinciais, distritais e municipais) no fortalecimento da sua eficácia, 
transparência e prestação de contas para melhorar a prestação de serviços nos sectores da 

saúde, educação e água/saneamento em áreas geográficas específicas em Moçambique.  É 
neste contexto que a DAI pretende recrutar imediatamente candidatos qualificados para as 
vagas abaixo mencionadas: 

• Especialista em Gestão de Finanças Públicas (Nampula)

• Gestor Provincial de Programa (Cabo Delgado)

 Os candidatos interessados poderão obter os termos de referência a partir do endereço 

https://fs23.formsite.com/OLJTgx/ijmjkq1crj/index.html?1643910607252 e poderão 

submeter os seus CVs em Inglês até ao dia 25 de Fevereiro para o 

logosrecruitment@dai.com ou online. 

 Nota: Apenas os candidatos pré-seleccionados serão contactados.
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OS jovens são chamados a 
apresentarem projectos de de-
senvolvimento que poderão ser 
financiados através de diferen-
tes mecanismos disponibiliza-
dos pelo Governo.

A exortação foi feita se-
gunda-feira última pelo Secre-
tário do Estado da Juventude 
e Emprego (SEJE), Oswaldo 
Petersburgo, na abertura da 
II Reunião de Planificação e 
Coordenação do Conselho Na-
cional da Juventude (CNJ) que 
teve lugar na província de 
Maputo. Petersburgo disse no 
encontro que os jovens devem 
fazer parte da solução e não 
ficarem à espera que alguém 
faça tudo para eles, pois o Go-
verno está de braços abertos 
para acolher ideias conducen-
tes ao desenvolvimento. “Está 
na hora de agir”, disse Peters-
burgo.

De acordo com o gover-
nante, para que os jovens se 
tornem verdadeiros homens do 
amanhã, o Governo, através da 
SEJE, compromete-se a apoiar 
na promoção e fortalecimento 
de grupos juvenis, através da 
assinatura de contratos-pro-
grama, apoio institucional e 
outras medidas concretas.

“Acabamos de testemu-
nhar a assinatura de contrato-
-programa entre o Instituto
Nacional da Juventude e o
Conselho Nacional da Juventu-

A 
ORGANIZAÇÃO das 
Nações Unidas (ONU) 
renovou o compro-
misso de apoiar os es-
forços de Moçambique 

no combate ao terrorismo e na 
restauração da paz duradoira, 
para o cumprimento dos Ob-
jectivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS).

O facto foi reiterado on-
tem, em Maputo, pela coorde-
nadora residente da ONU em 
Moçambique, Myrta Kaulard, 
na abertura o ciclo de confe-
rências de promoção do de-
senvolvimento sustentável, 
através do reforço da coopera-
ção civil-militar.

Trata-se de uma iniciativa 
do Centro de Análise Estraté-
gica (CAE) da Comunidade dos 
Países de Língua Portugue-
sa (CPLP), em parceria com a 
Missão de Formação Militar da 
União Europeia em Moçambi-
que (EUTM MOZ, sigla ingle-
sa).

O ciclo de conferências visa 

promover o debate e a partilha 
de experiências entre peritos 
militares e civis, nacionais e 
internacionais, sobre a temáti-
ca da cooperação no âmbito do 
desenvolvimento sustentável, 
contribuindo para o reforço 
dos laços de colaboração entre 
as entidades militares e civis 
na implementação dos ODS da 
Agenda 2030 das Nações Uni-
das.

Myrta Kaulard afirmou que 
é pretensão da ONU apoiar 
os esforços de Moçambique 
e seus parceiros no combate 
ao terrorismo, como forma de 
contribuir para o cumprimen-
to da Agenda 2030, restauran-
do a paz para promover o de-
senvolvimento.

A gestora lembrou que a 
implementação de uma agenda 
de desenvolvimento susten-
tável requer uma intervenção 
colectiva, visando fortalecer os 
laços de cooperação com uma 
visão de longo prazo.

“A cooperação entre Mo-

çambique e a EUTM MOZ é 
um exemplo de promoção de 
parcerias para um desenvol-
vimento sustentável que per-
mita as pessoas viverem em 
ambiente de paz e o Governo 
trabalhar para cumprir estas 
metas”, disse.

Para permitir um debate 
orientado para cada um dos 
17 ODS, o ciclo de conferên-
cias CAE/CPLP – EUTM MOZ 
será constituído por 17 edições 
a decorrerem durante os dois 
anos do mandato da missão da 
União Europeia.

A primeira sessão deste 
ciclo, realizada ontem, subor-
dinou-se ao 17.º ODS, “Parce-
rias para a Implementação dos 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da Agenda 2030 
das Nações Unidas”.

O encontro contou com 
a presença de representantes 
dos ministérios de Economia e 
Finanças, Defesa Nacional e do 
Interior, bem como do Progra-
ma das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), do 
CAE/CPLP e da EUTM MOZ.

Sobre esta questão, o co-
mandante da EUTM MOZ, o 
Brigadeiro Nuno Lemos Pires, 
destacou o compromisso com 
que tem estado a decorrer a 
missão de formação das Forças 
Armadas de Defesa de Moçam-
bique (FADM), realçando a en-
trega das partes envolvidas no 
processo.

Trata-se de uma missão 
que visa capacitar, num pra-
zo de dois anos, 1100 homens 
das forças especiais, dos fuzi-
leiros e da Força Aérea de Mo-
çambique, de forma a estarem 
melhor capacitados para uma 
reacção rápida às ameaças ter-
roristas no país.

A formação inclui trans-
missão de conhecimentos e tá-
ticas de reacção, bem como de 
mecanismos para a promoção e 
respeito dos direitos humanos, 
particularmente das mulheres 
e crianças, bem como apoio em 
material não letal.

COMBATE AO TERRORISMO

ONU renova 
compromisso de apoiar 
esforços de Moçambique

Formação das FADM pela UE é exemplo de parceria para a implementação dos ODS

fo
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DESENVOLVIMENTO DO PAÍS

Jovens devem fazer 
parte de solução

Participantes da II reunião de planificação do CNJ

de para o desembolso de cinco 
milhões de meticais para apoiar 
a operacionalização dos traba-
lhos do CNJ, enquanto interlo-
cutor válido entre o Governo e 
o associativismo juvenil”, disse
Petersburgo.

Por seu turno, a presidente 
do CNJ, Emília Chambal, dis-
se que os jovens se mostram 
preparados para fazer parte 
de solução dos problemas do 

país, realçando que não há es-
paço para reclamar, mas sim 
para trazer ideias inovadoras e 
proactivas.

“A juventude, neste mo-
mento, está bem no que diz 
respeito à participação no 
desenvolvimento do país, 
mas precisa de fazer um pou-
co mais”, considerou Emília 
Chambal.

Destacou que o Conselho 

Nacional da Juventude está 
neste momento a fazer vários 
trabalhos de sensibilização, 
palestras e incentivar os jovens 
a não se meter no mundo de 
drogas e do terrorismo, mas 
sim abraçar projectos de de-
senvolvimento.

O encontro decorreu sob o 
lema “Planificação para tornar 
a Juventude a Faixa mais Parti-
cipativa do País”. 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

INSTITUTO DE CEREAIS DE MOÇAMBIUQE, IP
DEPARTAMENTO DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO LIMITADO

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

Nº do Concurso
Objecto do

Concurso

Modalidade 

de

Contratação

Data e 
hora-

limite de 
entrega de 
Propostas

Data e 
hora-limite 
de abertura 

das 
Propostas

01/ICM, IP/DG/
DA/2022

Reabilitação do tecto 
do armazém do 

ICM, IP no Distrito 
de Gurué/Lioma na 

Província da Zambézia

Concurso

Limitado

28/3/2022

10.00 horas

28/3/2022

10.15 horas

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

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

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

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

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

Maputo, aos 21 de Fevereiro de 2022

A Autoridade Competente
(Assinatura Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS 
DE REPRESENTAÇÃO DO 
ESTADO NA CIDADE DE 

MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E 

TRABALHO
TERCEIRA CONSERVATÓRIA 

DO REGISTO CIVIL COM 
FUNÇÕES NOTARIAIS

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO 

DE SALOMÃO SENETE

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura 
outorgada no dia vinte e 
oito de Janeiro de dois mil 
e vinte e dois, lavrada de 
folhas vinte e três a vinte e 
quatro, do livro de notas para 
escrituras diversas número 
quarenta e um “B”, da Terceira 
Conservatória do Registo 
Civil com Funções Notariais, 
perante mim, EDMA HELENA 
TCHAMO MADEIRA, licenciada 
em Direito, Conservadora e 
Notária Superior, em exercício 
nesta Conservatória, foi 
lavrada uma Escritura de 
Habilitação de Herdeiros por 
óbito de SALOMÃO SENETE, 
de setenta e sete anos de idade, 
natural de Zavala, no estado 
que era de solteiro, com última 
residência habitual no Bairro 
de Malhazine, filho de Senete 
Quissico e de Celina Chibiengo, 
sem ter deixado testamento ou 
qualquer outra disposição da 
sua última vontade.
Que o falecido deixou como 
únicas e universais herdeiras 
dos seus bens, suas filhas: 
ALZIRA SALOMÃO SENETE, 
EUGÉNIA SALOMÃO
MATIMBE, ARGENTINA 
SALOMÃO MATIMBE e 
ADÉLIA SALOMÃO MATIMBE, 
solteiras, maiores, todas 
naturais de Maputo, onde 
residem.
Que não existem outras 
pessoas que segundo a lei 
prefiram às declaradas 
herdeiras ou com elas possam 
concorrer a esta sucessão.
Que da herança fazem parte 
bens móveis e imóveis.

Está Conforme
1996
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A energia está a 
reinventar-se. 
E nós também!

Total está a 
transformar-se 
e a tornar-se 
TotalEnergies
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ANÚNCIO DO CONCURSO REF N.º COP21/024/LOG-MPT

FGH, ONG Internacional sem fins lucrativos que opera no ramo da saúde na 
Província da Zambézia pretende adquirir os serviços abaixo discriminados:  

Contrato de Fornecimento de Recargas de Telefonia Móvel

Os interessados poderão obter os Termos de Referência detalhados de 
maneira gratuita até 11.00 horas do dia 25 de Fevereiro de 2022, 
solicitando através de email: aprovisionamento.mpt@fgh.org.mz
O assunto do email deve ser o seguinte código FGH-024

As propostas completas deverão ser entregues em envelopes selados até 
às 11.00 horas do dia 3 de Março 2022, nos endereços indicados nos 
Termos de Referência do concurso. 

1646

República de Moçambique
____________

PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA
PROCURADORIA DA CIDADE DE MAPUTO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA)

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Nos termos do nº 2 do Art. 84 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de 
Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 15/2010, de 24 de Maio, comunica-se que foram Adjudicadas as seguintes empresas, de 
acordo com o seguinte:

Nº de Concurso Objecto Empresa Vencedora Valor

01/UGEA/
PRCM/2022 Fornecimento de cartões para Portagem da Matola TRAC 50.000.00MT

02/UGEA/
PRCM/2022 Fornecimento de agendas LIZO DESIGN, LDA 34.479,00MT

03/UGEA/
PRCM/2022

Fornecimento de cartões de portagens da Costa do 
Sol, Zintava, Michafutene e Matola Gare REVIMOS 206.100.00MT

04/UGEA/PRM/2022 Aquisição de acessórios para reparação e 
manutenção de equipamentos informáticos QUENHAS, LDA

129.905.10MT
40.394.25MT

05/UGEA/
PRCM/2222 Envio de Cartas Precatórias às Províncias CORREIOS DE 

MOÇAMBIQUE
60.000.00MT

06/UGEA/PCM/2022 Para efeitos de publicações SOCIEDADE DO NOTÍCIAS 80.000.00MT

07/UGEA/PCM/2022 Fornecimento de lanches e almoços LIASSE SERVIÇOS 243.260,00 MT

08/UGEA/
PRCM/2022 Para fornecimento de rede da internet TVCABO MAIO 200.000.00MT

Maputo,  Fevereiro de 2022
A Autoridade Competente
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_______________

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL DE GAZA
DEPARTAMENTO DAS AQUISIÇÕES

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

Ordem Nº de Concurso Objecto de Concurso Modalidade

Data e Hora 
de entrega de 

documentos de 
qualificação 

Data e Hora de 
Abertura das 

propostas

Data de 
Pronunciamento 

do 
Posicionamento

Validade 
das 

propostas

01 11J000041/CL/0001/
/2022 Prestação de serviços de segurança estática Limitado 10/3/2022

 às 8.15 horas
10/3/2022

 às  8.45 horas
16/3/2022 

às 8.00 horas 90 dias

02 11J000041/CL/0002/
/2022 Fornecimento de géneros alimentícios Limitado 10/3/2022

 às  9.15 horas
10/3/2022 

às 9.30 horas
16/3/2022

 às 8.30 horas 90 dias

03 11J000041/CL/0003
/2022 Prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas Limitado 10/3/2022

 às 10.15 horas
10/3/2022 

às 10.30 horas
16/3/2022

 às 9.00 horas 90 dias

04 11J000041/CL/0004/
/2022

Prestação de serviços manutenção e reparação de 
aparelhos de ar-condicionado Limitado 10/3/2022 

às 11.15 horas
10/3/2022

 às 11.30 horas
16/3/2022 

às 9.30 horas 90 dias

05 11J000041/CL/0005/
/2022

Prestação de serviços de 
manutenção e reparação de viaturas Limitado 10/3/2022 

às  12.15 horas
10/3/2022

 às 12.30 horas 
16/3/2022

 às 10.30 horas 90 dias

06 11J000041/CL/0006/
/2022

Prestação de serviços de manutenção e reparação de bens 
e imóveis Limitado 11/3/2022 

às 8.15 horas
11/03/2022 
às 8.30 horas

16/3/2022
 às 11.30 horas 90 dias

07 11J000041/CL/0007/
/2022

Prestação de serviços de manutenção e reparação da rede 
eléctrica Limitado 11/3/2022 

às 10.15 horas
11/3/2022 

às 10.30 horas
17/3/2022 

às 8.30 horas 90 dias

08 11J000041/CL/0008/
/2022 Fornecimento de toner Limitado 11/3/2022

às 11.15 horas
11/3/2022

às 11.30 horas
17/3/2022

às 9.45 horas 90 dias

09 11J000041/CL/0009/
/2022 Aquisição de material de escritório Limitado 14/3/2022 

às  8.15 horas
14/3/2022

às 8.30 horas 
17/3/2022 

às 10.30 horas 90 dias

10 11J000041/CL/0010/
/2022 Prestação de serviços de limpeza e jardinagem Limitado 14/3/2022 

às  10.15 horas
14/3/2022

 às 10.30 horas
17/3/2022 

às 10.30 horas 90 dias

10 11J000041/PD/0001/
/2022

Prestação de serviços de manutenção e reparação da água 
e esgoto

Pequena 
Dimensão

14/3/2022 
às 11.30 horas

14/3/2022
 às11.45 horas

17/3/2022 
às 11.30 horas 90 dias

11
11J000041/PD/0002/

/2022 Prestação de serviços de aluguer de viaturas Pequena 
Dimensão

15/3/2022
 às 9.15 horas

15/3/2022
 às 9.30 horas

18/3/2022 
às 8.30 horas 90 dias

12 11J000041/PD/0003/
/2022

Prestação de serviços de manutenção e reparação de 
cortinado

Pequena 
Dimensão

15/3/2022
às 10.15 horas

15/3/2022
 às 10.30 horas

18/3/2022
 às 9.30 horas 90 dias

13
11J000041/PD/0004/

/2022 Aquisição de camisetes e capulanas Pequena 
Dimensão

15/3/2022 
às  11.15 horas

15/3/2022
 às 11.30 horas

18/3/2022
 às 10.30 horas 90 dias

14
11J000041/CC/0001/

/2022 Aquisição de uniforme para motoristas Concurso por 
Cotação 

4/3/2022 
às 8.15 horas

4/3/2022 
às 8.30 horas

7/3/202
 às 8.30 horas 90 dias

15 11J000041/CC/0002/
/2022 Prestação de serviços de transporte de expediente Concurso por 

Cotação 
4/3/2022 

às 9.15 horas
4/3/2022 

às 9.30 horas
7/3/2022

 às9.30 horas 90 dias

16
11J000041/CC/0003/

/2022 Prestação de serviços de lavandaria Concurso por 
Cotação

4/3/2022 
às 10.15 horas

4/3/2022 
às 10.30 horas

7/3/2022
 às 10.30 horas 90 dias

18 11J000041/CC/0004
/2022 Aquisição de material de higiene e limpeza Concurso por 

Cotação
4/3/2022 

às 11.15 horas
4/3/2022

 às 11.30 horas
7/3/2022

 às 11.30 horas 90 dias

19 11J000041/CC/0005/
/2022

Prestação de serviços de manutenção da máquina de 
identificação biométrica

Concurso por 
Cotação

4/3/2022 
às 12.15 horas

4/3/2022                              
às 12.30 horas

7/3/2022 
às 12.30 horas 90 dias

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos de concurso ou adquirí-los, no DA do Tribunal Administrativo da Província de Gaza, sito 
no Bairro Chinunguine “B”, próximo da Escola Técnica, zona 4-L511, Rua da Praia de Xai- Xai, porta nº 547, Q/B, entre às 8.00 e 15.30 horas, pela importância não reembolsável 
de 500,00MT (quinhentos meticais) para o Concurso Limitado e 200,00MT (duzentos meticais), para o Concurso de Pequena Dimensão, que deve ser depositada na Conta: 
0343401147 –Tribunal AP Gaza do BIM, Telefone: 870105054.

Para o Concurso por Cotação os termos de referência estão disponíveis sem pagamento de nenhuma taxa adicional.

As propostas deverão ser entregues no endereço supracitado e as mesmas serão abertas, na Sala de Sessões do Tribunal Administrativo Provincial de Gaza, em sessão pública, na 
presença dos concorrentes que desejarem comparecer.  

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

Xai –Xai, Fevereiro de 2022
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REPÚBLICA DE MOÇAM-
BIQUE

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 
ASSUNTOS CONSTITUCIONA-

IS E RELIGIOSOS
PRIMEIRO CARTÓRIO NO-

TARIAL DA BEIRA

HABILITAÇÃO 
NOTARIAL POR ÓBITO 
DE DIONÍSIO MANUEL 

CIPRIANO

Certifico, para efeitos de publi-
cação, que por escritura do dia 
quatro de Janeiro de dois mil e 
vinte e dois, lavrada de folhas 
noventa e três a folhas noventa 
e quatro, no livro de escrituras 
diversas número oitenta e três, 
a cargo de FERNANDA RAZO 
JOÃO, Notária Superior, em ple-
no exercício de funções notar-
ias, foi celebrada uma Escritura 
de Habilitação Notarial por óbi-
to de DIONÍSIO MANUEL CIP-
RIANO, falecido no dia dezas-
seis de Novembro de dois mil e 
vinte e um, em Dondo, provín-
cia de Sofala, onde teve o seu úl-
timo domicílio, que em vida era 
natural de Luabo, província da 
Zambézia, o qual se encontrava 
no estado de solteiro.
Mais certifico que na referi-
da escritura foram declarados 
como únicos e universais her-
deiros, seus filhos: INÊS DI-
ONÍSIO MANUEL CIPRIANO, 
LUÍSA DIONÍSIO MANUEL 
CIPRIANO, TOMÁS DIONÍSIO 
MANUEL CIPRIANO, CÂNDIDA 
DIONÍSIO MANUEL CIPRIANO, 
DINO MANUEL CIPRIANO e 
MANUEL DIONÍSIO CIPRIANO, 
todos menores de idade, natu-
rais de Dondo, onde residem.

Está Conforme

Primeiro Cartório Notarial 
da Beira, aos 10 de Janeiro de 

2022
A Notária Superior

Fernanda Razo João
33

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 CARLOS NURO ABDUL 
REMANE

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura de dezoito de 
Fevereiro de dois mil e vinte e dois, 
exarada de folhas sessenta e um a 
sessenta e dois, do livro de notas 
para escrituras diversas número 
trezentos e sessenta e quatro, traço 
“B”, do Segundo Cartório Notarial 
de Maputo, perante mim, DANILO 
MOMEDE BAY, Conservador e 
Notário Superior, em exercício no 
referido Cartório, foi celebrada 
uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de CARLOS 
NURO ABDUL REMANE, de 
sessenta e dois anos de idade, no 
estado de casado, sob o regime de 
comunhão de bens adquiridos com 
Sofia Osmane Abdul Remane, que 
era de nacionalidade moçambicana, 
com última residência habitual no 
Bairro das Mahotas, filho de Abdul 
Remane e de Ruquia.
Que o falecido não deixou 
testamento ou qualquer outra 
disposição da sua última. Deixando 
como únicos e universais herdeiros 
de todos seus bens, sua esposa 
SOFIA OSMANE ABDUL REMANE, 
viúva, que ocupa em simultâneo 
a posição de meeira e seus 
filhos: MOHAMED SAID ABDUL 
REMANE, SHAMIR KHALED 
ABDUL REMANE, solteiros, 
maiores, AYAT OSMANE ABDUL 
REMANE, casada sob o regime 
de adquiridos com Jaime Titos 
Come e RAQUI OSMANE ABDUL 
REMANE, casado sob o regime 
de comunhão geral de bens com 
Aziza Abdul Remane, naturais de 
Maputo.
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 22 de Fevereiro de 
2022

A Notária
(Ilegível) 2002

AVISO
O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos 
do artigo 27 do Regulamento da Lei de Minas em vigor, 
aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro 
correm éditos de 30 (trinta) dias, a contar da segunda 
publicação no Jornal “Notícias”, chamando a quem se 
julgue com direito a opor-se que seja atribuída a Licença 
de Prospecção e Pesquisa número 10888L para Ouro 
e Minerais Associados, no distrito de Mutarara, na 
província de Tete, a favor da requerente ADHARA, SA, 
com as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 - 16   31   30,00 34   21   30,00

2 - 16   31   30,00 34   31   30,00

3 - 16   34   40,00 34   31   30,00

4 - 16   34   40,00 34   29   40,00

5 - 16   37    0,00 34   29   40,00

6 - 16   37    0,00 34   21   30,00

Maputo, aos 18/2/2022

O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano

(Geólogo)

2000
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UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES
UGEA

ANÚNCIO DE CONCURSOS

N/O Nº do Concurso
Objecto 

de contratação

Data e hora 
da entrega 

das 
propostas

Data e hora 
da abertura 

das 
propostas

Garantia 
provisória 

(MT)

1

Concurso Público 

nº 01/EMTPM/

UGEA/2022

Contratação de 

uma empresa 

para elaboração 

do Projecto 

Arquitetónico de 

Rentabilização 

do Parque 3 

e elaboração 

de Termos 

de referência 

para posterior 

Contratação de 

um Parceiro 

Estratégico de 

Negócio à luz das 

Parcerias Público 

Privadas

17/3/2022

10.00 horas

17/13/2022

10.15 horas
10.000,00

2

Concurso Público 

nº 02/EMTPM/

UGEA/2022

Fornecimento de 

Viaturas Mistas 

para o Distrito 

Municipal de 

KaNyaca:

Lote I – 2 (duas) 
Viaturas mistas 
para KaNyaca

 Lote II – 2 (dois) 

Atrelados para 

bagagens em 

KaNyaca

18/3/2022

10.00 horas
18/3/2022

10.15 horas

Lote I – 

50.000MT

Lote II – 

15.000MT

1. A Empresa Municipal de Transporte Rodoviário de Maputo, EP (EMTPM, EP) convida

a todas empresas nacionais e estrangeiras elegíveis, interessadas a apresentarem

propostas escritas e fechadas para o fornecimento do seguinte:

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

deverão ser acompanhadas de uma garantia provisória válida por 120 dias, contados

igualmente da data da abertura das propostas, devendo ser dirigidas à EMTPM, EP,

conforme a tabela acima.

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos

do concurso ou adquirí-los a partir do dia 25 de Fevereiro de 2022, na sede da
empresa, entre 7.30 e 15.30 horas, sita na Av. Filipe Samuel Magaia nº 1481, Caixa Postal 

1060, no Gabinete da UGEA, mediante o pagamento de uma quantia não reembolsável

de 1.500,00MT (mil e quinhentos meticais). O pagamento deverá ser efectuado via

depósito bancário na conta abaixo indicada:

4. A visita às instalações realizar-se-á num único dia, 1/3/2022, para o Concurso número

01/EMTPM/UGEA/2022 e a concentração será junto à Recepção da empresa, pelas
9.00 horas.

5. Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras

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

Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.

Maputo, aos 23 de Fevereiro de 2022

A Administração

(Ilegível)
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A BNBC – Recrutamento e Selecção, sediada em Nampula pretende recrutar um (1) Mecânico-Chefe, (1) Motorista 
de Basculante e (1) Operador de Escavadeira, para um cliente “Mineradora de médio porte” que opera na província de 

Nampula, no distrito de Moma.

TAREFAS:

1. MECÂNICO CHEFE
O mecânico-chefe será responsável pelo diagnóstico, manutenção e reparação de todos equipamentos nas instalações da 

mineradora;

Será também responsável pela aquisição e substituição das peças; será responsável de manter actualizado o cadastro de 

fornecedores nacionais e internacionais, de modo a garantir a qualidade desejada das peças solicitadas e assegurar que 

as peças sejam montadas. Terá a responsabilidade de supervisionar uma equipa composta por dois mecânicos júniores.

2. MOTORISTA DE BASCULANTE
O motorista será responsável por transportar materiais e produtos para diversos pontos. Elaborar relatórios de viagem 

e rota. Efectuar a prestação de contas das despesas efectuadas com o veículo, zelar pela conservação e segurança dos 

veículos, providenciando limpeza, ajustes e pequenos reparos.

3. OPERADOR DE ESCAVADEIRA
O Operador de Escavadeira será responsável pela escavação, movimentação de terra, utilizando equipamentos pesados de 

forma segura; verificar o estado dos equipamentos, implementar medidas de segurança, e remoção de detritos, aquisição e 
reposição das peças sobressalentes correctas em coordenação com a direcção. Também irá trabalhar directamente com os 

fornecedores locais e internacionais para garantir a qualidade nas aquisições das peças.

RESPONSABILIDADES
1. Mecânico Chefe
 Diagnosticar e solucionar todas avarias dos equipamentos;

 Manutenção, reparação e testagem dos equipamentos;

 Montar ou instalar equipamentos em conformidade com as especificações dos fabricantes;
 Planificar e elaborar relatórios de todas actividades executadas de manutenções semanais, mensais e anuais;
 Gerir fornecedores e estoque de peças sobressalentes;

 Supervisionar os mecânicos júniores para garantir a manutenção diária e semanal dos equipamentos;

 Auxiliar no processo de aquisição de novos equipamentos para a empresa.

2. Operador de Escavadeira
 Operar escavadeiras da empresa conforme as normas da mina;

 Cumprir os requisitos ambientais e de segurança do trabalho.

 Trabalhar em colaboração com a direcção e fornecedores; pesquisar, solicitar e manter o estoque de peças

sobresselentes;

 Comunicar à direcção semanalmente todos os serviços executados e possíveis constrangimentos;

 Auxiliar no processo de procurement.

Relação de equipamentos da empresa:
 Gerador Agg– ano de fabrico 2018 – modelo C44D5A

 CAT_928G (carregador frontal) – ano de fabrico 2003 – modelo 928G

 CX_300 (Escavadeira) – ano de fabrico 2019 – modelo CX300C

 CX_210 (Escavadeira) – ano de fabrico 2009 – modelo CX210B

 Grupel_Gerador – ano de fabrico 2010 – modelo 20016122

 Howo_1 (caminhão basculante) – ano de fabrico 2018 – modelo Sinotruk HOWO / 6×4 Tipper Truk

 Howo_2 (caminhão basculante) – ano de fabrico 2018 – modelo Sinotruk HOWO / 6×4 Tipper Truk

 Komatsu_WB_93_R2 (Escavadeira) – ano de fabrico 2009 – modelo WB93R2

 Massey_Ferguson (tractor) – ano de fabrico 2004 – modelo 440

 Powerstar_2628 (caminhão basculante) – ano de fabrico 2016 – modelo 2628

 SDLG (carregador frontal) – ano de fabrico 2018 – modelo L953F

 UD_440 (caminhão basculante) – ano de fabrico 2012 – modelo T18012712

 Volvo Penta_– 2014 – modelo TAD1344GE

 Toyota_Hilux_099 – ano de fabrico 2011 – modelo 3.0CD

 Toyota_Hilux_601 – ano de fabrico 2011 – modelo 3.0CD

 Toyota Hilux_148 – ano de fabrico 2017

 Toyota Legend 819 – Ano de fabrico 2014

REQUISITOS
1. MECÂNICO CHEFE
 Experiência comprovada na manutenção e reparação de equipamentos;

 Experiência no uso de Carregadores frontais, escavadeiras e caminhões basculantes;

 Possuir cursos da Caterpillar ou do CASE constitui uma vantagem;

 No mínimo 3 (três) anos de experiência em manutenção de veículos e equipamentos;

 Fluência em Português, Inglês é uma vantagem;

 Residir na área mineira por um período mínimo de cinco (5) meses de cada vez.

 Espírito de trabalho em equipa;

 Domínio de informática na óptica de utilizador (e-mail e Excel);

 Capacidade de trabalhar sob pressão de forma autônoma, capacidade de criar políticas de higiene e segurança no

trabalho;

 Experiência comprovadas com máquinas Caterpillar e CASE, constitui é uma grande vantagem.

2. MOTORISTA DE BASCULANTE
 Carta de Condução apropriada para conduzir o Veículo;

 Experiência profissional comprovada;
 Nível médio Profissional ou equivalente para Operar máquinas pesadas e conhecimentos de sinalização de estrada;
 Disponibilidade imediata;

 Alto grau de responsabilidade e dinamismo;

 Capacidade de trabalhar sob pressão;

 Espírito de equipa, de alcance de metas e Integridade profissional.

3. OPERADOR DE ESCAVADEIRA
 Carta de Condução apropriada para operar escavadeiras em Moçambique;

 Preferencialmente ter certificado ou curso técnico concluído para operar máquinas pesadas ou escavadeiras;
 Cursos da Caterpillar ou CASE especificamente constituem uma vantagem;
 Fluente me português, Inglês é uma vantagem;

 Disponibilidade de residir em Mavuco em tempo integral por um mínimo de 5 meses de cada vez e/ou residir nos 

arredores da Mina.

NB: Direito a alojamento e alimentação.

EXIGÊNCIAS
 Curriculum Vitae; Carta de Apresentação; Cópia do B.I;

PROCESSO DE CANDIDATURA
Email: rhnpl@bnbc.co.mz
Validade: 2/3/2022
Local: Nampula
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Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e cinco de Janeiro de dois 
mil e vinte e dois, exarada de folhas quarenta e nove verso a cinquenta, do livro de notas 
para escrituras diversas número trezentos e sessenta e quatro, traço “B”, do Segundo 
Cartório Notarial de Maputo, perante mim, DANILO MOMEDE BAY, Conservador e Notário 
Superior, em exercício no referido Cartório, foi celebrada uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de HERCULANO JÚLIO DOCE, de sessenta anos de idade, no estado de 
solteiro, que era natural de Maxixe, de nacionalidade moçambicana, com última residência 
habitual no Bairro do Aeroporto, filho de Júlio Nhanata e de Nhachala Chapo.
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: LEONEL 
HERCULANO MERU DOCe, solteiro, maior, FÁTIMA MERÚ MUSSAGY DOCE MULEWA, 

casada com Martinho Filipe Mulewa, FLÁVIO HERCULANO DECE, solteiro, maior, 
ALCINDA MERÚ MUSSAGY DOCE, solteira, maior e OTÍLIA MERÚ MUSSAGY DOCE, 
solteira, maior, naturais de Maputo.
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 26 de Janeiro de 2022

A Notária 
(Ilegível)

1994

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 HERCULANO JÚLIO DOCE
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O NOTÍCIAS DEDICA 
DIARIAMENTE UMA PÁGINA

À CIDADE DA BEIRA

SAIBA O QUE ACONTECE 
NO SEU MUNICÍPIO

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

ADQUIRA O SEU JORNAL
NO PONTO DE VENDA

MAIS PRÓXIMO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DE NAMPULA
CONSELHO EXECUTIVO PROVINCIAL

DIRECÇÃO PROVINCIAL DA JUVENTUDE, EMPREGO E DESPORTO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS

1. A Direcção Provincial da Juventude, Emprego e Desporto de Nampula convida pessoas colectivas ou singulares, micro, pequenas e 
médias empresas inscritas no Cadastro Único de Empreiteiros de Obras Públicas, Fornecedores de Bens e Serviços a apresentarem 
propostas fechadas para os concursos discriminados na tabela abaixo:

No de Concurso Modalidade Objecto do Concurso

Documentos de Qualificação e 
Propostas

Prazo de entrega Prazo de Abertura

01/DPJEDN/UGEA/2022
Concurso 
Público

Aquisição de mobiliário de escritório
8/3/2022

9.00 às 9.30 horas
8/3/2022

9.40 às 10.40 horas

03/DPJEDN/UGEA/2022
Concurso 
Público

Aquisição de material e equipamento 
informático

8/3/2022
9.00 às 9.30 horas

8/3/2022
9.40 às 10.40 horas

05/DPJEDN/UGEA/2022
Concurso 
Público

Abertura de campos terraplanados
8/3/2022

9.00 às 9.30 horas
8/3/2022

9.40 às 10.40 horas

06/DPJEDN/UGEA/2022
Concurso 
Público

Aquisição de kits diversos
8/3/2022

9.00 às 9.30 horas
8/3/2022

9.40 às 10.40 horas

07/DPJEDN/UGEA/2022
Concurso 
Público

Aquisição de material e equipamento 
desportivo

8/3/2022
13.30 às 14.00 horas

8/3/2022
14.00 às 15.00 horas

08/DPJEDN/UGEA/2022
Concurso 
Público

Fornecimento de serviços gráficos 8/3/2022
13.30 às 14.00 horas

8/3/2022
14.00 às 15.00 horas

09/UGEA/DPJEDN/2022
Concurso 
Público

Fornecimento de serviços de catering  
8/3/2022

13.30 às 14.00 horas
8/3/2022

14.00 às 15.00 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou levantá-los na Direcção
Provincial da Juventude, Emprego e Desporto, sita na DPJEDN- Av. do Trabalho, nº 3508, Edifício do Governo, R/C Esquerdo, 
email: dpjednpl@gmail.com, facebook: dpjednpl@gmail.com, pela importância não restituível de 1000,00MT (mil meticais)
para Concurso Público.

3. O prazo de validade das propostas é de 45 dias após a apresentação da mesma. 

4. As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado na presença dos concorrentes que desejam comparecer.

5. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação 
de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 15/2010, de 24 de Maio.

Nampula, aos 22 de Fevereiro de 2022

(Ilegível)
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T.T.C.M.

República de Moçambique
-----------------

Tribunal de Trabalho da Cidade de Maputo

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Nos termos da alínea d), n.º 3 do artigo 33º, conjugado com o n.º 2 do artigo 64, ambos do Regulamento de 

Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, 

aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que os objectos dos concursos discriminados 

na tabela abaixo foram adjudicados aos seguintes concorrentes:

Modalidade de Contratação 
e respectiva referência

Objecto do Concurso Nome do Adjudicado Valor (MT)

Ajuste Directo 07L000241/
AD/03/2022

Fornecimento anual de jornal SOCIEDADE DO NOTÍCIAS, SA 33.189,00

Ajuste Directo 07L000241/
AD/04/2022

Prestação de serviços de 
publicação de anúncios

SOCIEDADE DO NOTÍCIAS, SA 200.000,00

Ajuste Directo 07L000241/
AD/05/2022

Prestação de serviços de catering 
para fornecimento de refeições 

“almoço”
TAQUIDIR 374,40

Tribunal de Trabalho da Cidade de Maputo, Avenida 25 de Setembro, n.º 1028, décimo primeiro andar.

Maputo, aos 21 de Fevereiro de 2022

A Juíza-Presidente

Erzelina Berta Samuel Manjate
(Juíza de Direito “A”)
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Tribunal de Trabalho da Cidade de Maputo, Av. 25 de Setembro, nº 1028, 11º Andar, Palácio da Justiça, 
Cell: 843110944, Fax: 21423055, Email, ttcm@ts.gov.mz

2008

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

INSTITUTO DE CEREAIS DE MOÇAMBIQUE, IP
DEPARTAMENTO DAS AQUISIÇÕES

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

propostas fechadas, para o concurso abaixo indicado:

Nº do Concurso Objecto do Concurso
Modalidade

de
Contratação

Data e hora 
limite de 

entrega de 
Propostas

Data e hora 
de abertura 

de Propostas 
Técnicas

03/ICM,IP/DG/
DA/2022

Seleccionar e avaliar empresas 
que reúnam condições para a 
exportação de quota de feijão-
bóer para a República da Índia 

no âmbito da operacionalização 
do Memorando de Entendimento 

– MdE, entre o Governo da
República de Moçambique e o 
Governo da República da Índia

Concurso 
Público

21/3/2022

15.00 horas

22/3/2022

10.00 horas

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

3. As propostas do Concurso deverão ser entregues no endereço abaixo citado.
4. As propostas serão abertas e avaliadas pelo Júri na Sala de Reuniões do ICM, IP, Av. Zedequias

Manganhela, nº 309, 1º Andar, Cidade de Maputo.
5. As propostas deverão permanecer válidas pelo prazo máximo de 120 dias, após a data da sua

entrega.
6. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,

Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8
de Março.

Maputo, aos 21 de Fevereiro de 2022

A Autoridade Competente

(Ilegível)
1955

AVISO
O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento da Lei de Minas em 
vigor, aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro correm éditos de 30 (trinta) dias, a contar da 
segunda publicação no Jornal “Notícias”, chamando a quem se julgue com direito a opor-se que seja atribuída 
a Concessão Mineira número 10869C para Água Mineral, no distrito de Manica, na província de Manica, a 
favor da requerente PETRODA MOZAMBIQUE, LIMITADA, com as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 - 18  55   50,00 33  08   20,00

2 - 18  55   50,00 33  08   30,00

3 - 18  57   30,00 33  08   30,00

4 - 18  57   30,00 33  08   20,00

Maputo, aos 31/1/2022

O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano

(Geólogo)
2007
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1. A Universidade Eduardo Mondlane (UEM) pretende
ceder para efeitos de exploração, um restaurante
localizado no Complexo Colmeia II, no Campus Principal, 
pelo que, convida todos concorrentes elegíveis e
qualificados, a apresentarem propostas fechadas de um
plano de exploração do restaurante em referência.

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

3. O concurso será regido pelo Regulamento de
Contratação de Empreitada de Obras Públicas,

Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao 
Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de 
Março em consonância com o Decreto n.º 23/2007, 
conjugado com Lei nº 15/2011, que versa sobre o 
princípio de equidade na partilha dos benefícios 
resultantes do empreendimento.

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

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

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

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

        Mondlane, Maputo

Maputo, aos 22 de Fevereiro de 2022
A Directora 
(Ilegível)
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DIRECÇÃO DE LOGÍSTICA E APROVISIONAMENTO
Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO

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

(Concessão para Exploração de Um Restaurante)

PEDIDO DE INFORMAÇÃO

PESQUISA GEOTÉCNICA NO PORTO DA MATOLA

A Beluluane Gas Company SA, detentora da concessão para a construção e operação do 

terminal de importação de Gás Natural Liquefeito (GNL), através de uma plataforma 

flutuante de armazenagem e regaseificação (“FSRU”) e todas infra-estruturas 
associadas de ligação no porto da Matola, convida os interessados a participarem 

no processo de pedido de informação (“RFI”) para demonstrarem o seu interesse na 
potencial contratação com a BGC para efectuarem investigações geotécnicas dos solos 

no segundo trimestre (Q2) de 2022, em suporte ao projecto de LNG no Porto da Matola.

DEFINIÇÃO DO ESCOPO DE SERVIÇOS
Investigações Geotécnicas aos Solos são necessárias para fornecerem informação do 

terreno para a concepção da dragagem e das infra-estruturas marítimas durante a fase 
de Engenharia, Procura e Construção (EPC). O Contratado deverá também providenciar 
e mobilizar a embarcação conforme os requisitos, equipamentos, ferramentas e 

equipas para executar as investigações Geotécnicas no estuário e áreas pantanosas na 

proximidade do Porto da Matola.

OBJECTIVOS

Avaliar a caracterização das condições do solo:

• Estratigrafia e risco de liquefação
• Resistência a possíveis afloramentos rochosos
• Providenciar parâmetros de desenho do solo para o

empreiteiro (EPC) das Infra-estruturas Marítimas para:
o Capacidade de carga e resposta de carga das fundações

o Metodologia de instalação (por exemplo, condução/

perfuração) e equipamento

o Estabilidade do talude (final/sísmica)
o Interacção entre as valas, tubagens e solos ao longo do

estuário

o Perfuração direccional horizontal

ESCOPO DE 
SERVIÇO

Investigação Geotécnica dos solos na proximidade da costa:

• A ser realizado em plataforma elevatória leve / embarcação

fixa (apenas durante o dia) em profundidades até 15m.
• Equipamentos de perfuração/teste podem ser necessários

ao longo do estuário.

•	 A investigação consistirá em:

o Perfuração e amostragem combinada com Teste de

Penetração Padrão (6 a 70m de profundidade)

o Teste de Penetração de Cone (6 a 50m de profundidade)

o Extração de rocha
o Descrição do local e fotografias
o Testes de laboratório (em terra)

o Interpretação e Relatórios

Solicita-se aos interessados que se cadastrem e enviem seus documentos na 
plataforma online até às 17.00 do dia 9 de Março de 2022 (link: www.bgc.co.mz)

REQUEST FOR INFORMATION (RFI)

MATOLA HARBOUR GEOTECHNICAL SURVEY

Beluluane Gas Company SA, the concession holder to build and operate a Liquified 
Natural Gas (LNG) import terminal with an FSRU (Floating Storage and Regasification 
Unit) in the Matola harbour and all connecting infrastructures, invites interested parties 
to participate in the Request for Information (RFI) program to show their interest to 
potentially contract with BGC to perform Geotechnical Soil Investigations in the second 
quarter (Q2) of 2022, to support the LNG project in the Matola harbour.

SCOPE OF SERVICE SCOPE DESCRIPTION
Geotechnical Soil Investigations are required to provide ground knowledge for Dredging 
and Marine Infrastructure design during EPC phase. The Contractor must also provide 
and mobilize vessel as per the requirements, equipment, tools and teams to perform 
Geotechnical surveys in the estuary and marsh area nearby the Matola harbor.

OBJECTIVES

Assess the characterization of the soil conditions:

• Stratigraphy and risk of liquefaction
• Resistance of possible rock outcrops
• Provide design soil parameters for the Marine

Infrastructure EPC contractor for:

o Bearing capacity and load response of the
foundations

o Installation methodology (e.g. driving/drilling)
and equipment

o Slope stability (ultimate/seismic)

o Trenching and soil pipe interaction along the
estuary

o Horizontal Directional Drilling

SCOPE OF 
SERVICE

Nearshore Geotechnical soil investigation:

• To be performed using light jack-up platform / pinned
boat (daylight only) in water depth up to 15m.

• Land drilling/testing equipment might be required
along the estuary.

• Investigation will consist of:

o Drilling and sampling combined with Standard
Penetration Testing (6 to 70m depth)

o Cone Penetration Testing (6 to 50m depth)
o Rock coring
o Site description and photography
o Lab testing (onshore)
o Interpretation and Reporting

Interested parties are requested to register and submit their documents on the 
online platform before 17:00 on the 09th  of March 2022 (link: www.bgc.co.mz)

Pedido de Informação

Documentos a serem submetidos na plataforma online:

1. Documentos de registo da empresa ou
empresas se for um consórcio

6. Projectos semelhantes anteriores em
Moçambique, África do Sul e em todo o mundo

2. Detalhes das pessoas de contato
7. Plano proposto para usar o conteúdo local e
experiência ao fazê-lo em projectos anteriores

3. Demonstrações financeiras dos últimos
três anos

8. Políticas anti-suborno e corrupção

4. Estrutura da empresa e propriedade
beneficiária final

9. Apresentação geral da empresa

5. Experiência anterior em África em
projectos semelhantes

10. Políticas de SSMA e Qualidade

Os documentos devem ser submetidos na secção específica do processo de RFI 
na página de internet da BGC.

Information Request

Documents to be submitted on the online platform: 

1. Company registration

documents

6. Prior similar projects in Mozambique,

South Africa and worldwide

2. Contact persons details

7. Proposed plan to use local content and

experience in doing so in previous

projects

3. Last three years financial
statements

8. Anti-Bribery and Corruption policies

4. Company structure and

ultimate beneficial ownership 9. General company presentation

5. Past experience in Africa in

similar projects
10. HSE and Quality Policies

The documents must be submitted on the BGC website’s link to the RFI 
program
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

4ª SECÇÃO

ANÚNCIO
Pela Quarta Secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo correm éditos de 

trinta dias, citando o executado Jorge Tomo, com último domicílio no Bairro 

de Mavalane “B”, quarteirão nº 1, casa nº 88, actualmente em parte incerta, para, 
no prazo de 10 (dez) dias, que começa a contar depois da segunda e última 

publicação do anúncio no jornal “Notícias” para contestar, querendo, apresentando 
a sua defesa nos Autos de Execução Sumária, registados sob o nº 49/2021-Z, 

que pelo Cartório da Quarta Secção lhe move o exequente Tinhico Joel Gomane 
Mabunda, pelos fundamentos constantes da petição inicial, cujo duplicado se 

encontra arquivado no Cartório desta Secção, onde pode solicitar em qualquer dia 

útil dentro das horas normais de expediente, advertindo-se-lhe de que a falta de 
oposição importa a confissão dos factos articulados pelo exequente, para todos 
efeitos.

Maputo, a 1 de Setembro de 2021

A Escrivã de Direito

Flora da Graça Adriano

Verifiquei
A Juíza de Direito

Sofia Abdul Carimo Sulemane Manjate

1997

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

Av. Dr. Nkutumula, nº 167, 1º andar, Prédio Hamburguesa-Matola

1ª Secção Cível

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção Cível do Tribunal Judicial da província de Maputo, 
nos Autos de Acção Declarativa de Simples Apreciação Negativa, 
cumulado à Acção Declarativa de Condenação com Processo 
Ordinário, registado sob o nº 43/20/B, pendente nesta Secção 
correm éditos de 20 dias, contados da segunda e última publicação 
deste anúncio, citando o réu Gilberto Eduardo Barreiro, com última 
residência conhecida no Bairro de Tsalala, Qº 33, casa nº 28, actualmente 
em parte incerta, para no prazo de 20 (vinte) dias, que começa a contar 
findo o dos éditos, contestar, querendo, os presentes autos, que lhe move 
o autor Felisberto Micas Nhantumbo, pelos fundamentos constantes
da petição inicial, cujo duplicado se encontra à disposição do citado no
Cartório deste Tribunal, onde poderá ser solicitado em qualquer dia útil 
dentro das horas normais de expediente, advertindo-se-lhe de que a falta 
de contestação, importa a confissão dos factos articulados pelo autor.

Matola, aos dezasseis de Fevereiro de dois mil e vinte e dois
P’lo Escrivão de Direito

Dinis Francisco Nhantumbo
Verifiquei

A Juíza de Direito
Drª Berta Tiane

1999 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

2ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Na Execução Ordinária nº 03/19-G, em 
que o exequente Ecobank Moçambique, 
S.A. move contra o executado Aurélio 
Marques Francisco, foi designado o dia 31 
de Março de 2022, pelas 9.00 horas, na 
Sala de Audiências desta Secção, para venda 
por meio de propostas em carta fechada, em 
2ª praça, entregues até esse momento, pelas 
pessoas interessadas na compra do seguinte 
imóvel.

Imóvel a vender

Imóvel sito na Rua do Bagamoyo, nº 505-G, 
descrito na Conservatória do Registo Predial 
da Beira, sob o número 3 642 a folhas 37, 
do livro B-11 e inscrito sob o número 1273 
a folhas 26 verso do livro G-21, a favor de 
Aurélio Marques Francisco e com hipoteca 
a favor do exequente, registada sob o número 
6057 a folhas 85 verso, do livro C-11.
As propostas devem mencionar preço 
superior a USD 28 500,00 (vinte e oito mil 
e quinhentos dólares norte-americanos), 
ao câmbio do dia, correspondente ao valor 
total da avaliação, já oferecido pelo exequente 
para os mesmos serem adjudicados como 
princípio de pagamento da dívida e das 
custas judiciais.
São convidadas todas as pessoas com 
interesse na compra do imóvel, a entregarem 
as suas propostas no Cartório desta Segunda 
Secção, sito na Av. 25 de Setembro, Palácio da 
Justiça, 4º andar, cidade de Maputo, durante 
as horas normais de expediente.
O imóvel pode ser apreciado na Av. Pero 
de Anaia, Bairro de Maquinino, cidade 
da Beira, na posse do fiel depositário, Sr. 
Aurélio Marques Francisco, ora executado 
nos autos, durante as horas normais de 
expediente.

Maputo, aos 14 de Fevereiro de 2022

O Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane

Verifiquei
A Juíza de Direito

Nilza Neemias Covane
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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

27

Ilegível 

1. Nos termos do artigo 4, das normas de concessão de perdão de multas e redução de juros de mora,
aprovado pelo Decreto nº 29/2021, de 12 de Maio, comunica - se a todos contribuintes devedores
de contribuições do Sistema de Segurança Social Obrigatória que continua a decorrer o proces-
so para todos interessados na Delegação Provincial e Delegações Distritais do Instituto Nacional de
Segurança Social,

2. Para o efeito, reiteramos o apelo aos contribuintes devedores e trabalhadores por conta própria, no sen-
tido de elaborarem e remeterem todas as declarações de remunerações em falta e confirmar a dívida de
contribuições, a solicitarem o termo de adesão junto da Repartição de Auditoria e Contencioso, sita no 2°
andar do edíficio-sede da Delegação Provincial, e no Atendimento ao Público das Delegações Distritais
do INSS em Angónia, Cahora Bassa, e Moatize, nas horas normais de expediente,

3. A medida abrange igualmente as empresas que por alguma razão, ainda não tinham regularizado a ins-
crição no Sistema de Segurança Social.

Tete, aos 6 de Janeiro de 2022
O Delegado Provincial

Daniel Manuel Simbanai

(Técnico Superior de N1)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE TETE

ANÚNCIO DE PUBLICAÇÃO

109

346

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA

SECÇÃO COMERCIAL

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

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

Verba-I

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

São desta forma e nos termos dos artigos 876º, nº 2 e 890º, nº 2, 
ambos do Código do Processo Civil, convidadas todas as pessoas 
interessadas na compra deste bem para comparecerem na sessão 
de abertura de propostas em cartas fechadas a ter lugar neste 
Tribunal, no dia 8 de Março de 2022, pelas 9.30 horas, na 
Sala de Audiências nº1, deste Tribunal, devendo os interessados 
apresentarem as propostas em cartas fechadas na Secretaria 
da Secção Comercial, nas horas normais de expediente, até 10 
minutos antes do início da sessão.

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

Nampula, aos 20 de Janeiro de 2022

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

A Escrivã de Direito
Balanhama R. M. Chamba
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE 

MAPUTO
1ª SECÇÃO COMERCIAL

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

Maputo, aos 27 de Dezembro de 
2021

A Ajudante de Escrivão
Felismina Jemisse Ubisse

Verifiquei

O Juiz de Direito
Dr. João de Almeida F. Guilherme
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

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

EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE 
VERÓNICA FABIÃO MAPSANGANHE

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de dezanove de Agosto 
de dois mil e vinte e um, exarada de folhas vinte e oito a folhas vinte e nove 
verso, do livro de notas para escrituras diversas número vinte e oito, traço “B”, 
barra BAÚ, deste Balcão, a cargo da Notária em exercício, CÉLIA BERNARDETE 
MESTRE GUAMBE, foi celebrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por 
óbito de VERÓNICA FABIÃO MAPSANGANHE, viúva, de então sessenta e três 
anos de idade, com última residência habitual na cidade da Matola.
Que a falecida não deixou testamento ou qualquer outra forma de disposição 
da sua última vontade, tendo deixado como únicos e universais herdeiros de 
seus bens, seus filhos: NARDA ARMANDO MABIÃO, HANADABO ARMANDO 
MABIÃO, EURICE ARMANDO MABIÃO, VERÓNICA ARMANDO MABIÃO e 
KÁTIA ARMANDO MABIÃO, solteiros, maiores e residentes em Maputo.
Que não existem outras pessoas que de lei possam concorrer na sucessão.
Fazem parte da herança todos os bens móveis e imóveis, incluindo contas 
bancárias em nome da falecida.

Está Conforme
Matola, aos 2 de Fevereiro de 2022

A Notária
(Ilegível)

2015

1. O Governo do Distrito de Mueda, através do Serviço Distrital de
Planeamento e Infra-Estruturas convida pessoas singulares, micro,
pequenas e médias empresas inscritas no Cadastro Único de
Empreiteiros de Obras Públicas, Fornecedores de Bens e Prestadores 
de Serviços a apresentarem propostas fechadas para Empreitada de
Obras de Melhoramentos Localizados da Estrada Não Classificada,
Troço Mpeme - Nanganda, numa extensão de 14Km;

2. Os concorrentes deverão ser titulares de Alvará igual ou superior a
3ª classe, categoria III, inscritos no Cadastro Único;

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações,
examinar os documentos do concurso ou adquirí-los no Serviço
Distrital de Planeamento e Infra-Estruturas de Mueda, sito na
Vila de Mueda, nas horas normais de expediente, a partir do dia
25/2/2022, pela importância não reembolsável de 2 000,00MT
para cada conjunto;

4. O prazo de validade das propostas será de 90 dias;
5. As propostas deverão ser entregues no endereço referido no nº 3 até

às 9.00 horas do dia 8/3/2022 e serão abertas em sessão pública, 
no mesmo endereço, às 9.30 horas.

6. A visita ao local de execução das obras é obrigatória. Para o efeito
o concorrente poderá efectuar a visita ao local no dia 28/2/2022,
pelas 10.00 horas.

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

Mueda, aos 18 de Fevereiro de 2022

O Secretário Permanente Distrital

Albertino Oreste Manamba

(Inst. Téc. Pedagógico de N1)

39

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DO DISTRITO DE MUEDA

SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRA-ESTRUTURAS
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO
Concurso Público N.º 01/27C000121/CP/01/2022
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

CONCURSO PÚBLICO N.º 47A000141/SBQP/01/2022

CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE CONSULTORIA PARA A REALIZAÇÃO DE AUDITORIA 
FINANCEIRA ANUAL AO FUNDO CONJUNTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR) EXERCÍCIO 2021

 No âmbito do Memorando de Entendimento entre o Governo de Moçambique, representado pelos Ministérios 
da Economia e Finanças e das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos e Parceiros, respeitante ao 
Fundo Conjunto do PRONASAR, o qual estipula no seu artigo 11 que anualmente deve ser efectuada uma 
auditoria ao referido Fundo Conjunto (On-CUT e Off-CUT). 

2. Neste contexto, o Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, através da Direcção
Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento convida empresas elegíveis a apresentarem a sua
manifestação de interesse para prestação de serviços de consultoria do objecto acima indicado.

3. A manifestação de interesse deverá ser acompanhada pela seguinte informação:
i) Carta de manifestação de interesse;
ii) Curriculum Vitae da empresa;
iii) Experiência relevante relativa a execução de serviços similares com o mínimo de 5 anos, anexando 

documentos  comprovativos;
iv) Experiência em auditoria de projectos financiados no âmbito de cooperação internacional;
v) Conformidade com padrões internacionais de auditoria geralmente aceites (ISA); e
vi) Apresentação de cartas abonatórias.

4. As propostas de manifestação de interesse deverão ser redigidas em língua Portuguesa e entregues até às
11.00 horas do dia 10 de Março de 2022.

Departamento de Aquisições

Edifício da Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento
Rua da Imprensa, n.º 162, 2.º Andar

Maputo - Moçambique

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

Maputo, aos 23 de Fevereiro de 2022
Departamento de Aquisições

1

−
−

•

•

As propostas devem ser enviadas ao enedereҫo acima, até ao dia 
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2. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquiri-los, no endereço abaixo indicado, a partir do dia

23 de Fevereiro de 2022, contra o pagamento de uma taxa não reembolsável de 1.500,00 MT (mil e quinhentos meticais). O pagamento poderá ser feito através de 

depósito na conta BIM número 1188445 e o recibo deverá ser levantado na Tesouraria da Empresa sita na Cidade de Maputo na Av. Agostinho Neto, N° 70, R/C 

3. Os concursos regem-se pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, fornecimento de bens e prestação de Serviços a EDM.

4. Informações adicionais poderão ser obtidas directamente no endereço abaixo, entre as 07:30 e as 15:30 horas, de Segunda a Sexta-Feira.

ELECTRICIDADE DE MOÇAMBIQUE, E.P. 

Direcção de Aquisições 

Av. Eduardo Mondlane, Nº 1398, 7º Andar, 

Telefone:  +258 21 359690 

Maputo-Moçambique 

www.edm.co.mz  

DIREÇÃO DE AQUISIÇÕES  

Iluminando a Transformação de Moçambique 

ANÚNCIO DE CONCURSO 

A Electricidade de Moçambique, E.P., convida as empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para o fornecimento do seguinte: 

Maputo, 23 de  Fevereiro  de 2022 

Item Nº do Concurso Objecto de Contratação 
Data e hora  
da entrega  
das propostas 

Data e hora  
Da abertura 
das propostas 

Garantia  
provisória
(em meti-
cais) 

1 Concurso Publico Nº04/EDM-DIA/2022. 

Prestação de Serviços de Aluguer de Tendas 

e Decoração de Cerimónias para EDM nas 

Províncias de Maputo, Maputo cidade, Ga-

za e Inhambane. 

15 de Março de 

2022 10:00 horas 

15 de Março de 

2022 10:15 horas 
100.000,00 

2 

Concurso Limitado: 08/EDM-DIA/2022 

Lote I: Fornecimento de diversos materiais eléctricos para 

Instituto Industrial e de Computacao Armando Guebuza; 

Lote II: Fornecimento de diversos materiais para oficina 

de Mecânica para Instituto Industrial e de Computação 

Armando Guebuza; Lote III: Fornecimento de diversos 

materiais eléctricos para Instituto Politécnico de Larde-

Thopuito; Lote IV: Fornecimento de diversos materiais 

para oficina de Mecanica para Instituto Politécnico de 

Larde-Thopuito; Lote V: Fornecimento de diversos mate-

riais eléctricos para Instituto Comercial e Industrial de 

Nampula; Lote VI: Fornecimento de diversos materiais de 

Construção Civil para Instituto Comercial e Industrial de 

Nampula e Lote VII: Fornecimento de diversos materiais 

Tipográficos para Instituto Comercial e Industrial de Na-

mpula. 

Contratação para Fornecimento de 

Consumiveis para Instituto Industrial e 

de Computacao Armando Guebuza, 

Instituto Politécnico de LardeThopuito 

e Instituto Comercial e Industrial de 

Nampula 

07 de Março de 

2022 10:00 horas 

07 de Março de 

2022 10:15 horas 

Não 

Requerida 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO TRABALHO, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL

Instituto Nacional de Segurança Social
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE MAPUTO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES 

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS

1. O Instituto Nacional de Segurança Social-Delegação da Província de Maputo convida a todos interessa-

dos que reúnam os requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas de manifestação de

interesse para arrendamento de imóveis tipo I ou II para servir de escritórios nas Representações 
Distritais de Boane e Magude, indicando a localização do imóvel na Vila (arredores e/ou proximidade

de outras instituições de utilidade pública, zona pavimentada e de fácil acesso) e área do imóvel.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações na Sede da Delegação Provincial de

Maputo, sita na Av. Governador Raimundo Bila, nº 25, C.P. nº144, Telefone nº 21-722772/6, Fax: 21-

722773, Cidade da Matola, nas horas normais de expediente.

3. São requisitos de elegibilidade:

a) Título de propriedade do imóvel;

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

pessoas Colectivas;

d) Declaração reconhecida pelo Cartório Notarial de que não se encontra em nenhuma das situa-
ções de impedimento de contratar com o Estado, tratando-se de pessoas Colectivas;

e) Declaração do Bairro, disponibilidade de água e energia, a ser comprovada pela apresentação de
recibos de pagamento de facturas de consumo, tratando-se de pessoas singulares.

f) Documento comprovativo da situação fiscal regularizada.

4. As manifestações de interesse deverão ser redigidas em língua Portuguesa, com envelopes contendo a

indicação clara ʺManifestação de interesse para arrendamento de casaʺ em triplicado, um original

e duas cópias autenticadas até às 10.00 horas do dia 9 de Março de 2022 e a sessão de abertura será

às 10.30 horas do mesmo dia, no Paró sito no endereço acima.

5. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Forneci-

mento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.

Matola, Fevereiro de 2022

A Autoridade Competente

(Ilegível) 135

1

−
−

•

•

As propostas devem ser enviadas ao enedereҫo acima, até ao dia 

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

2013
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EM PRIMEIRA MÃO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE

NACIONAL E INTERNACIONAL

Termos e condições aplicavéis

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E  APP STORE

BAIXE JÁ! 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO SUPERIOR

DA

MAGISTRATURA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

AVISO
Na sequência do Aviso publicado no jornal “Notícias”, Edição do dia 9 de Novembro  de  2021, referente 
ao concurso de promoção, para o provimento de doze (12) vagas na carreira da Magistratura do 
Ministério Público, na categoria de Procurador da República de 2ª, avisa-se aos interessados que, a 
lista provisória dos candidatos admitidos e excluídos, encontra-se afixada no átrio do Conselho 
Superior da Magistratura do Ministério Público, sito na Avenida Julius Nyerere, n.º 15, Cidade de 
Maputo, onde poderá ser consultada.

Maputo, aos 22 de Fevereiro de 2022

O Presidente do Júri 

(Ilegível) 
1660

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

__

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO NORTE

CONCURSO DE MOBILIDADE 

Na sequência da instrução do concurso de mobilidade para o provimento de vagas 
nas representações da ADIN nas províncias de Cabo Delgado, Niassa e Nampula, 
publicado no jornal “Notícias” do dia 15 de Dezembro de 2021, comunica-se que as 
listas dos admitidos e excluídos ao concurso e o calendário de realização de 
testes estão afixados nos locais onde as candidaturas foram submetidas.

Pemba, aos 21 de Fevereiro de 2022

O Presidente do Júri
1647

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MANICA

1ª SECÇÃO-CÍVEL

ANÚNCIO

A MERITÍSSIMA JUÍZA-PRESIDENTE DESTA SECÇÃO, DOUTORA ELISA CUA CHITEVE
Faz saber que por este Tribunal correm seus termos uns Autos de Acção Executiva para Pagamento de Quantia Certa em 
Processo Sumário nº 12/20-B, em que é exequente SINER SEGURANÇA, LDA e executada TARCON - Sociedade Moçambicana 
de Direito Privado, com sede no cruzamento de Tete, Estrada Nacional nº 7, distrito de Vandúzi, província de Manica, actualmente 
em parte incerta, é por esta forma citada a executada, para, no prazo de 10 (dez) dias, findos os éditos de trinta dias, contados 
da publicação do segundo e último anúncio, pagar a quantia exequenda no valor de 1 894 273,29MT (um milhão, oitocentos 
e noventa e quatro mil, duzentos e setenta e três meticais e vinte e nove centavos), ou nomear bens à penhora para solver 
a dívida exequenda, podendo no mesmo prazo, deduzir oposição, querendo, sob pena deste direito ser devolvido ao exequente, 
seguindo seus ulteriores termos conforme tudo consta do duplicado da petição inicial, que se encontra ao seu dispor nesta Secção, 
nas horas normais de expediente.

Chimoio, aos catorze dias do mês de Fevereiro de dois mil e vinte e dois

O Escrivão de Direito Provincial
Izaía Manuel

A Juíza-Presidente

Drª Elisa Cua Chiteve
(Juíza de Direito “A”)

2021

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo

4ª Secção

ANÚNCIO
Pela Quarta Secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo correm 
éditos de trinta dias, citando os co-réus: EUGÉNIO PACHO, com último 
domicílio desconhecido, nesta cidade de Maputo, contacto: 82-7529820 
e ARSÉNIO PAULINO, com último domicílio no Bairro da Malhangalene, 
Av. Milagre Mabote, Prédio em frente ao MICA, nesta cidade de Maputo, 
actualmente em parte incerta, para, no prazo de 20 (vinte) dias, que 
começa a contar depois de findo o dos éditos a partir da data da afixação 
deste Edital, contestar, querendo, apresentando a sua defesa nos Autos de 
Acção Ordinária, registados sob o número 33/21-X, que por esta Secção 
lhes movem os autores: ILÍDIO JORGE ROBERTO DA SILVA, ANNEGRET 
FELICIDADE PELEMBE DA SILVA e EDVALDO MUSSA MUSSAGY, pelos 
fundamentos constantes da petição inicial, cujo duplicado se encontra 
arquivado no Cartório desta Secção à sua disposição, podendo levantá-lo 
dentro das horas normais de expediente.

Maputo, aos 10 dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e vinte e dois
P’la Escrivã de Direito
Flora da Graça Adriano

Verifiquei
A Juíza de Direito

Luísa Arone Samuel Matlaba
2034
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ANÚNCIO DE CONCURSO GLOBAL PARA 
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE NA

 ICVL MOÇAMBIQUE

GLOBAL TENDER ANNOUNCEMENT FOR 
EXPRESSION OF INTEREST AT 

ICVL MOZAMBIQUE

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA 
CONTRATAÇÃO DE UM CONSTRUTOR 
E OPERADOR DE MINA (“MDO”) PARA 

PROJECTO ZAMBEZE
Ref. N.º: IZL/EOI/01/2022

A International Coal Ventures Limited 
(“ICVL”) é a entidade detentora da ICVL 
Zambeze, Lda (“IZL”) e esta detém a 
Concessão Mineira 4695C, localizada 
na cidade de Tete e uma pequena área 
no distrito de Moatize, na Província de 
Tete, em Moçambique, a qual pretende 
desenvolver o seu “Projecto da Mina 
de Carvão do Zambeze” para produzir, 
progressivamente, 22 milhões de 
toneladas de carvão RoM (“Run of Mine”) 
por ano e remover o mínimo de 42 
milhões de BCM (“Bank Cubic Meters”) de 
material estéril e desperdícios associados 
por ano. Para este efeito, a ICVL Zambeze, 
Lda. convida entidades devidamente 
habilitadas a submeter a Manifestação 
de Interesse (“EoI”) para prestar todos os 
serviços relacionados com:

“Construção e operação da mina do 
Projecto Zambeze”

As empresas ou consórcios de empresas 
interessadas devem visitar o website da 
ICVL em https://icvl.in para mais detalhes 
e submeter a sua Manifestação de Interesse 
(“EoI”) conforme especificado na Notificação 
de Convite para Manifestação de Interesse 
(“Notice Inviting EOI”).  

EXPRESSION OF INTEREST FOR 
ENGAGING MINE DEVELOPER CUM 

OPERATOR (MDO) 
FOR ZAMBEZE PROJECT.

Ref. N.º: IZL/EOI/01/2022

International Coal Ventures Limited 

(“ICVL”) is the parent company of ICVL 

Zambeze, Limitada (“IZL”) and IZL is the 

holder of the  Mining Concession 4695C 

located in both Tete City and Moatize 

District, in Tete Province, in Mozambique, 

which it intends to develop as its “Zambeze 

Coal Project” to progressively produce 

22 million tons of Run of Mine (“RoM”) 

coal per annum and remove minimum 

of  42 Million BCM (bank cubic meters) 

of associated overburden (OB)/waste per 
annum. For this purpose, ICVL Zambeze, 

Lda. invites duly qualified entities to 
submit an Expression of Interest (“EOI”) 
for rendering all services related to:

“Mine Developer cum Operator (MDO) 
for Zambeze Project”

Interested companies or consortia of 

companies shall visit ICVL website at 

https://icvl.in for further details, and 

submit their Expression of Interest (EOI) 
as specified in the “Notice Inviting EOI”.

PUBLICIDADE
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Autoridades pedem à população 
para edificar habitações resilientes

A 
GOVERNADORA de 
Manica, Francisca To-
más, instou há dias, a 
população da provín-
cia para edificar habi-

tações e outras infra-estruturas 
sociais resilientes aos efeitos 
calamitosos que, nos últimos 
tempos, têm se abatido com 
mais frequência sobre o país.

A exortação foi feita no de-
curso da visita de monitoria 
aos efeitos causados pela de-
pressão tropical Ana, ao nível 
do distrito de Macate, onde o 
fenómeno destruiu 22 salas de 
aula de construção precária e 
convencional, afectando 2153 
alunos de diferentes níveis de 
ensino.

Para além de salas de aula, 
a depressão destruiu, também, 
três residências de professores, 
um bloco administrativo e 1195 
habitações, deixando 1844 fa-
mílias desabrigadas.

Face à realidade, a gover-
nante disse que, doravante, a 
construção de infra-estruturas 
públicas, privadas e habitacio-
nais deve obedecer a critérios 
arquitectónicos que as tornem 

Francisca Tomás (de pé) no encontro com a população de Macate

resilientes aos efeitos das mu-
danças climáticas.

“A nossa população está 
habituada a construir casas 
usando o bloco não conven-
cional. Para ser resistente, 
devemos ter o hábito de quei-

mar os blocos. Por isso, temos 
de trabalhar para a mudança 
do comportamento da nossa 
comunidade, sobretudo, na 
construção de casas. Também 
o sector público, na reposição
das salas de aula e centros de

saúde, tem que se ter em conta 
este aspecto para que em casos 
de eventos climáticos extre-
mos não afecte as mesmas in-
fra-estruturas como aconteceu 
com Ana”, disse.

Para a materialização da 

Edilidade procura 
parcerias para reabilitar 
estradas do Chimoio
O CONSELHO Autárquico de 
Chimoio, capital provincial, 
está em busca de parcerias 
para reabilitar as estradas da-
nificadas pelas chuvas.

O edil de Chimoio, João 
Ferreira, disse esta sexta-fei-
ra, momentos depois de inau-
gurar um pontão, no bairro 
Xitembwe, que o município 
está a trabalhar com empresá-
rios locais na implementação 
do seu plano quinquenal, vi-
sando materializar o prometi-
do no manifesto eleitoral.

Ferreira afirmou que com 
a inauguração daquela infra-

-estrutura estará minimizado
o sofrimento dos munícipes
que faziam mais de cinco qui-
lómetros para alcançar o bair-
ro Xitembwe e vice-versa.

Pediu para o uso racional 
da infra-estrutura, visando 
garantir a sua longevidade, 
tendo em conta que os pon-
tões em construção em vários 
pontos da cidade acarretam 
custos elevados para a edili-
dade.

Disse esperar que as lide-
ranças do bairro possam co-
laborar com a edilidade na fis-
calização dos automobilistas 

que possam passar por aquela 
ponteca com uma carga acima 
de seis toneladas.

Explicou que o pontão ora 
inaugurado foi erguido na-
quele ponto para facilitar os 
munícipes no acesso ao centro 
da cidade e bairros circunvizi-
nhos como Heróis Moçambi-
canos, Trangapassi, Nhamat-
sane, 25 de Junho e outros. 

Para Ferreira, o município 
espera edificar neste manda-
to, que vai até princípios de 
2024, 300 pontões em toda a 
urbe, tendo já sido erguidos 
43.

João Ferreira

Nasce associação de académicos

FOI constituída, na provín-
cia de Manica, a Associação 
Fórum dos Académicos de 
Moçambique (AFAMO), uma 
agremiação nacional que tem 
por objectivo organizar e unir 
a classe académica a nível na-
cional. 

A organização vem res-
ponder às exigências dos téc-

nicos superiores formados em 
diferentes áreas do saber, cuja 
contribuição para a sociedade 
não tem sido sistematizada em 
prol do desenvolvimento da 
classe e do país.

O presidente da AFAMO, 
David Chale, espera ver, nos 
próximos tempos, uma classe 
académica nacional organiza-

da e unida pela ciência, visan-
do contribuir e participar acti-
vamente no desenvolvimento 
do país, através de ideias cons-
trutivas e concretas.

De acordo com Chale, no 
cumprimento da sua missão, 
a AFAMO irá primar pelo tra-
balho visando o bem-estar 
da população moçambicana, 

David Chale, presidente da AFAMO

comprometendo-se na inves-
tigação e pesquisa académicas 
para trazer respostas aos fenó-
menos que emergem.

Disse que em todos os pon-
tos onde a associação estiver 
representada, os académicos 
estarão organizados em áreas 
de formação e orientados para 
desenvolver linhas de pesqui-
sa ligadas à sua especialidade, 
para colmatar problemas gera-
dos por falta de conhecimentos 
científicos.

Por isso, David Chale con-
vida os académicos formados 
em diferentes áreas do saber, 
a se juntarem à iniciativa para, 
em conjunto, ajudar o Governo 
e as comunidades a encontrar 
soluções dos inúmeros desafios 
que ainda apoquentam a socie-
dade moçambicana. 

Acrescentou que a AFAMO 
vem preencher o vazio que 
existia no mundo académico 
no país. 

O secretário do Estado em 
Manica, Edson Macuácua, que 
dirigiu a cerimónia de forma-
lização desta agremiação, de-
safiou a AFAMO a contribuir 
para a massificação do acesso 
ao conhecimento científico, 
bem como na dignificação do 
académico.

Disse que a AFAMO cons-
titui uma plataforma impor-

tante para a promoção da de-
mocracia e cidadania activa, 
que poderá contribuir para o 
desenvolvimento do país em 
vários domínios do saber.

medida, Francisca Tomás pe-
diu o envolvimento dos líderes 
comunitários e outros estratos 
da sociedade na mobilização 
das comunidades a identifica-
rem os melhores locais onde 
devem erguer as suas casas, 
bem como para a abertura de 
campos agrícolas. 

No distrito de Macate, além 
dos danos em infra-estrutu-
ras, a tempestade tropical Ana 
condicionou a transitabilida-
de de várias estradas e causou 
inundações de campos agríco-
las numa área de 308,5 hecta-
res, afectando 442 famílias do 
sector agrário.

Dados em nosso poder dão 
conta que na província de Ma-
nica, no global, a tempestade 
destruiu mais de 3500 casas 
deixando dezenas de famílias 
ao relento.

O número de salas de aula 
destruídas em toda a província 
atingiu 161, afectando pouco 
mais de 17.500 alunos e 350 
professores. Pelo menos 5311 
hectares de áreas semeadas 
foram arrasados pela fúria das 
águas das chuvas. 

Lançada plataforma para
controlo dos recursos florestais
O GOVERNO de Manica, atra-
vés do Serviço Provincial do 
Ambiente, criou o Sistema de 
Informação Florestal (SIF), 
que tem por objectivo elimi-
nar o abate indiscriminado de 
recursos florestais.

O SIF foi divulgado na se-
gunda-feira, em Chimoio, no 
decurso do encontro orienta-
do pelo secretário do Estado 
em Manica, Edson Macuácua, 
e que reuniu 78 operadores 
florestais, dentre concessio-
nários e portadores de licença 
simples, que operam na pro-
víncia.

As funcionalidades do 
SIF estão agrupadas em cinco 
módulos, nomeadamente, li-
cenciamento, sustentabilida-
de, monitoria, planeamento 

e maneio comunitário, e visa 
facilitar a administração dos 
recursos florestais no país, por 
meio de um conjunto de utili-
dades que podem ser acedidas 
através de um navegador ou 
aplicação móvel, passando as-
sim da arena analógica para o 
sistema digital.

O delegado provincial da 
Agência Nacional para o Con-
trolo da Qualidade Ambiental 
(AQUA), Fidel Nobre, disse 
que a plataforma irá ajudar o 
sector florestal, pois os ope-
radores terão espaço para as 
manobras de carregamento de 
quantidades não especificadas 
deste recurso, bem como o 
acesso a áreas não concessio-
nadas.

Nobre disse ainda que, 

através desta plataforma, o 
Governo irá poupar custos, 
sobretudo, de combustíveis, 
alojamento e alimentação dos 
fiscais porque, a partir de ago-
ra a informação das áreas cor-
tadas e o produto explorado 
serão reportados por aquela 
via digital.

“A plataforma vai me-
lhorar os trabalhos do sector 
florestal, porque irá eliminar 
o abate indiscriminado de ár-
vores, furtivismo e aumentar
a vigilância contra operado-
res desonestos que declaram
muito abaixo do que foi trans-
portado. Também vai ajudar
no reflorescimento das áreas
desmatadas por meio de plan-
tio de novas árvores”, disse o
delegado provincial da AQUA.

Edson Macuácua disse, na 
sua intervenção, que o núme-
ro de operadores ilegais tende 
a aumentar, daí que o sector 
florestal deve apertar o cerco 
para acabar com a prática.

Desafiou o sector florestal 
a capacitar os técnicos sobre o 
uso do SIF e promoção do ca-
dastro dos processos anterio-
res. Na sua óptica, esta plata-
forma vai facilitar a celeridade 
do processo de licenciamento 
para a campanha 2022. 

“Devem também cadas-
trar as comunidades locais, 
comités de gestão para alo-
cação dos 20 por cento e pro-
mover a disseminação da pla-
taforma e das funcionalidades 
aos operadores florestais”, 
disse Edson Macuácua. 
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ATRAVÉS desta página o estimado lei-
tor pode partilhar as suas reflexões so-
bre temas da actualidade política, eco-
nómica e social. Os originais das cartas 
de opinião não devem ter mais de 150 
palavras, podendo ir até 500 quando se-
jam 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, 
bastando enviar as cartas para o endere-
ço cartas@snoticias.co.mz, indicando o 
nome completo, número do documento 
de identificação e contacto telefónico. 
O “Notícias” reserva-se o direito de não 
publicar opiniões ou análises que cho-
quem com a sua linha editorial.

CARTAS

NUM’VAL PENA!
Leonel Abranches

leonelmagaia.sn@gmail.com

KIMURA HAJIME*

NO dia 23 de Fevereiro, celebra-se o 62.º aniversário de 
Sua Majestade, o Imperador Naruhito. Todos os anos, a 
Embaixada do Japão em Moçambique realiza uma recep-
ção alusiva à Data Nacional, comemorando esta data mar-
cante com os moçambicanos. Como no ano passado, este 
ano, infelizmente, decidimos cancelar a realização dessa 
recepção devido à pandemia. Neste sentido, também de-
cidimos recordar as memórias da amizade entre o Japão e 
Moçambique durante o ano passado até ao corrente. 

Com base no conceito “Indo-Pacífico Livre e Aberto”, 
o Governo japonês esforça-se para garantir os princípios
indispensáveis para promover a estabilidade e a prospe-
ridade das regiões em redor, tais como o livre comércio,
liberdade de navegação e estado de direito, com os quais as
ordens internacionais, com base nas regras, estabelecem-
-se. O “Indo-Pacífico Livre e Aberto” é um dos pilares da
diplomacia japonesa. Neste sentido, Moçambique, um país
vizinho do mesmo mar, é um dos parceiros mais importan-
tes para o Japão.

Mesmo tendo influência negativa da Covid-19 nos úl-
timos anos, as relações económicas entre os dois países 
vêm se fortalecendo. Em comparação com a situação de 
há dez anos, as exportações de Moçambique para o Japão 
duplicaram e as importações do Japão para Moçambique 
aumentaram 2.5 vezes. O número de empresas japonesas 
que actuam em Moçambique também duplicou na última 
década. No ano passado, uma empresa japonesa começou 
a fazer negócios na área da venda e manutenção de auto-
móveis. Ultimamente, levando em consideração o cresci-
mento do mercado doméstico de Moçambique, o número 
de empresas japonesas que estão a estudar a possibilidade 
de fazer negócios em Moçambique está a aumentar consi-
deravelmente. Em Dezembro de 2020, o antigo Ministro 
dos Negócios Estrangeiros do Japão, sr. Motegi Toshimit-
su, visitou Moçambique e, nessa ocasião, informou que o 
Japão pretende enviar uma missão japonesa público-priva-

do. Logo que a situação da pandemia melhorar, a referida 
missão chegará prontamente a Moçambique para fortalecer 
ainda mais as relações económicas entre os dois países e 
contribuir para o desenvolvimento da economia moçam-
bicana. 

Esta pandemia da Covid-19 ainda continua a influen-
ciar negativamente a comunidade internacional. Como 
apoio, em resposta à crise da Covid-19, o Japão vem  es-
forçando-se para implementar “Last One Mile Suppor” a 
fim da vacinação em Moçambique. Por exemplo, em Abril 
de 2021, o Governo do Japão decidiu estender a ajuda de 
emergência no valor de USD 723.310 para fornecer equi-
pamento de gestão da cadeia de frio, incluindo equipamen-
to médico como instalações de armazenamento, sistema 
de refrigeração e transporte, através do Fundo das Nações 
Unidas para Infância (UNICEF). Além disso, em Junho do 
mesmo ano, o Governo do Japão decidiu criar o Programa 
de Apoio a Emergência em resposta à crise da Covid-19 no 
valor 430 000 000 ienes (equivalentes a cerca de USD 3 
891 000). Graças a este programa, foi possível instalar-se 
equipamentos necessários para o processo de vacinação em 
Moçambique, incluindo viaturas com o sistema de refrige-
ração e transporte de vacinas.

No que concerne à questão de segurança em Cabo Del-
gado, que tem causado muitas vítimas, o Japão continua a 
expressar as suas sinceras preocupações e a fornecer assis-
tência. Por exemplo, em Março de 2021, o Japão entregou 
equipamentos móveis de transporte, distribuição e purifica-
ção de água no valor de 500 milhões de ienes (equivalentes 
a cerca de USD 4 670 000), cujo objectivo é de melhorar o 
acesso à água potável para as vítimas da violência na Pro-
víncia de Cabo Delgado. Em Julho do mesmo ano, o Japão 
também decidiu prestar assistência alimentar, através do 
Programa Mundial para Alimentação (PMA) no valor de 
200 milhões de ienes (equivalentes a cerca de 1,8 milhões 
de dólares americanos). Em Agosto do mesmo ano, o Japão 
forneceu um navio de vigilância no valor de 750 milhões 
de ienes (equivalente a cerca de USD 6 800 000) e tem 

como objectivo fortalecer a vigilância marítima, tráfico de 
droga e a pesca ilegal. Em Dezembro, o Japão  canalizou 
uma contribuição no valor de UDS 4,9 milhões para a pro-
tecção das pessoas internamente deslocadas e comunida-
des anfitriãs, segurança alimentar, meio de subsistência e 
assistência ao sector de saúde, assistência à reconstrução e 
apoio às mulheres e meninas afectadas pelo conflito, atra-
vés das organizações internacionais relacionadas. 

O Governo do Japão realizou outros projectos ao longo 
do ano de 2020. A título de exemplo, a Embaixada do Ja-
pão financiou a reabilitação dos Centros de Formação Pro-
fissional na Matola, Nacala e Quelimane, respectivamente, 
e forneceu equipamento necessário para o seu funciona-
mento, num projecto avaliado em 880 milhões de ienes. O 
Centro de Formação Profissional contribui para o fortale-
cimento da economia local como resultado da melhoria da 
qualidade da formação profissional e do desenvolvimento 
humano em Moçambique. Actualmente, 14 projectos estão 
em implementação. O Japão oferece oportunidades de es-
tudo a moçambicanos e, no ano passado, 25 moçambicanos 
tiveram a chance de estudar no Japão. 

Em relação à divulgação da cultura japonesa, mesmo 
tendo influência da Covid-19, em Junho de 2021, realizá-
mos a demonstração da cerimónia de chá para promover o 
entendimento mútuo entre o Japão e Moçambique. Com 
esta demonstração, participantes moçambicanos experi-
mentaram a etiqueta da cerimónia do chá, verde e doces 
japoneses. Também continuamos a fornecer várias infor-
mações sobre a cultura japonesa, a vida quotidiana e os es-
tudos no Japão através das nossas plataformas electrónicas 
no Instagram e Facebook. Em cooperação com algumas 
estações de TV, oferecemos videoclipes sobre anime do 
Japão, vida quotidiana japonesa, cultura tradicional e con-
temporânea. 

Gostaríamos de continuar a contribuir ainda mais para 
o estreitamento das relações bilaterais entre o Japão e Mo-
çambique.

*Embaixador do Japão em Moçambique

O clube resolveu presentear a equipa femi-
nina que tinha acabado de regressar de um 
torneio nacional de basquetebol. Contra to-
das as previsões que indicavam que a equipa 
seria o bombo de festa, a verdade é que as 
raparigas deram cara à luta e fizeram vergar 
equipas como o todo-poderoso Maxaquene 
e a experientíssima turma do Ferroviário da 
Beira. Franzinas e bastante jovens as miú-
das foram uma surpresa agradável. Nam-
pula rendeu-se com o basquetebol vistoso, 
elegante e, sobretudo, virado para o espec-
táculo. Mesmo depois de uma atribulada 
viagem entre Quelimane e Nampula, entre-
meada por uma inexplicável escala na Beira 
de uma semana. Enfim, eram os ventos de 
um contexto de guerra e, sobretudo, de mui-
tas privações. A equipa foi recebida em festa 
e, uma semana depois, a direcção do clube 
resolveu presenteá-la com uma viagem para 
uma conhecida estância turística. Eu era o 
árbitro acompanhante e tinha acabado de 
fazer uma estreia ao mais alto nível na ar-
bitragem nacional. A província e a equipa 
estavam orgulhosos do feito, por isso fui 
convidado a fazer parte da comitiva que ia 
passar um final-de-semana num magnífico 
“resort” cercado de águas cristalinas e um 
enorme tapete verdejante virgem. A mal-
ta reuniu-se na sede do clube às primeiras 
horas do dia marcado. Ainda estávamos eu-
fóricos e sorridentes. As meninas, a equipa 
técnica, dirigentes e árbitro. Éramos a malta 
do momento. Os transeuntes passavam por 
nós e não resistiam em dar-nos uma palma-
da nas costas com o comentário generaliza-
do e bem audível: “bom trabalho…”. Éra-
mos uma espécie de estrelas, pena mesmo é 
que estávamos ainda muito longe das cenas 
de telefones celulares, selfies e redes sociais. 

O autocarro que nos levaria finalmen-
te chegou. Não era necessariamente um 
“megabus” de luxo, mas era simpático e 
cómodo. Instalamo-nos ruidosamente pelo 
autocarro adentro ante o olhar paternal e 
mimado dos dirigentes. O veículo tossicou 
algumas vezes e depois de alguns solavan-
cos avançou por estrada fora. Guinou pelas 
labirínticas e estreitas estradas da cidade, de 
onde éramos saudados efusivamente pela 
população, e assomamos por uma via me-
nos movimentada. O motorista era um tipo 
enorme, de uma tonalidade de pele entre 
o cinza e o preto, bastante sisudo, sempre
com o cenho carregado e com as mãos ás-
peras. Não era necessariamente gordo, mas
ocupava todo o assento e tinha os ombros
bastante largos. O tipo parecia um lutador de 
“wrestling” togolês.  Para piorar, era de pou-
ca ou quase nenhuma fala. Mascava com
uma invulgar violência maxilar o que pa-
reciam restos de uma planta qualquer. E de
vez em quando abria a janela para cuspir um 
empapado esverdeado enlameado. Era de
facto um senhor com uma desestruturada e
estranha geografia física. A euforia da malta
foi baixando quando nos apercebemos que
pela velocidade a viagem, que devia ser de
pouco menos de duas horas, iria se prolon-
gar pelo dia todo. Íamos a uma velocidade
de lesma. Enfadonha. Uma motocicleta ron-
ronando preguiçosamente passou por nós
com uma ligeireza impressionante. Ficamos 
ofendidos e decidimos que íamos tentar agi-
tar com canções o gigante do motorista a
andar um pouco mais depressa. O tipo sim-
plesmente mandou-nos bugiar e continuou
na sua pasmaceira. Aquilo dava decerto para 
descer e caminhar ao lado do carro. Íamos
nessa penosa viagem a já perto de duas ho-
ras e estávamos embrenhados e cercados por 
mato denso quando um dos dirigentes resol-
veu questionar o gigante togolês:

“Senhor Gulamo, o carro está com 
algum problema? É que vamos a uma ve-

locidade bastante lenta. Por este andar só 
chegamos de madrugada…”

O tipo olhou para o dirigente por cima 
dos ombros e rosnou:

“- O carro está bom…ouvi dizer que 
os fidamãe dos matsangas foram vistos 
a uns quilómetros daqui, por isso diga a 
essa meninada aí atrás para não fazer ba-
rulho. Os gajos andam por aqui.”

E o medo tomou conta de todos nós. A 
cada solavanco e guinadela do autocarro o 
pânico se instalava. A guerra estava no seu 
auge. A Renamo anunciava todos os dias 
avanços preocupantes. O autocarro engasga-
va a cada subida íngreme e o ruído do motor 
que para nós antes era normal passou a ser 
brutal. O motorista togolês, o senhor Gula-
mo, sorria provocadamente:

“- Já não cantam meninos? Já não 
querem que aumente a velocidade? Pir-
ralhos mimados…!”. 

E voltou a abrir a janelinha para cuspir 
triunfalmente o empapado verde enlameado. 

De repente um estrondo. Um enorme 
estrondo seguido de um silvar metálico. O 
pânico tomou conta de todos nós. Gritos e 
choros. Alguém ao fundo rezava uma Ave-
-Maria. O autocarro soluçava violentamente. 
Olhámos para os lados à espera de ver ho-
mens barbudos e sujos armados até aos den-
tes e ávidos de sangue tomando o autocarro.
O veículo quedou-se violentamente à berma
da estreita estrada. Estávamos cercados de
mato denso. Um dos dirigentes do clube,
com a tez esverdeada de medo, perguntou:

“ – O que foi aquilo? Foi um obus?” 
– obviamente que ninguém respondeu. O gi-
gante motorista desceu do autocarro seguido 
de dois valentes e heróis passageiros. Deu
uma volta ao autocarro e sentenciou:

“- Eu sabia que esta porra de pneu 
não chegava a lado nenhum…”

“- Então não foi um obus…? – insistiu 
o dirigente ainda com as pernas tremendo
que nem varas verdes…”

“- Qual obus qual quê pah, se fosse 
um obus o senhor não estaria inteiro…
vamã mazé todos os homens cá para fora, 
temos que trocar isto, ou somos apanha-
dos como coelhos pelos matsangas…”

E nervosamente toda a malta foi saindo 
do autocarro. Lenta e desconfiadamente.

O ar, apesar do sol a pino, era frio e cor-
tante e trazia um cheiro de morte. O ambien-
te circundante era mórbido. Não se via vival-
ma nenhuma ainda que se ouvissem vozes 
cavernosas bastante distantes. 

Um gajo quase desmaiou. No fundo 
do autocarro alguém continuava a apelar 
à ajuda divina com “Ave-Maria cheia de 
graça...” 

Com uma impressionante e atlética vo-
cação trocamos o pneu e minutos depois 
estávamos outra vez na via. 

Estranhamente o gigante motorista já 
seguia a uma velocidade aceitável.

Chegamos ao “resort” e as águas lím-
pidas e refrescantes por momentos fizeram-
-nos esquecer a longa e acidentada viagem.
Depois de um banho retemperador e à mesa 
para o almoço, alguém perguntou ao gigan-
te togolês:

“- Aqui estamos seguros? Os bandi-
dos armados não nos vão chatear aqui?”

“- Não há bandido nenhum por aqui, 
eu precisava andar com cautelas porque 
estava a desconfiar do pneu…só não que-
ria que vocês continuassem a azucrinar-
-me os ouvidos…”

E desatou a rir desalmadamente, mos-
trando um enorme desalinhamento dos den-
tes e restos do empapado verde enlameado 
pendurados pelas gengivas pretas…

Sacana do togolês…

ANDRÉ JOSÉ HUNGUANE

ESTE facto ocorre na avenida Joaquim Chissano, no limite 
entre a cidade e província de Maputo, desde o vale do In-
fulene até à ponte do bairro do Jardim. Pessoas ainda não 
identificadas, de há algum tempo a esta parte roubam sinais 

verticais de trânsito para posteriormente vender. São sinais 
que indicam passagem de peões, entroncamentos, estradas 
com prioridade, entre outros sinais, que ajudam a regular o 
trânsito.

Para lograr os seus intentos, sabotam a iluminação pú-
blica para não serem vistos durante os trabalhos nocturnos 

de vandalização. Entretanto, desde que tal aconteceu, até ao 
momento não foram repostos os sinais de trânsito.

Denúncias dos moradores já foram feitas à esquadra do 
mesmo bairro, mas ainda não há ninguém identificado e res-
ponsabilizado pelos danos causados. Resta apenas aos mora-
dores manter a vigilância e continuar a fazer denúncias. 

…e nem era um obus!

Das relações bilaterais entre 
Japão e Moçambique em 2021

Desconhecidos roubam sinais de trânsito na capital
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Stor Bacela: um professor virtual
à disposição de pré-universitários 
FACILITAR o contacto entre estudante e pro-
fessor, usando plataformas digitais e melhorar o 
ensino e aprendizagem à distância, é um dos ob-
jectivos da iniciativa Stor Bacela, que é um pro-
fessor digital gratuito, disponível a qualquer hora 
e lugar. 

Para interagir com o Stor Bacela, o estudan-
te deve instalar o Telegram no seu dispositivo 
(smartphone, tablet, laptop ou desktop) e ter 
uma conexão à internet. A plataforma está dispo-
nível através do link t.me/stormozbot. 

Segundo Bacelar Bacela, mentor do projecto, 
neste momento a plataforma dispõe de enuncia-
dos de exames de admissão ao ensino superior, 
150 exercícios de exames de admissão resolvidos 
passo a passo em vídeo-aulas e as respectivas so-
luções. Os vídeos são de curta duração de modo a 
facilitar a assimilação do conteúdo de acordo com 
o formato microlearning e tendo em conta que
grande parte dos estudantes acedem via smar-
tphone, estão salvaguardados os aspectos ligados
ao mobile learning.

No caso de dúvidas ou esclarecimentos, os 
estudantes podem recorrer a plataforma Bacela 
Aulas, cujo link é http://bacelaaulas.com.

Além dos milhares de estudantes que anual-
mente se preparam para os exames de admissão 
ao ensino superior, o Stor Bacela inclui conteúdos 
de formação do ensino geral e, posteriormente, 
prevê a inclusão de materias do ensino superior e 
de formação para área corporativa.

“O Stor Bacela vem dar a sua contribuição 
para Educação 4G, que visa preparar os estudan-
tes para os desafios da sociedade 5.G”, disse.

A ideia surgiu em Julho de 2021. O nome é 

inspirado “nos meus alunos que me tratavam por 
Stor Bacela e não por professor Bacela”, disse, 
acrescentando que a acção é destinada a estudan-
tes que concluíram a 12.a classe ou equivalente.

Em relação ao impacto social da inovação, 
Bacelar espera que o projecto possa dar aos alunos 
oportunidade de se prepararem gratuitamente 
para os exames de admissão, usando apenas o seu 
smartphone ou outros dispositivos. 

“Acredito que é possível aprender com recur-
so a uma rede social. E isso só traz ganhos para a 
academia. É mais uma contribuição que visa unir 
a Tecnologia e a Educação, uma vez que nos en-
contramos numa era digital repleta de recursos”, 
realçou.

Para Bacelar, a ideia é sustentável, pois o pú-
blico-alvo é maioritariamente de  nativos digitais 
ávidos por novas formas de aprender e adaptadas 
ao seu dia-a-dia. 

Nos próximos tempos a iniciativa será re-
plicada em áreas como a corporativa, sendo que 
actualmente alguns conteúdos já estão a ser tes-
tados. A médio e longo prazo a ambição do Stor 
Bacela é ajudar na expansão do ensino híbrido em 
Moçambique.

Bacelar Bacela é funcionário público e tam-
bém  professor em instituições privadas de ensi-
no superior e dá aulas particulares. Tem mais de 
12 anos de experiência na criação de plataformas 
electrónicas de ensino à distância para escolas, 
universidades, centros de formação de professo-
res e corporações, na criação de diversos recur-
sos educativos digitais e formação de professores 
moçambicanos e brasileiros através de oficinas 
virtuais. 

VOCÊ já parou para pensar que o músculo do co-
ração não fica dolorido como o das pernas e dos 
braços?

Quando submetidos a certos tipos de exer-
cícios, nossos músculos dos braços e das pernas 
- de forma geral, os chamados músculos esque-
léticos - podem ficar doloridos.

Os minúsculos fios de proteína que formam 
os músculos, quando estimulados, deslizam uns 
sobre os outros, provocando movimentos de 
contracção e alongamento - que, por sua vez, nos 
permitem correr, pular e levantar, por exemplo.

Quando o esforço é maior que o habitual, os 
músculos sofrem pequenos danos. E aquela dor 
que sentimos no dia seguinte é resultado do pro-
cesso de reparação empreendido pelas nossas 
células - que contribui para tornar os músculos 
mais fortes.

Mas você já chegou a se perguntar por que, 
ainda que seja um músculo, o coração não chega 
a doer como os demais? O que o coração tem de 
especial?

A resposta é: muita coisa. Conheça algumas 
delas a seguir.

1. SEMPRE BATENDO

O coração é a primeira estrutura a formar-se
no útero. “No começo é basicamente um tubo”, 
explica o cardiologista Rohin Francis à BBC.

Aquele tubo, adianta, por meio de um pro-
cesso de dobradura de origami torna-se o cora-
ção maduro. Desde muito cedo no desenvolvi-
mento embrionário bate um coração primitivo.

Gradualmente, à medida que nos desenvol-
vemos no útero, ele torna-se mais complexo, 
formando a estrutura de quatro câmaras com a 
qual estamos familiarizados.

Assim, quase desde o momento inicial até à 
morte está sempre batendo. É por isso que tão 
cedo na gravidez se pode ouvir o batimento car-
díaco do feto - aquele som que costuma emocio-
nar os pais nas consultas de pré-natal. E esse não 
é o único aspecto fascinante, diz o cardiologista.

“Se você colocar uma cultura de células car-
díacas em uma placa de Petri, mesmo algumas, 
elas não apenas começarão a bater espontanea-
mente, mas também sincronizarão umas com as 
outras. “Elas têm uma tendência intrínseca de 
pulsar”. Para isso, as células precisam de muita 
energia.

 2. CHEIO DE ENERGIA

Segundo Francis, em comparação com os
músculos esqueléticos, as células cardíacas são 
muito mais eficientes. “Elas têm um suprimen-
to mais robusto de mitocôndrias, o que as torna 
extremamente energéticas. As mitocôndrias são 
uma espécie de fábrica de energia da célula.

“Elas criam o ATP, o trifosfato de adenosina, 
um composto orgânico encontrado em todas as 
formas de vida conhecidas. Ele fornece energia 
para a realização de muitos processos nas células.

E energia é o que é preciso para movimentar 
qualquer músculo, principalmente o coração, 
que, mesmo em repouso, está sempre a trabalhar 
e muito.

Suas células precisam ser capazes de conti-
nuar batendo de forma ininterrupta e, para isso, 

necessitam de níveis muito mais altos de ATP do 
que os músculos esqueléticos.

Há algo, contudo, que elas têm menos.
3. POUCOS NERVOS

“Quando você fala sobre a sensação de dor na
pele ou nos músculos, é muito importante ser ca-
paz de localizar exactamente de onde vem a dor. 
Assim, o corpo conta com uma alta densidade de 
nervos sensoriais que irrigam essas partes do cor-
po para que o indivíduo possa identificar de onde 
vem o problema”, detalha o cardiologista.

No caso dos órgãos internos, acrescenta, em-
bora seja importante que os órgãos sejam capazes 
de dizer ao cérebro que algo está errado, a infor-
mação não é tão precisa. “A densidade do nervo 
sensorial é muito menor”.

Parece preocupante, mas seria provavel-
mente pior se fosse diferente. Isso porque, se não 
fosse pelo fato de termos muito menos termina-
ções nervosas em nosso coração, o “sentiríamos” 
constantemente e estaríamos cientes de cada ba-
tida... dá para imaginar?

Por mais maravilhoso que seja o coração, en-
tretanto, tem uma grande desvantagem.

Não se regenera quando danificado
“O coração é péssimo em se consertar”, pon-

tua Sanjay Sinha, membro sénior da British Heart 
Foundation e professor de medicina regenerativa 
cardiovascular da Universidade de Cambridge.

“Quando uma pessoa tem um ataque car-
díaco ou uma lesão cardíaca, o que geralmente 
acontece é que parte do músculo cardíaco morre 
e nunca se recupera. Ele regenerar-se formando 
uma cicatriz - mas a parte do músculo perdida 
não vai voltar, o que acaba atrapalhando o movi-
mento de contracção. É basicamente por isso que 
é tão sério”, disse.

O que há no tecido do músculo cardíaco que 
não permite que ele se repare da mesma forma 
que o músculo esquelético? A razão está na ten-
dência intrínseca de bater  destacada anterior-
mente. Para que um tecido se repare, suas células 
precisam se multiplicar e, para que se multipli-
quem, elas precisam se dividir.

“As células cardíacas são especializadas em 
se contrair, por isso estão repletas de proteínas 
de miofilamentos contráteis”, diz o especialista.

Se uma dessas células se dividisse para formar 
outra, “você teria que desmontar tudo e depois 
remontar toda a máquina contrátil”. Enquanto 
isso ocorresse, as células não seriam capazes de 
se contrair - algo que o coração não poderia se dar 
ao luxo de fazer, já que está em contínuo uso.

Ou seja, o facto de não poder parar inibe a ca-
pacidade do coração reparar-se.

“Se você olhar bem de perto, poderá ver 
talvez 1% das células do músculo cardíaco  di-
vidindo-se ao longo de um ano. Isso é muito, 
muito baixo e não é suficiente para regenerar o 
coração”, afirma. Então, o melhor, claro, é cui-
dar dele. Como?

“O que costumamos aconselhar no momen-
to - e isso é apenas uma orientação - é fazer algu-
ma actividade que o deixe um pouco sem fôlego 
por pelo menos meia hora três vezes por sema-
na”, destaca o cardiologista Rohin Francis.

Três curiosidades
fascinantes sobre o coração

EDÍLIA MUNGUAMBE 

A 
REABERTURA das 
praias, após cerca 
de seis meses de en-
cerramento, está a 
arrastar nos últimos 

dias vários banhistas a estes 
locais para lazer e frescar.

Alguns banhistas, se não a 
maioria, voltaram à praia com 
os velhos hábitos de descar-
tar o lixo em locais inapro-
priados. A título de exemplo, 
a praia da Costa do Sol apre-
sentava uma nova imagem, 
limpa e atractiva, o que não 
se verifica actualmente. 

Plásticos, garrafas de be-
bidas alcoólicas, latas de re-
frigerantes, cascas de frutas, 
embalagens de take away e 
mascarás são exemplos de 
lixo descartado na praia, tor-
nando um ambiente que se-
ria agradável, desagradável. 

Este cenário já preocupa 
as organizações ambienta-
listas devido aos riscos que 
representa ao ecossistema 
marinho e a saúde. 

A Cooperativa de Edu-
cação Ambiental Repensar 
e o Programa CHePEA têm 
vindo a realizar jornadas de 
limpeza nas praias da Costa 
do Sol, Miramar, Triunfo e 
outras. 

Segundo Mary Shirima, 
activista ambiental e coor-
denadora do programa CHe-

Banhistas voltam às praias 
com velhos hábitos

OS banhistas vão às praias com 
a consciência sobre a preven-
ção da Covid-19, usando más-
caras, mas uma vez no local 
desassociam-se destes aces-
sórios, descartando-os de for-
ma desapropriada. 

Pelo menos 509 máscaras 
foram recolhidas nas últimas 
duas semanas na praia da Cos-
ta do Sol durante as jornadas 
de limpeza desencadeada pe-
los voluntários do Repensar e 
CHePEA.  

Segundo Mary Shirima, 
das máscaras, 200 foram re-
colhidas no dia 12 do corrente 
mês e 309 no último sábado 
(19), significa que há aumento 
dos utentes deste local. 

Avançou que a situação 
representa um risco ao ecos-
sistema marinho, uma vez que 
quando a maré sobe os mate-
riais são arrastados para o mar.  

“O aumento de banhistas 
está a agravar o problema de 
lixo. As pessoas podem e de-
vem ir à praia, porém é impor-
tante que adoptem práticas 

Máscara: meio de protecção 
e atentado ao ambiente

ecologicamente correctas”, 
frisou. 

No mesmo período foram 
recolhidas 1.245 garrafas plás-
ticas, 235 palinhas, 178 cari-

cas, 29 quilogramas de reci-
pientes de vidro, entre outros 
resíduos. “Já encontrámos 
uma embalagem selada de be-
bida alcoólica e outros artigos 

como vestuários”, acrescen-
tou.  

Dados do relatório da 
OceanAsia, uma organização 
dedicada à conservação dos 

ALGUNS utentes interpelados 
pelo “Notícias”, na cidade de 
Maputo, assumiram que, em 
parte, são os principais respon-
sáveis por está imundice pois 
não tratam adequadamente o 
lixo que eles produzem. 

Aida Nhanombe, de 21 
anos, disse que há um esfor-
ço por parte das autoridades 
municipais e organizações 
ambientalistas para manter a 
higiene no local, mas os cida-
dãos não contribuem para a 
limpeza. 

“O pessoal de limpeza es-
força-se na sua actividade, mas 
a acção tem sido insignificante, 
pois este local acolhe milhares 
de pessoas nos fins-de-semana 
e com o calor o cenário tende a 
piorar”, sublinhou. 

Flávio Manjate, de 34 anos, 
reconheceu que já descartou 
garrafas de bebidas ao chão, 

apesar da existência de con-
tentores.  Simeão Chichava, 
de 29 anos, lamentou o facto 
de o lugar estar a tornar-se de-
sagradável. Para ele, garantir a 
limpeza das praias é responsa-
bilidade dos banhistas. 

Dário Enoque, activista da 
cooperativa de educação am-
biental Repensar, disse que  
apesar da disponibilidade de 
ecopontos e contentores para o 
depósito de resíduos sólidos, os 
agentes de limpeza encontram 
estes recipientes vazios e mui-
tos restos de comida, garrafas, 
latas, entre outros, espalhados 
no chão.

Acrescentou que a área 
mais crítica parte da zona do 
restaurante Costa do Sol até ao 
centro comercial Baía Mall. 

“Os munícipes não só de-
positam lixo em locais im-
próprios, como também re-

solvem as suas necessidades 
biológicas, situação agravada 
pela falta de sanitários públicos 
na praia”, avançou. 

Enoque acredita que com 
o alargamento do horário de
permanência nas praias, das
16.00 às 18.00 horas, a situação
poderá piorar. 

“Voltamos a verificar o pro-
blema de cacos de vidro neste 
espaço, algo que não acontecia 
há alguns meses. Assim, somos 
obrigados a redobrar as activi-
dades de limpeza e sensibiliza-
ção”, salientou. 

Após as jornadas os resí-
duos colectados passam pela 
selecção, onde é separado o lixo 
orgânico, reciclável, aparelhos 
electrónicos, entre outros.

O material reciclável é des-
tinado ao ecocentro da Repen-
sar, instalado na praia da Costa 
do Sol. 

Utentes assumem a culpa 

PEA, com a reabertura, a 
produção de resíduos sólidos 
naqueles espaços aumen-
tou, sobretudo nos fim-de-
-semana.

“Há vezes em que fa-
zemos limpeza ao sábado 

e deixamos o local limpo, 
mas, quando regressamos 
ao domingo, deparamo-nos 
com um cenário totalmente 
diferente e o nosso trabalho 
reduzido a nada”, explicou.  

“Face à esta situação, nós 

e as brigadas do município 
trabalhamos para devolver a 
normalidade no local”. 

Para além das jornadas, 
os voluntários sensibilizam 
os utentes para pautarem por 
comportamentos responsá-

veis e favoráveis à conserva-
ção do meio ambiente. 

“Consciencializámos, 
igualmente, os agentes de 
limpeza a fazerem separação 
do lixo durante as suas acti-
vidades”, sublinhou Shirima. 

oceanos, indicam que cerca de 
1,56 bilião de máscaras aca-
bam nos oceanos. 

Refere ainda que estes ma-
teriais resultam num adicional 
de 4.680 a 6.240 toneladas 
de poluição marinha, e cada 
máscara levará até 450 anos 
para se decompor.

As máscaras de uso único 
são fabricadas de um plástico 
derivado de combustível fós-
sil chamado polipropileno. O 
material não só leva centenas 
de anos para se decompor, 
mas também solta minúsculos 
microplásticos que as pessoas 
acabam consumindo em ali-
mentos retirados dos mares, 
explica a OceanAsia. 

A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) recomenda, em 
relação à Covid-19, soluções 
práticas para o problema como 
uso racional dos equipamen-
tos de prevenção e de menos 
embalagens, desenvolvimen-
to de produtos reutilizáveis ou 
feitos de materiais biodegra-
dáveis. 

Cidadãos teimam em descartar o lixo em locais impróprios 

Máscaras representam um novo lixo nas praias

Em jornadas de limpeza desvenda-se o lado mau dos banhistas 
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“Não declares que as estrelas estão mortas só porque o céu está 
nublado”.

- Ditado árabe

QUARTO MINGUANTE - Será na amanhã, às 00.32 horas

02.00- FLASH CULTURAL

02.00- RITMOS E VIDAS

04.57- HINO NACIONAL

05:.10- CAMPO E DESENVOLVI-

MENTO

05.30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

05.45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06.00- JORNAL DA MANHÃ

08.10- ECONOMIA PARA TODOS

08.15- INSS

09.10- PARABÉNS A VOCÊ

12.00-SINAL HORÁRIO/ TÓPICOS 

DO JORNAL DA TARDE

12.02- MAGAZINE DESPORTIVO

12.20- BOLETIM METEOROLÓGICO

12.30- JORNAL DA TARDE

13.00- BALANÇO DO GOVERNADOR 

DE CABO DELGADO

14.25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

14:30- RÁDIO-NOVELA “OURO 

NEGRO”

18.10- UMA DATA NA HISTÓRIA

18.25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

18.30- INDÚSTRIA EXTRACTIVA

18.55- UMA HISTÓRIA PARA TI

19.00- TÓPICOS DO JORNAL DA 

NOITE

19.02- MAGAZINE DESPORTIVO

19.20- BOLETIM METEOROLÓGICO

19:30- JORNAL DA NOITE

20.00- BALANÇO DO GOVERNADOR 

DE NAMPULA

21:10- ÚLTIMO TEMPO

23.15- INSS

NOTICIÁRIOS: 01, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19.30, 21, 
22.00 E 23.00 HORAS.

PREIA-MAR - Às 7.21 horas e às 
19.30, com 3.20 e 3.00 metros, re-
spectivamente   

BAIXA-MAR - À 01.09 horas e às 
13.35, com 0.90 e 1.00 metros, re-
spectivamente 

INHAMBANE

32/26

VILANKULO

33/25

TETE

33/24

QUELIMANE

34/25

NAMPULA

30/22

PEMBA

30/23
LICHINGA

24/15

BEIRA

31/26

XAI-XAI

30/25

CHIMOIO

29/20

MAPUTO

31/23

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

05:40  HINO NACIONAL 
05:45  GINÁSTICA:  TXUNA A SAÚDE COM LUCINDA MAR-

TINS - “PILATES” 
06:00  BOM DIA MOÇAMBIQUE DIRECTO
08:00  DESENHOS ANIMADOS: CÓDIGO DO PUZZLE -  O 

SEGREDO DA PLANTA CARNÍVORA DESENHOS ANI-
MADOS: CHAVES - “A CASA DA BRUXA” EPISÓ-
DIO 12

08:30  CERIMÓNIA DE ABERTURA DO ECONOMIC BRIEFIG 
DO CTA  DIRECTO / NAMPULA

12:15  DEBATE SOBRE O ECONOMIC BRIEFIG DO CTA  
DIRECTO

13:00  JORNAL DA TARDE  DIRECTO
14:00  HOMEM QUE É HOMEM 
15:00  NOTÍCIAS 
15:05  JUNTOS À TARDE DIRECTO
16:00  NOTÍCIAS 
16:05  ENCONTROS DA MALTA DIRECTO
17:00  JORNAL EM LÍNGUAS MOÇAMBICANAS 

DIRECTO
17:45  GINÁSTICA: TXUNA A SAÚDE COM QUICHUA MAURI-

CIO - “HIT”  
18:00  PRIMEIRA PÁGINA DIRECTO
19:00  JORNAL DE DESPORTO DIRECTO
19:50  PUB 
20:00  TELEJORNAL DIRECTO
21:00  SEMANÁRIO ECONÓMICO 
22:00  FILME NACIONAL: O JARDIM DO OUTRO HOMEM 

23:00  A HORA DO CTP-CABO DELGADO: “ PEMBA, SOMOS 
NÓS “  REPETIÇÃO

23:30  MOÇAMBIQUE DIGITAL REPETIÇÃO
00:00  PRIMEIRA PÁGINA REPETIÇÃO
01:00  JUNTOS À TARDE REPETIÇÃO
02:00  ENCONTROS DA MALTA REPETIÇÃO
03:00  SEMANÁRIO ECONÓMICO 
04:00  JORNAL DE DESPORTO REPETIÇÃO
04:50  HOMEM QUE É HOMEM REPETIÇÃO
05:40  HINO NACIONAL

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

De acordo com alínea d) do nº 3 do artigo 33 conjugado com o nº 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de 

Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto dos concursos abaixo indicados:

Nº Concurso Modalidade Objecto Empresa Adjudicada Valor (MT)

39A002552/
CP/124/2021

Concurso Público Fornecimento de Painéis Solares e Estruturas Metálicas para a Montagem 
de Painéis nas Mini Centrais Fotovoltaicas em Zonas Rurais

TECNOELÉCTRICA, LDA 109.915.427,61

39A002552/
CP/143/2021

Concurso Público Contratação para concepção, desenho de projecto executivo e construção 
de centrais fotovoltaica para instalação Chintholo, Distrito de Cahora 

Bassa, Província de Tete

MESAT - MANUTENÇÃO E 
ENGENHARIA SERVIÇOS E 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA LDA

45.641.139,98 

39A002551/
AD/39/2022

Ajuste Directo Fornecimento de Papel Toalha BIOTECH COMÉRCIO INDÚSTRIA E 
SERVIÇOS, LDA

1.000.000,00

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

UM estudo cujo fim é perce-
ber de que maneira a União 
Europeia pode intensificar 
o seu apoio ao sector das
artes e cultura no país será 
esta manhã apresentado no 
Instituto Nacional das In-
dústrias Culturais e Criativas 
(INIC), em Maputo.

Intitulada “Estratégia do 
sector da cultura da delega-
ção da União Europeia em 
Moçambique 2021-2027”, 
a pesquisa realizou-se en-

tre Setembro e Dezembro 
do ano passado nas cidades 
de Maputo, Inhambane (in-
cluindo Tofo e Vilankulo), 
Beira, Nampula (incluindo 
Ilha de Moçambique), Li-
chinga e Pemba. 

Na sessão de hoje, a de-
correr entre às 9.00 e 12.00 
horas, nos formatos presen-
cial e virtual, serão apre-
sentados e discutidos os 
resultados preliminares do 
estudo. O evento contará 

com a presença de 30 inter-
venientes do sector artísti-
co-cultural. 

Para a pesquisa, que ser-
virá de fundamento ao tra-
balho da União Europeia em 
Moçambique nas acções de 
apoio às artes e cultura nos 
próximos anos, em parti-
cular até 2027, foram, entre 
outras coisas, entrevistadas 
130 profissionais do sec-
tor que actuam nos locais 
abrangidos pelo estudo.

A ACADEMIA de Artes e 
Ciências Cinematográficas, 
a organizadora dos prémios 
de cinema Óscares, exigirá 
que os participantes da 94.ª 
cerimónia do evento, mar-
cado para 29 de Março, em 
Hollywood, Estados Unidos, 
apresentem provas de vaci-
nação contra o novo corona-
vírus e pelo menos dois re-
sultados negativos de testes 
PCR.

A medida, que visa pre-

venir o alastramento da 
doença é um pouco diferente 
para os artistas e apresenta-
dores que, à semelhança dos 
restantes convidados, terão 
de fazer testes, mas não pre-
cisarão de mostrar uma pro-
va de vacinação.

A obrigatoriedade de uso 
de máscara variará, sendo 
que os convidados das sec-
ções inferiores do teatro não 
serão obrigados a usar más-
caras, porque estarão sen-

tados com mais distância do 
que o habitual entre grupos.

Aqueles que se sentam 
mais no meio do auditório 
podem ser obrigados a usar 
máscaras, porque ficarão 
sentados lado-a-lado.

A festa do cinema acon-
tece no Dolby Theatre. O lu-
gar acomoda 3317 pessoas, 
mas apenas 2500 serão con-
vidadas este ano devido à 
pandemia do novo corona-
vírus.

“O 
RETORNO 
ou evolu-
ção para 
um novo 
m e r c a d o 

ou para uma nova forma 
de abordagem” é o tema 
do primeiro fórum de Mer-
cado de Eventos Pós-Co-
vid-19 em Moçambique, 
que arranca esta tarde na 
cidade de Maputo. 

Organizado pela As-
sociação de Empresários, 
Promotores de Eventos e 
Espectáculos, o evento 
reunirá dezena de profis-
sionais ligados à promo-
ção de eventos, um dos 
sectores muito afectado 

pelas restrições impostas 
pela pandemia do novo 
coronavírus nos últimos 
dois anos, dentre eles o 
isolamento físico e a proi-
bição de realização de es-
pectáculos. 

A reunião, que terá lu-
gar no Centro Internacio-
nal de Conferências Joa-
quim Chissano, entre às 
15.00 e 1.30 horas, contará 
com a presença de algumas 
figuras ligadas ao ministé-
rio da Cultura e Turismo, 
dentre elas Ivan Bonde e 
Emanuel Dionísio, do Ins-
tituto Nacional das Indús-
trias Culturais e Criativas 
(INIC) e da Direcção Na-

cional das Indústrias Cul-
turais e Criativas (DNIC), 
respectivamente.

Podendo ser acom-
panhado virtualmen-
te através da plataforma 
“Zoom”, o fórum tam-
bém analisará o mercado 
de eventos nos últimos 
dois anos, caracterizado 
por cancelamentos, como 
aconteceu, por exemplo, 
com o Festival Azgo, adia-
mentos e migrações para 
o formato digital, como
se viu em Marracuene du-
rante o Festival Marraben-
ta, coordenado por Quito
Tembe, o secretário-geral
da AEPEE.

DESTACAR a beleza da mulher 
africana é o objectivo da expo-
sição de arte digital “Power-
ful African Beauty”, a ser hoje 
inaugurada pelo artista visual 
Wilson Uanheta, no espaço 
16Neto, cidade de Maputo.

Na mostra, que abre a par-
tir das 18.30 horas, Wilson Ua-
nheta destaca o poder inacto 
das suas inspirações femininas, 
retratando mulheres em várias 
poses.

Para tal, usa linhas arroja-
das e elegantes com contrastes 
de cores, entre tons suaves e da 
terra, vivos e brilhantes. Estas 
interações transmitem uma 
distinta feminilidade multi-
facetada e o lado destemido 
e empoderado das mulheres, 
mas que emana suavidade e 
força, ternura e vigor implacá-
vel, vulnerabilidade e resiliên-
cia.

O artista, escreve o 16Neto, 
explora várias narrativas e re-

presentações centradas na 
mulher e arte africana, em par-
ticular no contexto moçambi-
cano, embora a dimensão do 
cenário artístico africano con-
temporâneo continue a expan-
dir-se no estrangeiro.

A casa, descrevendo a 
mostra, considera que Wilson 
Uanheta procura interrogar e 
justapor as representações fre-
quentes escritas de mulheres 
africanas e a beleza que acom-
panham as formas de arte afri-
cana.

“Expandindo-se para 
além das percepções mate-
riais da experiência tangível, 
esta instalação híbrida provo-
ca a conversa em torno da arte 
nas intersecções dos formatos 
‘tradicional’ e ‘moderno’ ou 
‘tecnológico’”, continuou, 
afirmando que “o artista ex-
plora e questiona os diferen-
tes meios de representação da 
arte, contrastando peças físicas 

que existem concretamente na 
nossa realidade através da sua 
presença material”.

Dez por cento das receitas 
de todas as vendas desta ex-
posição, aberta até 30 de Abril, 
irão para o Fórum Mulher, uma 
Rede feminista de organizações 
da sociedade civil que promove 
a igualdade de género e os di-
reitos das mulheres no país.

“Powerful African Beau-
ty” é a sua primeira exposição 
de Wilson Uanheta, natural de 
Quelimane, capital da Zam-
bézia, e que passou a infância 
explorando um computador de 
terceira-geração do seu irmão 
mais velho, que foi onde, pela 
primeira vez desenhou usando 
o aplicativo “Paint”. 

No início da sua adoles-
cência mudou-se para Maputo 
onde continuou os estudos e 
em 2018, sem nenhuma for-
mação profissional, iniciou a 
sua carreira artística.

Fórum discute mercado 
de eventos pós-Covid-19

Sector dos espectáculos foi dos mais afectados pela Covid-19

Apresentado estudo 
para o apoio 
às artes e cultura

Mostra elogia beleza 
da mulher africana

Participantes dos Óscares 
devem estar vacinados
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JOSSIAS EZEQUIEL 
CHACHINE

FALECEU
Sua esposa Aida Faela, filhos Mari-
nela, Edson, Leyla, Dilcia, Ezequiel, 
Jéssica, Odete, Jossias Júnior e Éri-
co Chachine, irmãos, noras, genros, netos e demais 
familiares comunicam com profunda dor e tristeza o 
falecimento de JOSSIAS EZEQUIEL CHACHINE, ocorri-
do no dia 19/2/2022, cujo velório se realiza na capela do 
HCM, hoje, quarta-feira, às 13.00 horas, e o funeral na 
quinta-feira, dia 24/2/2022, em Nhacutse-Chongoene, 
província de Gaza, antecedido de missa de corpo pre-
sente às 8.00 horas, na Paróquia São Miguel Arcanjo 
de Nhacutse. Paz à sua alma.             1983

PEDRO AMÓS CAMBULA
(1.º ano de eterna saudade)

Seus filhos, netos, irmãos, noiva e família Cambula co-
municam que, por ocasião da passagem do 1.º ano do 
desaparecimento físico do ente querido PEDRO AMÓS 
CAMBULA, será realizada em sua memória e homenagem 
um culto de celebração no dia 26/2/2022, (sábado) na sua residência, na 
KaTembe pelas 10.00 horas, precedida da deposição de flores às 9.00 
horas, no Cemitério de Lhanguene. Paz à sua alma.          1643

SANDRO CARVALHO DE JESUS 
MONTEIRO

(Mano Tchum) 
FALECEU

Seus pais Pedro João Monteiro e Maria Teresa Monteiro, irmãos Mauro e Na-
dea, esposa Aurora Guirrugo Monteiro, filhos Melvin, Edney, Edilene, Laiane e 
demais familiares comunicam com dor e consternação o falecimento do seu ente querido SANDRO 
CARVALHO DE JESUS MONTEIRO, ocorrido no dia 19/2/2022, na cidade de Nampula, vítima de doença, 
cujo funeral se realiza hoje, quarta-feira, dia 23/2/2022, no Cemitério Novo da Faina, antecedido de 
missa de corpo presente na Sé Catedral de Nampula, pelas 10.00 horas. Paz à sua alma. 

CATARINA SALATIEL 
FERNANDO

FALECEU
O Conselho de Administração da Electricidade de Moçambique, EP, Comité 
da empresa e trabalhadores em geral comunicam com profunda mágoa e 
consternação o falecimento da Srª CATARINA SALATIEL FERNANDO, mãe 
do Sr. Osório Fernando Nhabangue, afecto à Direcção de Planeamento de Sistemas e Engenharia, 
ocorrido no dia 21/2/2022, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 23/2/2022, pelas 11.30 
horas, no Cemitério de Michafutene. À família enlutada apresentam as mais sentidas condolências. 
Paz à sua alma.

MARGARIDA ROBERTO 
MACUCULE

FALECEU
A família Machel, pais, filhos, genros, netos, bisnetos e demais famil-
iares comunicam com mágoa a partida para o Pai, do seu ente queri-
do MARGARIDA ROBERTO MACUCULE, por morte súbita, ocorrida 
no dia 21/2/2022, cujo funeral se realiza hoje, dia 23/2/2022, pelas 9.30, no Cemitério de 
Lhanguene, antecedido de velório pelas 8.00 horas, na capela do Hospital Central. Para 
o Lars e família, muita força. Paz à sua alma.
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RAHEMA SICANDAR
(Dois anos de eterna saudade)

É com profunda saudade que seus 
filhos Sania, Guida, Ninela, Rober-
to, Sicandar e Raúfo, noras Rosa 
e Graça, netos, bisnetos e trinetos recordam a 
passagem do segundo ano da partida do seu 
ente querido RAHEMA SICANDAR. Que Allah lhe 
conceda janatt e conforto para os seus familiares.

1991

ARCANJO SELEMANE 
MAULANA

FALECEU

A Direcção do Comando da PRM-Cidade de Ma-
puto, Oficiais Superiores, Subalternos, Sargen-
tos, Guardas da PRM e funcionários do Quadro 
Técnico Comum comunicam com profunda mágoa e conster-
nação o desaparecimento físico do Superintendente da Polícia 
ARCANJO SELEMANE MAULANA, ocorrido no dia 18/2/2022, na 
sua residência, vítima de doença, cujo funeral se realizou no dia 
19/2/2022, pelas 11.00 horas, no Cemitério de Bedene - Machava. 
À família enlutada endereçam as mais sentidas condolências.
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VENDE-SE VENDE-SE
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VIATURAS

VIATURA da marca Toyota Hiace, 

mini-bus, em estado novo, matrícula 

AIH-910-MP, 71 mil Km, ano 2011, a 

diesel, de 3 lugares, vende-se por 710 

000,00, negociáveis; Nissan Caravana, 

45 mil Km, a diesel por 460 000,00, 

negociáveis. Contacto: 84/87-4558130.

2035

APARTAMENTO tipo 2, num R/C, na 

Malhangalene, com quintal indepen-

dente, vende-se por 5 500 000,00MT; 

apartamento tipo 3, num prédio novo, no 

Condomínio Golf Residence por 14 000 

000,00MT, negociáveis; apartamento tipo 

3, novo, no Aqua Park por 150 000USD. 

Contacto: 84-2006465 ou 87-9106465.

1932

PROPRIEDADE de 9,5 hectares, na 

berma da estrada EN4, no Tchumene, 

vende-se por 1 000 000USD; proprie-

dade de 50/150, na berma da estrada 

EN1, em Bobole por 3 000 000,00MT; 

propriedade de 3 hectares, na berma 

da estrada, na vila de Marracuene por 

450 000USD; propriedade de 50x50, 

com muro, no Bairro da Facim por 1 500 

000,00MT. Contacto: 86/84-5926921.

1937

FÁBRICA de produção de água mine-
ral, em funcionamento, com maquinaria 

completa, localizada no distrito de Namaa-

cha, província de Maputo, vende-se por 

650 000USD. Contacto: 84-0427438/87-

0227439.  

1084

QUINTA no bairro Chinonanquila, 

Matola-Rio, Km-16, a 300m da Av. da 

Namaacha, espaço vedado com muro, 

vende-se por 10 000 000,00MT. Contacto: 

84-0427438/87-0227439. 1084

CASA tipo 3, bem conservada, num 

quintal de 12x24m, com WC dentro e 

fora, jardim, bem situada, na Matola “C”, 

vende-se por preço a combinar com o 

interessado. Contacto: 84-5632412.

1862

TEM terrenos para habitação na Som-

merschield, Costa do Sol, Dona Alice, 

Mapulene e KaTembe; terrenos na 

praia em KaTembe e Ponta Malongane; 

quintas de 1 hectare em KaTembe. 

Ligue e agende uma visita. Contacto: 

84-3999454, GLS Imobiliária. 894

VIVENDA tipo 3, na Av. E. Mondlane, 

vende-se por 45 000 000,00MT; gemi-

nada tipo 4, num R/C e 1º andar, na Av. 

Mao Tsé-Tung por 27 000 000,00MT; ge-

minada tipo 3, num R/C e 1º andar, com 

2wc, na Polana por 19 000 000,00MT; 

geminada tipo 3, num 1º andar, no Bairro 

Central por 16 000 000,00MT; vivenda 

tipo 4, na Av. Agostinho Neto por 48 

000 000,00MT; pensão num R/C, com 

restaurante e 9 quartos, no Alto Maé por 

16 500 000,00MT; vivenda tipo 4, num 

R/C e 1º andar, com 4 suites, no Triunfo 

por 19 000 000,00MT; geminada tipo 2, 

na Malhangalene por 10 000 000,00MT. 

Contacto: 84-4532199 ou 82-4825750. 

2001

ARRENDA-SE

LOJA e sobre-loja, na Av. da Malhan-

galene, nº 753, arrenda-se. contacto: 

84-4833650, local.                 1864

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS E NOTARIADO DA MAXIXE

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE JORGE SEBASTIÃO

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de um de fevereiro de dois mil 
e vinte e dois, exarada de folhas cinquenta e dois verso a cinquenta e quatro do livro 
de notas para escrituras diversas número nove, traço “A”, desta Conservatória dos 
Registos e Notariado da Maxixe, perante ANGÉLICA JOÃO MAUNZE, Conservadora 
e Notária Superior, em exercício na mesma Conservatória com Funções Notarias, 
se procedeu à Habilitação de Herdeiros por óbito de JORGE SEBASTIÃO, ocorrido 
no dia vinte e nove de Novembro de dois mil e quinze, no estado de casado com 
Ricardina Rafael, residente que foi em Maxixe, sem deixar testamento ou qualquer 
outra disposição de sua última vontade.

Mais certifico que, foram declarados como seus únicos herdeiros sua esposa e seus 
filhos:

a) RICARDINA RAFAEL, solteira, natural de Morrumbene e residente em 
Maxixe;

b) CLODOMIRO DE JESUS JORGE, solteiro, natural e residente em Maxixe;
c) ARACLÍDIO DE JESUS JORGE, solteiro, natural e residente na Maxixe;
d) ELSÍNIO DE JESUS JORGE, solteiro, natural de Chicuque-Maxixe e residente 

em Maxixe.
Está Conforme

Conservatória dos Registos e Notariado da Maxixe, a um de Fevereiro de dois mil e vinte e dois

A Conservadora e Notária Técnica
(Ilegível) 60

CONVOCATÓRIA

Nos termos do Artigo Décimo Quinto  dos Estatutos da 
Sociedade Produtos Alimentares ONDAZUL, SA, conjugados 
com o artigo Cento e Trinta e Quatro do Código Comercial 
de Moçambique,  convoco a Assembleia Geral Ordinária 
para o dia 26 de Março de 2022, pelas 9.00 horas, no 
Hotel Afrin, sita na Rua de Ngungunhane, n.º 56, na Cidade 
de Maputo. Conjugados estes artigos com o artigo Décimo 
Primeiro, a agenda será a seguinte:

1) Aprovação do Relatório e Contas de 2021;

2) Aprovação do Orçamento para 2022;

3) Eleição de novos órgãos sociais da Sociedade.

Nos termos das alíneas c) e d) do Artigo Décimo Quinto dos 
mesmos Estatutos, se a Assembleia Geral não se encontrar 
legalmente constituída em primeira convocatória, 
realizar-se-á em segunda convocatória, no mesmo dia 
e no mesmo local, trinta minutos depois e com a mesma 
agenda.

Maputo, aos 21 de Fevereiro de 2022

O Presidente do Conselho Fiscal
Filipe Carlos Massingue

1989
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA)

Anúncio de Concursos

1. O Tribunal Judicial da Cidade de Maputo convida pessoas singulares, nacionais, pequenas empresas, micro e interessadas a apresentarem propostas em carta
fechada, para os concursos discriminados na tabela abaixo:

Modalidade do 
Concurso e respectiva 

referência
Objecto Concurso

Data e hora-final para 
entrega das propostas

Data e hora de 
abertura das

Propostas

Data provável do 
posicionamento

Garantia 
provisória

07L000141/CL/01/
UGEA/TJCM/2022

Fornecimento de material de 
escritório e didáctico 7/3/2022, pelas 8.30 horas 7/3/2022, pelas 9.00 

horas 18/3/2022 Não exigível

07L000141/CL/02/
UGEA/TJCM/2022

Fornecimento de passagens 
aéreas 7/3/2022, pelas 11.00 horas 7/3/2022 

pelas 11.30 horas 18/3/2022 Não exigível

07L000141/CL/03/
UGEA/TJCM/2021

Manutenção e reparação de 
viaturas 8/3/2022, pelas 8.30 horas 8/3/2022 

pelas 9.00 horas 18/3/2022 Não exigível

07L000141/CP/01/
UGEA/TJCM/2022 Arrendamento de imóveis 8/3/2022, pelas 10.00 horas 8/3/2022 

pelas 10.30 horas 18/3/2022 Não exigível

07L000141/CL/04/
UGEA/TJCM/2022

Fornecimento e montagem de 
cortinados 8/3/2022, pelas 11.00 horas 8/3/2022 

pelas 11.30 horas 18/3/2022 Não exigível

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

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

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

Maputo, Fevereiro de 2022

A Entidade Contratante

(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

11ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO

O DOUTOR DAVID WILSON MACUHA, JUIZ DE DIREITO DA DÉCIMA 
PRIMEIRA SECÇÃO DO TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE 

MAPUTO-MATOLA

Faz saber que pela 11ª Secção deste Tribunal, correm éditos de 30 
(trinta) dias, a contar da 2ª e última publicação deste anúncio, citando 
os executados JOÃO PAULO QUECO e ANA PAULA ANTÓNIO MUCAVEL, 
ambos com última residência no Bairro de Tsalala, Qº 133, Matola 
“E”, cidade da Matola, agora em parte incerta, para, no prazo legal de 
10 (dez) dias, findos os éditos, pagar a quantia exequenda no valor 
de 52 531,00MT (cinquenta e dois mil, quinhentos e trinta e um 
meticais), acrescidos de mais 3 236,55MT (três mil, duzentos e trinta 
e seis meticais e cinquenta e cinco centavos), de custas prováveis, 
totalizando 55 767,55MT (cinquenta e cinco mil, setecentos e 
sessenta e sete meticais e cinquenta e cinco centavos), embargar 
ou nomear bens à penhora susceptíveis de pagar o valor em dívida, nos 
termos da al. a), nº 1, artigo 811º do CPC, nos autos de Acção Executiva 
para Pagamento de Quantia Certa com Processo Ordinário, em que 
é exequente BANCO PROCREDIT, SA, pelos fundamentos constantes da 
petição inicial, cujo duplicado da mesma se encontra à disposição neste 
Cartório, onde poderá ser solicitado em qualquer dia útil dentro das horas 
normais de expediente. Advertindo-se-lhe que a falta de pagamento ou 
nomeação de bens à penhora será logo devolvido o direito ao exequente 
e o prosseguimento dos autos até final à sua revelia.

Matola, aos dezasseis dias do mês de Fevereiro de dois mil e vinte e dois

A Escrivã de Direito
(Ilegível)
Verifiquei

O Juiz de Direito
(Ilegível)
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A batalha jurídica que du-
rava há seis anos e que recebeu 
o nome de “Equal pay” chega
assim ao fim, num acordo que
prevê o investimento de 24 mi-
lhões de dólares no pagamento
de salários na vertente femini-
na.

“Não foi fácil chegar a este 
dia. As jogadoras da selecção 
nacional feminina dos EUA 
alcançaram um sucesso sem 
precedentes na luta para al-
cançar a igualdade salarial para 
si e para as futuras atletas. Hoje, 
reconhecemos o legado dos 
que ajudaram a tornar este dia 
possível, bem como todas as 
mulheres e meninas que se se-
guirão”, escreveu a entidade, 
num comunicado publicado 
no site oficial.

O acordo inclui ainda que 
o pagamento dos prémios por
presença na selecção feminina
seja igual ao da equipa mascu-
lina.

COM uma situação com-
plicada no Arsenal, 
Pierre-Emerick Auba-
meyang concretizou 
uma surpreendente mu-
dança para o Barcelona 
no fecho do mercado de 
transferências. Em en-
trevista ao Sport, o avan-
çado gabonês explicou o 
motivo que o levou a ir 
para Camp Nou.

“Estivemos até ao úl-
timo segundo à espera da 
decisão do Arsenal, não 
foi fácil. Eu tinha muita 
vontade de vir para aqui 
(Barcelona), porque esta 

O 
BENFICA recebe hoje 
às 22.00 horas o Ajax 
em jogo da primeira 
“mão “ dos oitavos-
-de-final da Liga dos

Campeões Europeus. 
Será a 13.ª vez que Benfica 

e Ajax medem forças, naquele 
que já é um clássico do futebol 
europeu.

Em noite de “Champions” 
em Lisboa, o Benfica parte com  
um registo muito favorável na 
recepção a clubes holandeses 
nas taças europeias de futebol, 
com oito triunfos em 12 jogos, 
mas nunca logrou bater o Ajax, 
que visita a Luz pela quarta vez.

Face ao conjunto de Ames-
terdão, os “encarnados” so-
mam dois empates e um 
desaire, sendo que todos os 
resultados foram negativos nos 
respectivos contextos.

Em 1968/69, na segunda 
“mão” dos quartos-de-final, 
o Benfica até podia perder por
um golo, na segunda mão dos
quartos-de-final da Taça dos
Campeões, mas acabou der-
rotado por 3-1, resultado que
conduziu a eliminatória para
um jogo de desempate.

Três anos volvidos, e depois 
de um desaire nos Países Baixos 
(Holanda) por 1-0, frente aos 

CRISTIANO Ronaldo vai reen-
contrar uma das “suas víti-
mas” favoritas: o Atlético de 
Madrid. Nos 35 confrontos 
com os “colchoneros” em to-
das as competições, o interna-
cional português já marcou 25 
golos (entre eles quatro hat-
-tricks).  Há golos de CR7 que
os adeptos do emblema de
Madrid não esquecem. Um de-
les decidiu a final da Liga dos
Campeões em Lisboa e o outro,
no desempate por penaltes na

final da prova em Milão.
Ronaldo é, pois claro, o 

máximo goleador da “Cham-
pions” com 140 golos em 181 
jogos. Esta será, de resto, a 18.ª 
vez que o jogador de 37 anos 
vai disputar uma fase a elimi-
nar da maior prova de clubes 
da UEFA. O capitão da selecção 
portuguesa apenas perdeu por 
quatro vezes nos oitavos-de-
-final, duas contra o FC Porto
e outras tantas diante do Lyon.
Os “dragões” eliminaram o

United em 2003/04 e a Juven-
tus na época 2020/21, enquan-
to os franceses afastaram o Real 
Madrid em 2009/10 e a Juven-
tus em 2019/20. 

Apesar dos golos sofri-
dos contra Ronaldo, o Atlé-
tico de Madrid tem a história 
a seu favor. Os campeões es-
panhóis não sofrem qualquer 
derrota nos oitavos-de-final 
da “Champions” desde 1997: 
registou nove vitórias e cinco 
empates.

O REAL Madrid poderá avan-
çar para a contratação da es-
trela do Liverpool, Moham-
med Salah, caso falhe Kyllian 
Mbappé, do Paris Saint-Ger-
main, segundo noticiou o site 
espanhol fichajes.net. 

Recentemente, Mbappé foi 
apontado ao Liverpool, após a 
vitória do PSG sobre os me-
rengues, no jogo da primeira 
“mão” dos oitavos-de-final 
da Liga dos Campeões, com 
um golo do astro francês, sur-
gindo rumores sobre a possi-
bilidade de o atacante francês 
ter ficado desiludido com a 
prestação dos blancos.

O Real Madrid, recorde-
-se, chegou a avançar com

uma proposta próxima dos 
200 milhões de euros para 
contratar Mbappé no início 
desta época. O jogador, em fi-
nal de contrato, tem recusado 
múltiplas ofertas milionárias 
do PSG para acertar a renova-
ção.

Mohammed Salah, de 29 
anos, continua a não chegar 
a entendimento com os reds 
para a assinatura de novo con-
trato devido à diferença de 
verbas.

O faraó, com contrato até 
2022/23, está a realizar uma 
época estonteante sob ordens 
de Jurgen Klopp, assinando 17 
golos e nove assistências em 23 
jogos na Premier League.

Noite de gala na Luz
do foi 5-1, com “hat-trick” de 
Nené e “bis” de Jordão.

Seguiu-se a derrota com o 
PSV Eindhoven, à qual o Benfi-
ca respondeu com seis triunfos 
consecutivos - até “esbarrar” 
novamente no Ajax - o primei-
ro face ao Roda (1-0, 1995/96), 
o segundo perante o PSV (2-1,
em 1998/99) e o terceiro com o
Heerenveen (4-2 em 2004/05).

Em 2010/11, os “encarna-
dos” voltaram a vencer o PSV 
Eindhoven, desta vez na pri-
meira “mão” dos quartos-de-
-final final da Liga Europa, com 
um verdadeiro festival argen-
tino: 4-1, com golos de Aimar 
(37 minutos), Salvio (45 e 52) e 
Saviola (90+2).

Seguiu-se um 3-1 ao Twen-
te, no “play-off” de acesso à 
“Champions” de 2011/12, com 
um “bis” de Witsel e um tento 
de Luisão, e um 2-0 ao AZ Alk-
maar, com “bis” de Rodrigo, 
nos quartos-de-final da Liga 
Europa de 2013/14.

Noutro jogo do dia, o Atléti-
co Madrid recebe o Manchester 
United à mesma hora.

RESULTADOS DE ONTEM

Chelsea-Lille (2-0)
Villarreal-Juventus (1-1)

então campeões europeus em 
título, o Benfica ficou-se por 
um “nulo” e falhou, assim, o 
que seria a sexta final em 12 
anos, depois de 1960/61, 61/62, 
62/63, 64/65 e 67/68.

Em 2018/19, na fase de gru-
pos da “Champions”, e depois 
de uma vitórias e duas derro-
tas, uma delas em Amesterdão, 
a equipa “encarnada” estava 
obrigada a vencer em casa o 
Ajax para continuar na corrida 
aos “oitavos”, mas ficou-se por 

um empate 1-1.
Se os três embates caseiros 

com o Ajax não acabaram em 
triunfos do Benfica, dos res-
tantes nove, o conjunto da Luz 
ganhou oito, sendo excepção o 
desaire por 2-1 com o PSV, na 
segunda mão dos “quartos” da 
Taça das Taças de 1974/75, após 
0-0 fora.

De resto, todas as equipas 
holandesas “caíram” na Luz, 
a primeira das quais o Feye-
noord, que, na Taça dos Cam-

peões de 1962/63, a formação 
lisboeta venceu por 3-1, com 
golos de Eusébio, José Augus-
to e Santana, depois de já ter 
empatado a zero em Roterdão, 
qualificando-se pela terceira 
vez seguida para a final.

Entre as duas primeiras 
visitas do Ajax, o conjunto 
campeão europeu em 1969/70 
voltou à Luz 1971/72, perden-
do novamente, dessa vez na 
segunda mão dos “quartos” da 
Taça dos Campeões: o resulta-

Benfica leva vantagem sobre clubes holandeses em confrontos anteriores

Ronaldo “carrasco” 
do Atlético

Ronaldo tem sido muito feliz nos duelos com o Atlético

A FINAL desta edição da Liga dos 
Campeões, marcada para o próximo dia 
29 de Maio, na Gazprom Arena, em São 
Petersburgo (Rússia), pode vir a ser dis-
putada em Londres. 

Segundo a imprensa inglesa, a UEFA 
está a monitorar o actual conflito entre a 
Rússia e a Ucrânia e o estádio de Wem-
bley surge como uma das alternativas. 

A final da época passada, recorde-

-se, passou de Istambul para o Estádio
do Dragão, já que a Turquia havia entra-
do na “lista vermelha” do Reino Unido e 
os adeptos de Chelsea e Manchester City
não poderiam entrar no país. 

Final pode ser 
retirada da Rússia

EUA

ATLETISMO 

Selecção feminina passa
a receber igual à masculina

Blessing Okagbare 
banida por 10 anos

A FEDERAÇÃO norte-ameri-
cana de futebol anunciou on-

tem ter chegado a acordo com 
a selecção feminina para que 

os prémios sejam iguais aos da 
masculina.

A VELOCISTA nigeriana 
Blessing Okagbare foi bani-
da das competições de atle-
tismo por um período de 10 
anos, por uso de substâncias 
proibidas e recusa em cola-
borar com a investigação. O 
anúncio foi feito na semana 
finda pela Unidade de Inte-
gridade do Atletismo (AIU). 

Okagbare, que conquistou a 
medalha de prata no salto em 
comprimento nos Jogos Olím-
picos de Pequim, em 2008, foi 
suspensa provisoriamente no 
ano passado, depois de terem 
sido detectados indícios de 
hormona de crescimento, a 
que se juntariam, já depois do 
evento, três violações do códi-
go anti-doping.

A atleta, de 33 anos, tinha 
competido nas eliminatórias 
dos 100 metros, em Tóquio, a 

sa desde julho de 2021, quan-
do estava a preparar-se para 
a prova dos 100 metros nas 
Olimpíadas de Tóquio. Na épo-
ca, a velocista testou positivo. 
Além disso, em um teste sur-
presa feito em junho do mesmo 
ano, também foi encontrado 
em seus exames eritropoietina, 
substância que aumenta a ca-
pacidade do corpo para trans-
porte de oxigénio, trazendo 
mais resistência ao atleta.

“A punição de 10 anos é 
uma mensagem forte contra 
tentativas, esforços deliberados 
e coordenados para ludibriar ao 
mais alto nível” declarou o di-
retor da AIU, Brett Clothier.

A atleta tem 30 dias para 
recorrer da decisão ao Tribunal 
Arbitral do Desporto (CAS). A 
nigeriana, de 33 anos, lamen-
tou a decisão através das redes 
sociais.

31 de Julho, e deveria ter corri-
do nas meias-finais, mas aca-
bou por ser suspensa.

“O Comité Disciplinar ba-
niu a nigeriana Blessing Oka-
gbare por um total de 10 anos, 
cinco pelo uso de múltiplas 

substâncias proibidas e outros 
cinco pela recusa em coope-
rar com a investigação ao seu 
caso”, explicou a Unidade de 
Integridade do Atletismo, em 
comunicado.

Okagbare já estava suspen-

Aubameyang rendido
à grandeza do Barcelona

Aubameyang satisfeito com a integração no Barcelona

é uma oportunidade in-
crível e dei tudo por isso. 
Apostei tudo para assi-
nar pelo Barcelona por-
que é um clube que não 
se pode dizer que não”, 
explicou.

Reconhecendo o mo-
mento menos fulguran-
te, Aubameyang mostrou 
ambição para o futuro.

“É um clube enorme 
que não atravessa a me-
lhor das fases, mas não 
tenho dúvidas que rapi-
damente vai regressar ao 
lugar que merece”, con-
cluiu.

Salah pode reforçar 
Real caso falhe Mbappé

Salah na calha do Real para a próxima época
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A ASSOCIAÇÃO de Andebol da 
Cidade de Maputo (AANDCM) 
recebeu, das mãos do presidente 
da Federação Moçambicana da 
modalidade (FMAND), um mar-
cador electrónico para o melhor 
controlo do tempo e de dados 
estatísticos nos jogos.

O marcador foi adquiri-
do pelo Comité Olímpico de 
Moçambique (COM) e doado à 
FMAND para fornecer a um dos 
seus filiados, sendo que a capi-
tal do país foi a escolhida por ser 
o ponto onde a modalidade está
em movimento neste momento.

Para trás fica o uso do marca-
dor manual que não raras vezes 

provocava equívocos no controlo 
de tempo e de dados estatísti-
cos, o que deixava os fazedores 
da modalidade em choque com 
a Associação, nalgum momento.

O presidente da FMAND, 
Nuno de Oliveira, disse, no acto, 
que a oferta do dispositivo marca 
o regresso da modalidade depois
de muito tempo de vazio com-
petitivo forçado pela Covid-19.

“O marcador vai ajudar em 
vários aspectos. É uma viragem 
que estamos a dar à modalidade. 
Infelizmente só temos um mar-
cador, esperamos abranger as 
outras associações, futuramente. 
Agradecemos o Comité Olímpico 

pelo gesto. Acreditamos que irá 
ajudar a fazer a diferença na ci-
dade de Maputo”, vincou Nuno 
de Oliveira. Por seu turno, o pre-
sidente da AANDCM, Alberto 
Amone, satisfeito com a oferta, 
deixou ficar nas suas declarações 
que o marcador electrónico vai 
ser útil no desenvolvimento da 
modalidade na capital do país. 
“Sobretudo no controlo do jogo 
sob ponto de vista estatístico e de 
tempo vai ajudar-nos significati-
vamente. É um impulso impor-
tante para o desenvolvimento da 
modalidade, que durante e anos 
utilizou o marcador manual”, 
realçou.

O INTERNACIONAL moçam-
bicano, Amade Momade, mais 
conhecido por Amadou, que 
nos últimos tempos vinha re-
presentando a União Despor-
tiva do Songo, assinou recen-
temente, por três temporadas, 
pelo TS Galaxy da primeira 
divisão sul-africana, actual 14.º 
classificado, com 16 pontos, 
menos 14 que o líder Mamelodi 
Sundowns (30 pontos). 

Recorde-se que, Amadou 

representou o Ferroviário de 
Nampula, vindo, à posterior, a 
ser contratado pelos “hidroe-
léctricos”, por indicação do 
técnico Chiquinho Conde, na 
altura vinculado à equipa de 
Tete. 

Como jogador da UD Son-
go Amadou disputou as últi-
mas edições das competições 
internacionais nas quais o seu 
anterior emblema participou, 
sendo, quase sempre, uma das 

unidades de maior relevo.
Como corolário das suas 

exibições, o meio-campista, 
nascido no Mali, naturalizado 
moçambicano, foi por diversas 
vezes chamado à Selecção Na-
cional, tendo estreado  frente 
à Zâmbia, no Estádio Nacio-
nal do Zimpeto, em jogo que 
Moçambique venceu por 1-0 
(golo de Reginaldo), na cam-
panha de qualificação para o 
CAN-2019.

A FEDERAÇÃO Moçambicana de Futebol 
(FMF) faz, a partir de amanhã até 6 de Março, 
uma radiografia ao desporto-rei no Norte do 
país, através de visita a vários clubes e infra-
-estruturas e de encontros de trabalho com
dirigentes a vários níveis daquela região.

O objectivo da visita, chefiada pelo pre-
sidente da FMF, Feizal Sidat, é avaliar o está-
gio actual do movimento futebolístico e das 
infra-estruturas, bem como interagir com as 
diferentes partes interessadas no desenvolvi-
mento da modalidade, com particular desta-
que para as autoridades provinciais e munici-
pais.

A interacção com dirigentes associativos 
e de clubes também fará parte do rol de ac-
tividades, sendo que a capital do Niassa, Li-

chinga, deverá ser o primeiro ponto a ser es-
calado, seguido do distrito de Lago e, sábado, 
Cuamba, o segundo maior centro urbano da 
província.

Ainda no sábado, os dirigentes da FMF 
irão trabalhar na província de Nampula onde, 
sucessivamente, serão escalados os distritos 
de Ribáuè, Angoche, Monapo, Mossuril e as 
cidades de Nampula e Nacala. Cabo Delgado 
será a última província a ser visitada de 3 a 5 
de Março, com Chiúre, Montepuez e Pemba 
como locais escolhidos.

 Fazem parte do périplo, Amir Gafur, vice-
-presidente para a Alta-Competição, Arnaldo 
Salvado, director técnico nacional e Januário
Pastola, vogal da zona Norte, para além do
presidente da FMF.

JÁ terminou a inspecção pre-
liminar efectuada aos cam-
pos que irão acolher  os jogos 
do Campeonato Nacional 
da I Divisão – Moçambola 
2021/2022, que vinha sendo 
levada a cabo pela Federa-
ção Moçambicana de Futebol 
(FMF), através do seu Depar-
tamento de Licenciamento 
de Clubes, que teve lugar 
entre Dezembro de 2021 e Ja-
neiro do corrente ano. 

A acção visa garantir que 
as infra-estruturas desporti-
vas que irão acolher os jogos 
da maior competição fute-
bolística do país estejam em 
conformidade com os requi-
sitos estabelecidos pela FMF 
tendo em conta os critérios 
estabelecidos no respectivo 
regulamento.

Segundo uma nota emi-
tida pela FMF, foram inspec-
cionadas infra-estruturas de 

dez clubes, a saber: (1) As-
sociação Desportiva de Vi-
lankulo, (2) Associação Black 
Bulls, (3) Clube Desportivo 
Matchedje de Mocuba, (4) 
Clube de Desportos da Costa 
do Sol, (5) Clube Ferroviário 
da Beira, (6) Clube Ferro-
viário de Lichinga, (7) Clube 
Ferroviário de Maputo, (8) 
Liga Desportiva de Maputo, 
(9) União Desportiva de Son-
go e (10) Incomáti de Xina-
vane.

A FMF vai emitir os re-
latórios dirigidos aos clubes 
sobre esta inspecção preli-
minar, fazendo constar dos 
mesmos os aspectos a serem 
melhorados. Na sequência 
dessa actividade, a federação 
conduzirá uma  nova inspec-
ção antes da publicação da 
lista final dos campos apro-
vados para a presente tem-
porada.

A 
LIGA Desportiva 
goleou ontem o 
Racing por 5-0, em 
partida inserida na 
segunda jornada 

da Série”B” do Campeona-
to de Futebol da Cidade de 
Maputo - Liga Jogabets, so-
mando, por conseguinte, os 
primeiros pontos na prova.

A Liga teve uma tarde 
tranquila e manietou por 
completo o adversário, que 
não teve argumentos para 
fazer frente à capacidade 
física e técnica do conjunto 
orientado por Dário Montei-
ro. Gregório abriu o marca-
dor aos 17 minutos e bisou 
em cima do intervalo. Por 
meio, Momed havia mar-
cado de grande penalidade 
aos 42 minutos. A abrir a se-
gunda parte, Ivan fez o 3-0, 

antes de fechar o resultado 
final aos 79 minutos.

A Série “B” é liderada 
pelo  Costa do Sol, com seis 
pontos. Lembar que, para a 
mesma jornada, no domin-
go, os “canarinhos” bate-
ram Académica por 1-0, 
repetindo a dose mínima da 
vitória na estreia diante da 
Liga Desportiva.

Estrela Vermelha empa-
tou sem golos com Águias 
Especiais, mesmo desfecho 
da partida entre Mahafil e 
Nacional. 

Referir que o Maxaquene 
lidera a Série “A”, após ven-
cer o Desportivo por 2-0. É 
seguido pela Black Bulls que 
puniu severamente o Mat-
chedje por 6-1. Os “touros” 
somam quatro pontos, os 
mesmos do Ferroviário de 

Maputo, vitorioso por 3-0 
sobre o 1.° de Maio. Outro 
desafio desta série disputa-
do fim-de-semana termi-
nou empatado a dois golos 
entre Vulcano e Ferroviário 
das Mahotas.

A terceira jornada terá 
lugar no fim-de-semana. 
Para a Série “A”, no sábado, 
no campo do Tchumene,  a 
partir das 16.15 horas, 1.° de 
Maio  joga com Black Bulls, 
enquanto no campo do Ma-
tchedje terá lugar, a partir 
das 14.15 horas, o jogo entre 
Racing e Estrela Vermelha, 
para logo a seguir os “mili-
tares” enfrentarem o Vulca-
no.

No Estádio da Machava, 
às 14.15 horas, Ferroviário 
das Mahotas vai bater-se 
com o líder Maxaquene. No 

domingo, com inicio mar-
cado para às 16.15 horas, no 
Estádio da Machava, jogam 
Desportivo e Ferroviário.

Para a Série ”B”, no cam-
po do Tchumene, às 14.00 
horas de sábado,  Águias Es-
peciais jogam com Mahafil, 
e no campo do Costa do Sol, 
a partir das 14.15 horas, Aca-
démica enfrenta Liga Des-
portiva, antes da equipa do 
Nacional medir forças com 
o Costa do Sol. No campo
do Matchedje, às 14.15 ho-
ras, Racing terá pela frente
o Estrela Vermelha.

JOGA-SE HOJE 
“ABERTURA” NA 
PROVÍNCIA DE MAPUTO

Disputam-se na tar-
de de hoje quatro partidas 
referentes a quinta jorna-

O ATLÉTICO de Madrid de 
Reinildo recebe hoje, a partir 
das 22.00 horas, o Manches-
ter United, no Wanda Me-
tropolitano, em partida da 
primeira “mão” dos oitavas-
-de-final da Liga dos Cam-
peões Europeus de futebol.

Os espanhóis vêm de 
uma vitória sobre o Osasuna 
e são apontados como favo-

ritos a vencer os ingleses, 
sobretudo, por jogar perante 
o seu público.

Mas seja como for, os
“colchoneros” e “red de-
vils” atravessam uma fase 
irregular no respectivos 
campeonatos, pelo que es-
pera-se por uma eliminató-
ria bastante renhida.

O Manchester United 

chega aos oitavos-de-final 
na condição de líder do seu 
grupo, enquanto o Atléti-
co transitou como segundo 
classificado.

Vale lembrar que a UEFA 
acabou com a regra do golo 
marcado fora de casa, dei-
xando de ter influência no 
desempate em caso de a eli-
minatória terminar igualada.

LIGA JOGABETS

Liga goleia Racing 
e soma primeiros pontos

Liga Desportiva aplicou “chapa” cinco ao Racing

da do Torneio de Abertura 
na província de Maputo. 
No campo do Desportivo 
da Matola jogam Jeito FC 
e Clube de Marracuene, 
agendado para às 13.00 
horas, para logo a seguir 
entrarem em campo as 
formações do Desportivo 
da Matola e Timbercity FC.

No campo da Texlom, às 
13.00 horas, Cross United 
FC terá pela frente Real FC 
de Mahelane e duas horas 
depois Clube dos Amigos 
vai bater-se com ESFA FC. 
Para amanhã, quinta-feira, 
no mesmo recinto, a par-
tir das 15.00 horas, está 
agendado o desafio entre 
Ximanganine FC e Atlético 
de Marracuene.

O Timbercity é líder da 
prova com doze pontos, 
seguido por Desportivo 
da Matola e Ximanganine, 
com nove e oito pontos, 
respectivamente.

Atlético de Marracuene 
é quarto classificado com 
oito pontos, mais dois que 
a dupla Jeito FC e ESFA, 
que somam seis cada. Clu-
be de Marracuene tem três 
pontos, enquanto Real 
Mahelane e Cross ainda 
não pontuaram.  

A Associação de Fute-
bol da Província de Mapu-
to justificou a realização 
de jogos a meio de sema-
na como resultado da ne-
cessidade de terminar a 
prova a tempo de iniciar 
imediatamente o Campeo-
nato Provincial, que, por 
sua vez, deve encerrar an-
tes do dia 6 de Maio, data 
apontada para o arranque 
do “Moçambola”, edição 
2022.

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO

Reinildo começa
decisão pelos “quartos”

POR TRÊS ÉPOCAS

Amadou assina 
pelo TS Galaxy

Amadou ao lado de um dos dirigentes do clube sul-africano, após a assinatura do contrato

CAMPOS PARA O MOÇAMBOLA-2022

Finalizada inspecção preliminar

Campo do Incomáti em reabilitação na sequência das recomendações deixadas pela Comissão de Licenciamento de Clubes da FMF 

ANDEBOL NA CIDADE DE MAPUTO

Associação recebe marcador electrónico

Eis o marcador electrónico para melhorar a face do andebol na capital

FMF faz radiografia 
do futebol no Norte
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Todos podemos apanhar a Covid-19, não 
importa a idade, a raça e principalmente  onde vivemos

O 
TENSO impasse en-
tre a Rússia, Ucrânia 
e os países ocidentais 
aumentou acentua-
damente na noite 

de segunda-feira, quando o 
Presidente russo, Vladimir 
Putin, reconheceu as duas 
regiões separatistas do les-
te ucraniano como Estados 
independentes e ordenou a 
entrada de tropas nos terri-
tórios.

“Acho necessário tomar 
uma decisão que deveria ter 
sido tomada há muito tempo 
– reconhecer imediatamente
a independência e a sobera-
nia da República Popular de
Donetsk (DPR) e da República
Popular de Luhansk (LNR)”,
disse Putin num discurso te-
levisionado.

“A utilização da Ucrânia 
como instrumento de con-
fronto com o nosso país re-
presenta uma ameaça grave, 
muito grande para nós”, disse 
Putin, afirmando que a prio-
ridade de Moscovo “não é o 
confronto, mas a segurança”.

A medida foi condenada 
por países ocidentais, numa 
maratona de reuniões do 
Conselho de Segurança das 
Nações Unidas, durante a qual 
muitos oradores levantaram o 
alarme de uma invasão russa 
na Ucrânia. 

Pelo menos três países 
anunciaram as primeiras 
sanções económicas contra 
a Rússia, como reacção ao re-
conhecimento de Moscovo da 
DPR e LNR.

Segundo um levantamen-
to da Agência CNN, os Esta-
dos Unidos, União Europeia,  

CRISE NA UCRÂNIA 

Rússia desafia sanções ocidentais 
em nome da sua segurança

da situação de genocídio das 
formas ucranianas em Do-
netsk e Luhansk, Moscovo 
instruiu o exército a agir para 
“manter a paz” nestes terri-
tórios.

Para complicar ainda mais 
as coisas, as duas auto-pro-
clamadas “repúblicas popu-
lares” reivindicam o resto das 
regiões de Donetsk e Luhansk 
como seu território, além das 
áreas que actualmente con-
trolam. Ainda não se sabe se 
isso significa que as forças 
russas tentarão avançar na 
Ucrânia, além das linhas de 
frente pré-existentes.

“Essencialmente, isso re-
presenta uma opção muito 
menos apocalíptica do que 
o tipo de invasão em grande
escala que o Ocidente tem
previsto”, disse o especialis-
ta em segurança Mark Galeo-
tti à Al Jazeera.

“Tudo isso está a aconte-
cer de acordo com o manual 
e o cenário que vimos aqui”, 
disse, por sua vez, a especia-
lista em segurança georgiana 
Mariam Tokhadze à Al Jazee-
ra de Tbilisi (Georgia). “A 
ideia é desestabilizar um país 
a ponto de ele se envolver em 
um caos interno permanen-
te.”

Essa visão – de que o 
objectivo é o caos, e não a 
conquista – é compartilha-
da pelo sociólogo ucraniano 
Volodymyr Ishchenko.

Ishchenko disse à Al Ja-
zeera que o reconhecimen-
to dos separatistas nasce da 
frustração do Kremlin com a 
liderança ucraniana e do fra-
casso do Presidente (ucrania-

no) Volodymyr Zelenskyy em 
cumprir os termos dos Acor-
dos de Minsk, que puseram 
fim aos combates mais pe-
sados no leste da Ucrânia em 
2015 e teriam implicado um 
compromisso com os rebel-
des, bem como o encerra-
mento de emissoras de TV 
de língua russa e a prisão de 
Viktor Medvedchuk, um oli-
garca e político amplamente 
visto como amigo da Rússia.

“Putin esperava pela im-
plementação dos Acordos 
de Minsk”, disse o sociólo-
go . “Ele perdeu a esperan-
ça, a partir da repressão de 
Zelenskyy contra Medve-
dchuk há um ano, e termi-
nando com as reacções insa-
tisfatórias do Ocidente e da 
Ucrânia à diplomacia coer-
citiva russa recentemente. É 
parte da estratégia de deses-
tabilização gradual da Ucrâ-
nia, uma estratégia muito 
mais inteligente para Putin 
do que a ‘invasão iminente’ 
total”.

Ainda de acordo com Ish-
chenko, enquanto Moscovo 
diz que está pronta para re-
tornar à estrutura dos Acor-
dos de Minsk, Kiev “está ali-
viada por proclamar que está 
morta”.

“A Rússia continuará a 
aumentar as apostas na sua 
estratégia de diplomacia 
coercitiva para desestabili-
zar a Ucrânia e forçá-la a um 
‘Minsk-3’ mais exequível ou 
desmantelar gradualmente 
o Estado ucraniano ou rever
as suas fronteiras”, vaticina
Ishchenko. - (CNN/AL JA-
ZEERA)

O MINISTÉRIO Público da 
Guiné-Bissau impôs a obriga-
ção de permanência no país 
ao deputado e líder do Partido 
Africano para a Independência 
da Guiné e Cabo Verde (PAI-
GC), segundo um despacho a 
que a Lusa teve ontem acesso.

No despacho, com data 
de 21 de Fevereiro, o Minis-
tério Público (MP) determina 
“aplicar ao suspeito Domingos 
Simões Pereira a medida de 
coação obrigação de perma-
nência”.

O MP justifica a tomada de 
decisão devido “à demora que 
a Assembleia Nacional Popular 
leva a responder” ao pedido 
de levantamento de imunida-
de parlamentar do deputado e 
“tendo em conta o perigo que 

a mesma acarreta para a inves-
tigação”.

Num outro despacho, da-
tado de 26 de Janeiro, o Minis-
tério Público pedira à Assem-
bleia Nacional Popular (ANP) 
para “permitir” que Domingos 
Simões Pereira fosse “interro-
gado na qualidade de suspei-
to”, a 1 de Fevereiro, no âmbito 
do processo denominado Res-
gate.

Este processo está rela-
cionado com o alegado apoio 
financeiro do Governo a insti-
tuições bancárias, mas Domin-
gos Simões Pereira alega que o 
acordo para essa ajuda foi as-
sinado em Novembro de 2015, 
quando ele já não era primeiro-
-ministro, cargo que assumiu
entre Julho de 2014 e Agosto de

2015.
Na sequência dos dois des-

pachos do MP, a mesa da ANP 
esteve ontem reunida, seguida 
da conferência de líderes, mas 
não conseguiu o quórum ne-
cessário para realizar a reunião 
da comissão permanente.

Entre sessões plenárias, a 
Comissão Permanente da ANP 
pode decidir sobre o levanta-
mento da imunidade parla-
mentar a um deputado, mas 
antes é necessário pedir um 
parecer à comissão de ética 
parlamentar, o que não acon-
teceu, disseram fontes parla-
mentares. Esta é a terceira vez 
que o MP da Guiné-Bissau pede 
o levantamento da imunidade
parlamentar de Domingos Si-
mões Pereira. - (Lusa)

A ORGANIZAÇÃO Meteorológica Mundial 
(OMM) alertou ontem para a chegada a Mada-
gáscar do ciclone Emnati, o segundo a atingir o 
país este mês, expressando “preocupação” em 
relação a um eventual agravamento da situa-
ção humanitária na ilha africana.

“A principal preocupação são as chuvas 
torrenciais que acompanham o ciclone. Es-
pera-se entre 150 e 250 milímetros de água 
nas áreas planas e entre 400 e 500 milímetros 
nas áreas mais altas, que cairão em terreno 
absolutamente saturado”, afirmou a porta-
-voz da OMM, Claire Nullis, numa conferên-
cia de imprensa conjunta em Genebra, em
que participaram o Escritório da ONU para a
Coordenação dos Assuntos Humanitários e o
Programa Alimentar Mundial (PAM).

O Emnati poderá provocar inundações 
nas zonas costeiras do sudeste da ilha, afec-
tando áreas atingidas há algumas semanas 
pelo “Batsirai”, que matou, pelo menos, 120 

pessoas, estima a agência das Nações Unidas 
para a Meteorologia.

Desde Janeiro, Madagáscar foi atingida pe-
las tempestades tropicais Ana, Batsirai e Du-
mako.

A porta-voz da OMM explicou que, embo-
ra seja invulgar ver tantas catástrofes naturais 
num espaço de tempo tão curto num único 
país, não é invulgar durante a época das tem-
pestades tropicais. A sucessão de catástrofes 
meteorológicas em Moçambique há três anos 
é outro destes exemplos.

Para além das tempestades tropicais e ci-
clones, o sul de Madagáscar foi afectado nos 
últimos meses por uma grave seca, que au-
mentou os níveis de alarme devido ao grave 
impacto na agricultura e pecuária, colocan-
do as comunidades numa situação alimentar 
crítica. O porta-voz do PAM, Thomson Phiri, 
sublinhou que o ciclone Emnati irá aumentar 
ainda mais a crise alimentar no país. - (Lusa)

ONU preocupada
com chegada do ciclone 
Emnati a Madagáscar 

MP impõe obrigação
de permanência 
ao líder do PAIGC 

GUINÉ-BISSAU

O MEDIADOR da África Ociden-
tal para o Mali apelou ontem a uma 
transição democrática “o mais rapi-
damente possível”, um dia depois de 
a junta militar ter aprovado um plano 
que lhe permite permanecer no poder 
durante cinco anos.

Na segunda-feira o órgão legisla-
tivo do Mali, que tem sido controlado 
pelos militares desde o golpe de Agos-

to de 2020, aprovou um período de 
transição de até cinco anos antes das 
eleições e de um regresso à governa-
ção civil.

A decisão surgiu numa altura em 
que a questão da data das eleições é 
objecto de um diferendo entre Bama-
co, a Comunidade Económica dos Es-
tados da África Ocidental (CEDEAO) e 
parte da comunidade internacional.

“Não posso falar com autoridade 
porque não sou o presidente. 

Mas porque sou o mediador, acre-
ditamos que cinco anos é muito tem-
po para um Governo de transição”, 
disse Goodluck Jonathan, que deverá 
visitar o Mali amanhã.

“Penso que a CEDEAO pode não 
aceitá-lo. Continuaremos a negociar 
com eles (a junta militar) e assegurar 

que reduzam esse tempo”, acrescen-
tou, num ‘workshop’ da CEDEAO em 
Lagos, Nigéria”.

Jonathan, antigo Presidente nige-
riano, também rejeitou a legitimidade 
do Conselho Nacional de Transição 
(CNT) do Mali, um órgão legislativo 
que foi sujeito a sanções regionais em 
Novembro.

“O Parlamento do Mali é uma par-

te de um Governo maliano que é em si 
uma aberração, os seus membros não 
são eleitos”, disse, acrescentando: 
“Temos de pôr fim a isto o mais de-
pressa possível”.

O mediador presidia a uma reu-
nião do “Conselho dos Sábios”, que 
trabalha sobre diplomacia preventiva 
e prevenção de conflitos na região. - 
(Lusa)

CRISE POLÍTICA NO MALI

Mediador pede transição “o mais rapidamente possível”

Alemanha e o Reino Unido 
já se movimentaram a fim de 
restringir executivos, empre-
sas, autorização a empreendi-
mentos, entre outros, ligados 
à Rússia.

Até ao momento, a reac-
ção de Moscovo não foi de sur-
presa. Sergei Lavrov, ministro 
russo das Relações Exteriores, 
disse que o Ocidente as im-
poria independentemente do 
reconhecimento às auto-de-
nominadas repúblicas de Do-
netsk e Luhansk.

“Os nossos colegas euro-
peus, americanos e britâni-
cos não vão parar e não vão 
se acalmar até que tenham 
esgotado todas as suas pos-
sibilidades para a chamada 
‘punição da Rússia’. Eles já 

nos ameaçam com todo tipo 
de sanções ou, como dizem 
agora, ‘a mãe de todas as san-
ções’”, disse Lavrov.

Algumas instituições rus-
sas já se haviam adiantado às 
medidas anunciadas. A agên-
cia de classificação da Rússia 
ACRA estimou que os bancos 
do país importaram 5 mil mi-
lhões de dólares (319,2 biliões 
de meticais) em cédulas em 
moeda estrangeira em De-
zembro de 2021, acima dos 
2,65 mil milhões de dólares 
(169,2 mil milhões de me-
ticais) do ano anterior, uma 
acção preventiva em caso de 
sanções que criem aumento 
na demanda.

No entanto, a promessa 
dos países ocidentais é que 

mais medidas sejam anun-
ciadas conforme o escalar da 
tensão nas fronteiras com a 
Ucrânia. O Japão confirmou 
que estuda possibilidades 
possíveis de pressão contra a 
Rússia.

“ESTRATÉGIA 
INTELIGENTE”

O anúncio de Putin ocor-
reu quando mais de 100 mil 
soldados russos permane-
cem estacionados na fron-
teira ucraniana, com dezenas 
de milhares participando de 
exercícios na vizinha Bielor-
rússia, no meio de acusações 
de ataques dos militares ucra-
nianos a posições rebeldes.

Denunciando uma alega-

Activistas comemoram na cidade de Donetsk, controlada pelos rebeldes, depois que a Rússia anunciou o reconhecimento das 
duas regiões separatistas

A
LE

XA
N

D
ER

 E
R

M
O

CH
EN

KO
/R

EU
TE

R
S

Número de mortos continua 
a subir em Petrópolis 
O NÚMERO de mortos nas enchentes e deslizamentos de terra 
provocados por chuvas torrenciais na cidade brasileira de Pe-
trópolis aumentou para 182, informaram ontem as autoridades, 
uma semana após o temporal. Até agora, a tempestade de 15 de 
Fevereiro cobrou a vida de “111 mulheres e 71 homens. Do total, 
32 são menores”, informou a Polícia Civil, anunciando a tragédia 
mais mortal da história desta cidade do Estado do Rio de Janei-
ro. Uma semana após o mau tempo as autoridades tentam res-
tabelecer a normalidade, enquanto continuam a resgatar corpos 
debaixo da lama e dos escombros nas áreas mais afectadas. Mais 
de 850 pessoas continuam a receber  atendimento em abrigos de 
emergência.

Explosão em mina
artesanal faz 59 vítimas
PELO menos 59 pessoas morreram e outras 100 ficaram feridas em 
uma explosão ocorrida segunda-feira perto de uma mina artesanal 
de ouro no sudoeste do Burkina Faso. Segundo as autoridades re-
gionais, a explosão terá sido causada por produtos químicos usados 
para tratar o ouro que se encontravam no local perto da mina. “O 
acidente ocorreu hoje, segunda-feira, à tarde no local da extrac-
ção de ouro Gomgombiro (no sudoeste do país)”, revelou à agên-
cia France Presse (AFP) uma fonte provincial que visitou o local. 
A mesma fonte descreveu “um cenário de horror” com árvores 
arrancadas ou carbonizadas e uma “grande cratera” no local da 
tragédia.

Polícia sul-africana           
mata suspeitos de assalto
A POLÍCIA da África do Sul anunciou segunda-feira que 10 sus-
peitos de tentarem roubar um veículo de transporte de dinheiro 
foram mortos durante a perseguição policial que teve lugar em 
Rosettenville, nos subúrbios de Joanesburgo. Este tiroteio, um dos 
mais sangrentos dos últimos anos no país, de acordo com a Polí-
cia, envolveu um helicóptero e vários agentes da Polícia chama-
dos depois de os suspeitos terem disparado contra o helicóptero e 
ferido um dos agentes. “Eles dispararam contra o helicóptero an-
tes de nós fazermos algo contra eles, dispararam contra o piloto”, 
disse o ministro da Polícia, Bheki Cele. Outros quatro polícias, 
além do piloto, foram feridos na troca de tiros, que envolveu 25 
suspeitos da província de KwaZulu-Natal, mas também dos paí-
ses vizinhos Zimbabwe e Botwsana. 

Igreja Católica espanhola 
investiga pedofilia 
A IGREJA Católica espanhola deu um primeiro passo ontem para 
esclarecer o alcance da pedofilia no seu ambiente, encomendan-
do uma auditoria independente a um escritório de advocacia, 
que garantiu que vai “até ao fim”. Este anúncio acontece no mo-
mento em que aumenta a pressão política para esclarecer os ca-
sos de abuso sexual de menores por religiosos, com o Parlamento 
a estudar a criação de uma comissão de especialistas, iniciativa 
com a qual a Igreja se mostrou pela primeira vez disposta a cola-
borar. A Conferência Episcopal Espanhola (CEE) “quer assumir a 
sua responsabilidade perante as vítimas, as autoridades e a socie-
dade espanhola, estabelecendo um novo veículo de colaboração 
que ajude a esclarecer os acontecimentos do passado e (garantir) 
que não voltem a acontecer no futuro”, disse o cardeal Juan José 
Omella, presidente da CEE, em conferência de imprensa.

Líder parlamentar pede leis 
sem inspiração em Portugal
O PRESIDENTE da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe 
defendeu ontem, em Cabo Verde, que o Parlamento deve prepa-
rar leis em função da especificidade nacional e deixar as que ainda 
são inspiradas na legislação portuguesa. Delfim Santiago Neves, 
que está de visita à Praia para reforçar e dinamizar a cooperação 
com a Assembleia Nacional cabo-verdiana, transmitiu aos jorna-
listas o objectivo de “melhorar” a produção de leis em São Tomé e 
Príncipe e em Cabo Verde, dois países que conquistaram em 1975 
a independência de Portugal. “Como sabe, ainda continuamos 
a ter muitas leis inspiradas nas leis portuguesas e precisamos de 
ter leis próprias, tendo em conta a nossa especificidade, a nossa 
cultura”, afirmou Delfim Neves, após reunir-se com o homólogo 
cabo-verdiano, Austelino Correia.

Isabel II cancela 
compromissos devido
à Covid-19
A RAINHA Isabel II, que testou positivo à Covid-19 no domingo, 
cancelou os compromissos por videoconferência que tinha agen-
dados para ontem, alegando “sintomas leves de constipação”, 
anunciou o Palácio de Buckingham. A monarca, de 95 anos, “ain-
da apresenta sintomas leves de constipação, e decidiu que não 
realizará os compromissos programados para hoje (ontem), mas 
continuará com tarefas leves”, acrescentou o Palácio. A Casa Real 
Britânica não disse se os restantes eventos programados para esta 
semana permanecem ou não na agenda, o que vai depender da 
evolução da saúde de Isabel II. O Palácio de Buckingham confir-
mou que a monarca estava infectada com o novo coronavírus no 
domingo, dez dias depois de ter sido anunciado que o seu filho 
Carlos, o príncipe herdeiro, também estava infectado.
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